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 การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ 1) เพื่อคน้หานิยามความสาํเร็จในการปฏิบติั
หนา้ท่ีสืบสวนจบักมุในมุมมองของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สงักดักองกาํกบัการสืบสวน ตาํรวจภูธรจงัหวดั
พทัลุง 2) เพ่ือคน้หาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุมในมุมมอง
ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สังกดักองกาํกบัการสืบสวน ตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง และ 3) เพื่อสร้างตวั
แบบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุมในมุมมองของเจา้หน้าท่ี
ตาํรวจ สงักดักองกาํกบัการสืบสวน ตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สังกดักองกาํกบัการสืบสวน ตาํรวจภูธร
จงัหวดัพทัลุง จาํนวน 20 คน โดยแยกเป็น เจา้หนา้ท่ีตาํรวจในระดบักองกาํกบัการ (ผูก้าํกบัการและ
รองผูก้าํกบัการ) จาํนวน 1 คน และเจา้หน้าท่ีตาํรวจในระดบัชุดปฏิบติัการ จาํนวน 19 คน โดย
จาํแนกเป็นเจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นสัญญาบตัร จาํนวน 6 คน และเจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นประทวน จาํนวน 
13 คน ทั้งน้ีโดยทาํการศึกษาวิจยัในช่วง ระหวา่งเดือน กนัยายน 2557 ถึง พฤษภาคม 2558 
 ผลการวิจยัสรุปว่า นิยามความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุมในมุมมองของ
เจ้าหน้าท่ีตํารวจ  สังกัดกองกํากับการสืบสวน  ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง  ประกอบไปด้วย                 
1) ความสําเร็จในระดบับุคคล คือ การท่ีไดท้ราบรายละเอียดแห่งความผิด การท่ีสามารถจบักุม
ผูก้ระทาํความผิด และ/หรือ ผูต้อ้งสงสัยในคดีได ้การไดรั้บคาํชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา การไดรั้บ
การพิจารณาความดีความชอบ/เล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ การเกิดความรักและความ
ภาคภูมิใจในอาชีพตาํรวจ การมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 2) ความสําเร็จในระดับองค์กรหรือ
หน่วยงาน คือ สถิติอาชญากรรมในพื้นท่ีรับผิดชอบลดนอ้ยลง การไดรั้บคาํชมเชยจากองคก์รหรือ
หน่วยงานในระดบัท่ีสูงกว่าตามชั้นการบงัคบับญัชา การไดรั้บการสนับสนุนในด้านต่างๆจาก
องคก์รหรือหน่วยงานในระดบัท่ีสูงกวา่ตามชั้นการบงัคบับญัชา การไดรั้บคาํชมเชยจากประชาชน 



ในพื้นท่ี การมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัประชาชน การไดรั้บความร่วมมือในดา้นต่างๆจากประชาชน 
และ 3) ความสําเร็จในระดบัสังคม บา้นเมืองและประเทศชาติ คือ ศาลไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการ
กระทาํความผิดของผูต้อ้งหาท่ีเพียงพอสําหรับการพิจารณาตดัสินคดี การท่ีจาํเลยท่ีถูกตดัสินว่ามี
ความผดิถูกลงโทษตามกฎหมาย จาํนวนสถิติอาชญากรรมในในภาพรวมลดนอ้ยลง และ ความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน และสังคม บา้นเมือง ประเทศชาติ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ี
สืบสวนจบักุม ประกอบไปดว้ย จาํนวนผูก้ระทาํความผดิท่ีถูกจบักุมได ้คาํชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา 
ผลการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน จาํนวนสถิติอาชญากรรมหรือจาํนวนผูก้ระทาํความผดิท่ีถูกจบักุม
ได ้คาํชมเชยจากประชาชนในพ้ืนท่ี และจาํนวนจาํเลยท่ีถูกตดัสินว่ามีความผิดและถูกลงโทษตาม
กฎหมาย สําหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุมประกอบไป
ดว้ย บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ ความพอเพียงของงบประมาณ ความทนัสมยัของความรู้และเทคนิค
ในการสืบสวน ระบบฐานขอ้มูลท่ีสามารถเรียกดูและสืบคน้ไดส้ะดวก ภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสมของ
ผูบ้งัคบับญัชา การจูงใจจากผูบ้งัคบับญัชา ทีมงานและการมีส่วนร่วมของทีมงาน ความร่วมมือท่ีดี
จากประชาชน การเสนอข่าวของส่ือมวลชน และความมีประสิทธิภาพของสายลบัใหข่้าว 
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This research's purpose is 1) to find out the definition of success in 

investigations and arrests 2) to find out the factors affecting success in investigations 
and arrests and 3) to create a model of the factors affecting success in investigations 
and arrests in view of police officers, directed Investigation Division, Patthalung 
Provincial Police Station. 

The sample used in this study was 22 police officers ,directed Investigation 
Department, Patthalung Provincial Police Station including two police officers in 
Superintendent level (A Superintendent and A Deputy Superintendent) and 19 police 
officers in Operational level which divided into two groups; six commissioned 
officers and 13 non-commissioned officers, the research’s duration started from 
September 2014 to May 2015. 

The results of this study conclude that the definition of "successful duties in 
investigations and arrests" in view of police officers, directed Investigation Division, 
Patthalung Provincial Police Station including 1) success in self-esteem; to know the 
guilty details, able to arrest criminals and/or suspects, be admired from the 
commanders, be considered a feat / salary promotion as a special case, love and take 
pride in Police job, get better live, 2) success in organization level; decrease in 
criminal statistics in the responsible area, be admired by other division and 
departments above Superintendent level, be supported by  other division and 
departments above Superintendent level, be admired by local people, have a good 
relationship with local people, be cooperated by local people, and 3) success in social, 
city and national level; in provide enough defendants' criminal information for court 
trial, know that defendants are convicted and punished by law, decrease in overall 
criminal statistics and provide a harmony to people , social , and country. The 
indicators of success in investigations and arrests include 1) numbers of defendants’ 
arrests 2) the commanders’ admiration, 3) salary promotion 4) criminal statistics or 
numbers of defendants’ arrests 5) local people’s admiration and 6) the numbers of 
defendants are convicted and punished by law. For the factors affecting success in 
investigations and arrests are 1) efficiency in human resources, 2) available budget, 3) 
advance in knowledge and technology in investigations, 4) the ease of information 
database for browsing and searching, 5) the appropriate leadership of the 
commanders, 6) the motivation from the commanders, teams and collaboration as 
teamwork, 7) good cooperation from the public, 8) news reporting of media and 9) 
effectiveness of spying for news. 
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บทที ่1 

 

บทนํา 
 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
  

การก่ออาชญากรรมหรือการกระทาํความผิดของกลุ่มผูก้ระทาํความผิดในปัจจุบันมี
แนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับชีวิตหรือทรัพยสิ์น หรือ
อาชญากรรมทางดา้นเศรษฐกิจและอ่ืนๆ ซ่ึงนับว่าเป็นประเด็นปัญหาท่ีมีความสําคญัมาก เพราะ
อาชญากรรมเม่ือเกิดข้ึนแลว้ยอ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพยสิ์น เศรษฐกิจ ความสงบเรียบร้อย
ของบา้นเมือง และอาจส่งผลต่อความมัน่คงของประเทศได ้ทาํให้ประเทศชาติบา้นเมืองไม่เกิดการ
พฒันาเท่าท่ีควร ซ่ึงนบัไดว้่าการเกิดอาชญากรรมเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีบัน่ทอนความเจริญ
ของประเทศชาติบา้นเมือง ซ่ึงสาเหตุส่วนหน่ึงเกิดจากความบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ของ
ระเบียบทางสงัคม 
 ตาํรวจเป็นหน่ึงในหลายๆกลไกของภาครัฐท่ีมีหนา้ท่ีหลกัในการรักษาระเบียบของสังคม 
บงัคบัใชก้ฎหมายเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบในสังคม ซ่ึงตามกฎหมายให้อาํนาจตาํรวจเป็นเจา้
พนกังาน มีหนา้ท่ีในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและบา้นเมือง ทั้งน้ีโดยเป้าหมาย
หรือจุดมุ่งหมายท่ีสําคญัในการปฏิบติัหน้าท่ีของตาํรวจนั่นก็คือ การตรวจตราดูแลความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง ป้องกันมิให้อาชญากรรมกรรมเกิดข้ึน และทําการปราบปรามเม่ือ
อาชญากรรมเกิดข้ึนแลว้ ทั้งน้ีเพื่อลดสถิติการเกิดการอาชญากรรม รวมทั้งจบักุมผูก้ระทาํความผดิท่ี
มีส่วนร่วมในการก่ออาชญากรรมมาลงโทษต่อไป 
 สถานีตาํรวจเป็นหน่วยงานของสํานักงานตาํรวจแห่งชาติท่ีอยู่ใกลชิ้ดกบัประชาชนมาก
ท่ีสุด ซ่ึงมีอยู่ทุกพื้นท่ีทัว่ประเทศไทย มีหนา้ท่ีในการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม รักษาความ
สงบเรียบร้อยของสังคม โดยสถานีตาํรวจมีการจดัแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน คือ งาน
ธุรการ งานสอบสวน และงานสืบสวน ซ่ึงงานดา้นสืบสวนน้ีจะแตกต่างจากงานดา้นอ่ืนๆ กล่าวคือ
เป็นงานท่ีตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีความสามารถ มีความรู้ มีประสบการณ์ ปฏิภาณไหวพริบท่ีดี เพราะ
งานด้านการสืบสวนเป็นงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการสืบสวนเพ่ือป้องกันเหตุร้ายท่ีจะเกิดข้ึน 
รวมถึงจบักุมผูก้ระทาํความผิดท่ีหลบหนีมาลงโทษ นอกจากน้ีผลการจบักุมของฝ่ายสืบสวนยงั
เปรียบเสมือนกระจกท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของแต่ละสถานีอีกดว้ย  
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(ทศัน์พงษ ์คงทพั, 2550: 1) 
 กองกาํกบัการสืบสวน ตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง เป็นหน่ึงหน่วยงานของสาํนกังานตาํรวจ
แห่งชาติท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์
พระมหากษตัริย  ์พระราชินี พระรัชทายาท ผูส้ําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ ์
ผูแ้ทนพระองค ์และพระราชอาคนัตุกะ งานสืบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและกฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับความผิดอาญาทั้ งหลาย  งานการข่าว  งานสืบสวน
อาชญากรรมสาํคญั งานปฏิบติัการพิเศษ งานเกบ็กูว้ตัถุระเบิด งานสืบสวนคดียาเสพติดและสารเสพ
ติดประเภทต่างๆ โดยมีพื้นท่ีรับผิดชอบ จาํนวน 11 อาํเภอ  65 ตาํบลและ 670 หมู่บา้น ทั้งน้ีพบว่า
การปฏิบัติงานด้านการสืบสวนมีแนวโน้มความสําเร็จเป็นไปในทิศทางท่ีดี ซ่ึงเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากจาํนวนคดีอาชญากรรมท่ีลดจาํนวนลงอย่างต่อเน่ือง ผูว้ิจัยจึงเห็นความสําคญัใน
การศึกษาความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุมในมุมมองของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ตลอดจน
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุมของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ สังกัด     
กองกาํกบัการสืบสวน ตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง ทั้งน้ีเพื่อจะไดน้าํผลท่ีไดจ้าการศึกษาวิจยัไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุง แกไ้ขวิธีการหรือกระบวนวิธีในการสืบสวนจบักุมผูก้ระทาํความผิดให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 
 

1.2  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
  

1.2.1  เพื่อคน้หานิยามความสาํเร็จและตวัช้ีวดัความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวน
จบักมุในมุมมองของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สงักดักองกาํกบัการสืบสวน ตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง 

1.2.2  เพื่อคน้หาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุมใน
มุมมองของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สงักดักองกาํกบัการสืบสวน ตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง 

1.2.3  เพื่อสร้างตวัแบบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุ
ในมุมมองของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สงักดักองกาํกบัการสืบสวน ตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง 
 

1.3  ขอบเขตในการวจิยั 
  

การวิจยัเร่ือง ความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุมในมุมมองของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 
สงักดักองกาํกบัการสืบสวน ตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตในการวิจยัไวด้งัน้ี 

1.3.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้ท่ีจะคน้หาใน 2 ประเดน็ อนัประกอบไปดว้ย 
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          1.3.1.1 นิยามของความสาํเร็จและตวัช้ีวดัความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวน
จบักมุในมุมมองของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สงักดักองกาํกบัการสืบสวน ตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง  
          1.3.1.2  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุมในมุมมอง
ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สงักดักองกาํกบัการสืบสวน ตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง 

1.3.2  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรของการวิจยั  คือ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สงักดักองกาํกบัการสืบสวน ตาํรวจภูธรจงัหวดั
พทัลุง จาํนวน 39 คน 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สังกดักองกาํกบัการสืบสวน ตาํรวจภูธร
จงัหวดัพทัลุง จาํนวน 20 คน โดยแยกเป็น เจา้หนา้ท่ีตาํรวจในระดบักองกาํกบัการ (ผูก้าํกบัการและ
รองผูก้าํกบัการ) จาํนวน 1 คน และเจา้หน้าท่ีตาํรวจในระดบัชุดปฏิบติัการ จาํนวน 19 คน โดย
จาํแนกเป็นเจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นสัญญาบตัร จาํนวน 6 คน และเจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นประทวน จาํนวน 
13 คน 

1.3.3  ขอบเขตดา้นระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา 
 การวิจยัคร้ังน้ีดาํเนินการระหวา่งเดือน กนัยายน 2557 – พฤษภาคม 2558 

1.3.4  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
 กองกาํกบัการสืบสวน ตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง ซ่ึงมีพื้นท่ีรับผดิชอบ จาํนวน 11 อาํเภอ 65 
ตาํบล และ 670 หมู่บา้น 
 

1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
  

1.4.1  ทาํให้ทราบนิยามของความสําเร็จและตวัช้ีวดัความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ี
สืบสวนจบักมุในมุมมองของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ กองกาํกบัการสืบสวน สถานีตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง 
 1.4.2  ทาํให้ทราบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุมของ
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สงักดักองกาํกบัการสืบสวน ตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง 
 1.4.3  สามารถสร้างตวัแบบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวน
จบักมุของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สงักดักองกาํกบัการสืบสวน ตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง 
 1.4.4  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง แกไ้ขวิธีการหรือกระบวนวิธีในการสืบสวนจบักุม
ผูก้ระทาํความผดิใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.5.1  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจสืบสวน หมายถึง เจา้หนา้ท่ีตาํรวจซ่ึงกฎหมายใหอ้าํนาจและหนา้ท่ี 
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ทาํการสืบสวน 
 1.5.2  การสืบสวน หมายถึง การแสวงหาขอ้เทจ็จริงและ หลกัฐานซ่ึงพนกังานฝ่ายปกครอง
หรือตาํรวจไดป้ฏิบติัไปตามอาํนาจ และหน้าท่ีเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และ
เพื่อท่ีจะทราบรายละเอียดแห่งความผดิ (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2(6)) 
 1.5.3  กองกาํกบัการสืบสวน ตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง หมายถึง หน่วยงานสงักดัตาํรวจภูธร
จงัหวดัพทัลุง มีพื้นท่ีรับผิดชอบ จาํนวน 11 อาํเภอ 65 ตาํบล และ 670 หมู่บา้น มีผูบ้งัคบับญัชา
สูงสุด ตาํแหน่งผูก้าํกบัการ มียศเป็นพนัตาํรวจเอก (พ.ต.อ.) 

1.5.4  อาํนาจหน้าท่ีของกองกาํกบัการสืบสวน หมายถึง กองกาํกบัการสืบสวนมีอาํนาจ
หน้าท่ีรับผิดชอบงานสืบสวนคดีอาชญากรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
กฎหมายอ่ืนอนัเก่ียวขอ้งกบัความผิดอาญาทั้งหลายในเขตรับผิดชอบของกองกาํกบัการสืบสวน 
ตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง 
 
  
 
 
   



 
บทที ่ 2 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุมของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ 
สังกดักองกาํกบัการสืบสวน สถานีตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง ผูว้ิจยัไดศึ้กษาถึงแนวคิด  ทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงจะไดน้าํเสนอประเดน็ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 
2.1  แนวคิดเก่ียวกบัความสาํเร็จ 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัความสาํเร็จของตาํรวจ  
2.3  แนวคิดเก่ียวกบัความสาํเร็จของตาํรวจสืบสวน 
2.4  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จ 
2.5  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุของเจา้หนา้ท่ี

ตาํรวจ 
2.6  ขอ้มูลพื้นฐานของกองกาํกบัการสืบสวน สถานีตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง 

 

2.1  แนวคดิเกีย่วกบัความสําเร็จ 
  

2.1.1  นิยาม/ความหมายของความสําเร็จ 
ในการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความสําเร็จนั้ น จะต้องทราบนิยามหรือความหมายของคาํว่า 
ความสําเร็จ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเบ้ืองต้น ซ่ึงความหมายของคาํว่าความสําเร็จนั้ นได้มี
นกัวิชาการหลายท่านหรือจากหน่วยงานต่างๆ ไดใ้หค้าํจาํกดัความและความหมายของความสาํเร็จ
ไวด้งัน้ี 
  สมชยั ตั้งพร้อมพนัธ์ (2557: 1) ไดใ้หค้วามหมายของความสาํเร็จไวว้า่ คือ การท่ีไดบ้รรลุ
ถึงเป้าหมายความตอ้งการท่ีตั้งไวแ้ลว้เกิดความสุข ซ่ึงเป้าหมายในท่ีน้ี คือ ส่ิงท่ีถูกกาํหนดไว้
ล่วงหนา้จากความตอ้งการของเราซ่ึงแตกต่างกนัออกไปในแต่ละบุคคล 
  ประคลัภ ์ปัณฑพลงักรู (2556: 1) ไดใ้หค้วามหมายของความสาํเร็จไวว้า่ คือ เป้าหมายท่ีเรา
ตอ้งการจะไปใหถึ้ง ซ่ึงแต่ละคนอาจจะแตกต่างกนัออกไป ถา้เราอยากจะประสบความสาํเร็จจริงๆ
ภาพของเป้าหมายนั้นจะตอ้งเป็นภาพท่ีเรามองเห็นอยา่งชดัเจนในจินตนาการของเราเอง เหมือนกบั 
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อุปนิสัยท่ีสองของ 7 Habits คือ Begin with the end in mind นัน่ก็คือ ให้เร่ิมตน้จากการท่ีเรา
มองเห็นภาพของตวัเราเองประสบความสาํเร็จ ภาพนั้นมีอะไรบา้ง ใหเ้ขียนออกมาใหช้ดัเจน 

ประพนธ์ ผาสุขยืด (2548: 1) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัความสาํเร็จไวว้่า ความสาํเร็จท่ีแทจ้ริงนั้น 
จะตอ้งมีเร่ืองของ “ความสุข” สอดแทรกอยู่ในนั้นดว้ย ความสุขน่าจะเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ี
จาํเป็นในนิยามของคาํวา่ “ความสาํเร็จ”  

Etzioni (1964: 8) ไดใ้ห้ความหมายของความสําเร็จไวว้่า คือ ระดบัของการบรรลุถึง
เป้าหมายขององคก์ารหรือของบุคคลตามท่ีเป็นจริง หรือตามท่ีองคก์ารหรือแต่ละบุคคลกาํหนดไว ้
อาทิ ตอ้งการสําเร็จเป็นบณัฑิต ตอ้งการเป็นผูจ้ดัการหรือเป็นเศรษฐี และสามารถบรรลุถึงส่ิงท่ี
ตอ้งการเหล่าน้ี เป็นตน้ 

วิบูลย ์แซ่จุง (2551: 1) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัความสาํเร็จไวว้่า ความสาํเร็จ สามารถแยกออกมา
ได ้3 คาํคือ “ความ” เป็นตวันาํเพื่อเปล่ียนกริยาเป็นนาม ซ่ึงแน่นอนว่าเม่ือมีกริยา ยอ่มมี การกระทาํ 
ลงไป “สาํ” เป็นตวันาํหนา้ท่ีบ่งบอกถึง ความถ่ีท่ีมากข้ึน เช่น สาํรวม หมายถึงตอ้งมีการวบรวมการ
กระทาํของตนให้มากๆ สําเริง สําราญ ก็จะหมายถึงทาํให้มีความสุขมากๆ “เร็จ” เป็นคาํท่ีไม่มี
ความหมายในตวัมนัเอง น่าจะมาจากคาํว่า เร็วและเสร็จ ซ่ึงเป็นคาํไทยๆ กลายเป็นเร็จ ซ่ึงน่าจะมี
ความหมายว่า รวดเร็ว และ เสร็จส้ิน เม่ือดูจากความหมายท่ีแยกแต่ละคาํแลว้ ความสาํเร็จคือ "การ
ลงมือกระทาํการใดๆ ท่ีทุ่มทัง่แรงกายแรงใจทาํ ทาํอยา่งตั้งใจ และ ทาํอยา่งรวดเร็ว เพื่อใหเ้สร็จส้ิน
งานนั้นๆ" 

สุภาภรณ์ บุตรดีวงษ ์(2557: 1) ไดใ้หค้วามหมายของความสาํเร็จไวว้า่ คือ การท่ีไดบ้รรลุถึง
เป้าหมายความตอ้งการท่ีตั้งไวแ้ลว้เกิดความสุข 

จากคาํจํากัดความและความหมายของนักวิชาการหลายท่านนั้ น ผูว้ิจัยสามารถสรุป
ความหมายของคาํว่า ความสาํเร็จ ไดคื้อ การที่บุคคลได้บรรลุถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ต่างๆที่
ตนได้ตั้งหรือกาํหนดไว้ ซ่ึงแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล ทั้งนีโ้ดยมีความสุขตามมาหลงัจากที่
บุคคลน้ันได้บรรลุตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ต่างๆตามทีต่นไว้ตั้งหรือกาํหนดเอาไว้ 

 
2.1.2  การวดัความสําเร็จ 
วิธีการวดัความสาํเร็จมีมากมายหลากหลายวิธีการ ซ่ึงใชใ้นการวดัความสาํเร็จ ไม่ว่าจะเป็น

ความสาํเร็จในการพฒันาหรือความสําเร็จในประเด็นใดก็ตามแต่ ทั้งน้ีหากเป็นการจาํแนกวิธีการ
ตามระดบัของความสาํเร็จ ท่ีนิยมใชห้รือยดึถือปฏิบติักนัส่วนใหญ่ อนัไดแ้ก่ การวดัความสาํเร็จโดย
จาํแนกตามระดบัความสาํเร็จของ อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา (2557: 1) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 วิธีการหรือ 5 
รูปแบบ อนัประกอบไปดว้ย 1. การวดัความพึงพอใจ (Satisfaction) หากเป็นในแง่ของการพฒันา
วิธีการน้ีสามารถท่ีจะดาํเนินการโดยไม่ยุง่ยากซ่ึงแนวทางน้ีมกัเห็นกนัทัว่ๆไปในรูปแบบของการ 
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แจกแบบประเมินผลหรือแบบสอบถาม เป็นตน้ 2.การวดัความรู้ท่ีเพิ่มข้ึนของผูท่ี้เขา้รับการพฒันา 
(Knowledge) หากเป็นในแง่ของการพฒันา แนวทางน้ี อาจตอ้งมีการวดัผลก่อนการพฒันา หรือท่ี
เรียกว่า Pre-test วดัผลหลงัการพฒันา หรือท่ีเรียกว่า Post-test ทั้งน้ีเพื่อให้ถึงการพฒันาและ
ความสําเร็จท่ีตามมาว่ามีมากมากน้อยเพียงใด 3. การวดัพฤติกรรมของผูท่ี้เขา้รับการพฒันาว่า
เปล่ียนแปลงไปมากน้อยเพียงใด (Behaviors) ในแง่ของการพฒันา ส่วนมากแนวทางการวดั
พฤติกรรมว่าเปล่ียนแปลงไปมากนอ้ยเพียงใด ตอ้งใชก้ารประเมินจากคนรอบขา้งไม่ว่าจะเป็น 360 
องศา หรือ 180 องศา ซ่ึงเป็นการวดัท่ีสามารถกาํหนดสเกลเป็นตัวเลขได้ ทั้งน้ีเพื่อให้เห็นถึง
ความสาํเร็จในเชิงปริมาณหรือตวัเลขท่ีชดัเจน 4. การวดัผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (Impact) แนวทางน้ี
ตอ้งมีการกาํหนดก่อนล่วงหนา้ว่า ผลกระทบท่ีท่ีตอ้งการวดันั้นวดัจากปัจจยัอะไร มีการจดัลาํดบั
ความสําคญัของปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาความสําเร็จในภาพรวมต่อไป และ 5. การวดั
ความคุม้ค่าในการลงทุน (Return on Investment - ROI) แนวทางน้ีเป็นการวดัขั้นสูงสุดโดยตอ้งการ
วดัหรือพิจารณาดูวา่เงินหรืองบประมาณท่ีใชจ่้ายไปเพ่ือการพฒันาเม่ือเทียบกบัผลลพัธ์ท่ีไดม้าคุม้ค่า
หรือไม่ วิธีการน้ีอาจตอ้งอาศยัการตั้งสมมุติฐานท่ีว่า ผลลพัธ์ท่ีไดม้าจะมีการคิดคาํนวณใหอ้ยูใ่นรูป
ตวัเงินไดอ้ย่างไร จากนั้นจึงนาํตวัเลขท่ีไดม้าคิดคาํนวณเป็นสัดส่วนต่อเงินลงทุนท่ีจ่ายไปเพ่ือการ
พฒันาคร้ังนั้น กจ็ะสามารถคิดคาํนวณเป็นอตัราท่ีเรียกว่า ROI และพิจารณาความสาํเร็จในภาพรวม
ต่อไปได ้ซ่ึงนอกจากจะมีการวดัหรือพิจารณาความสําเร็จโดยจาํแนกตามระดบัความสําเร็จแลว้ 
หากมีการพิจารณาในแง่ของความสําเร็จระดับองค์กรจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการพิจารณาในแง่ของ
ยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์หลกัต่างๆขององคก์ร ตามท่ี มนญัญา วยัอมัพา (ม.ป.ป.: 1) ไดก้ล่าวเพิ่มเติม
โดยสามารถท่ีจะสรุปไดว้่า การวดัความสาํเร็จ หากพิจารณาในแง่ขององคก์รนั้น ในระดบัองคก์ร
จะมีแผนยทุธศาสตร์เป็นตวักาํหนดการปฏิบติังาน ฉะนั้นการวดัความสาํเร็จขององคก์รสามารถท่ี
จะกระทาํไดโ้ดยการพิจารณาว่า องค์กรมีการดาํเนินการตามวงจรบริหารยุทธศาสตร์องค์กร ณ 
ขณะท่ีตอ้งการทาํการวดัผลมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณา “ส่ิงท่ีตั้งหวงั” กบั “ส่ิงท่ีทาํได”้ และ 
“ช่องวา่งระหวา่งส่ิงท่ีตั้งหวงักบัส่ิงท่ีทาํได”้ ควบคู่กนัไป เพื่อพิจารณาความสาํเร็จในภาพรวมต่อไป 
นอกจากน้ีการวดัผลความสําเร็จในระดบัองคก์รยงัมีงานของ ศุภชยั  เมืองรักษ ์(2554: 2) ท่ีได้
จาํแนกรูปแบบและวิธีการวดัความสําเร็จในระดบัองคก์ร โดยจาํแนกตามองคป์ระกอบของการ
จดัการขององคก์ร ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1. การวดัและประเมินการนาํองคก์ร ซ่ึงพิจารณาบทบาทของ
ผูบ้ริหารในการขบัเคล่ือนองคก์ร 2. การวดัและประเมินการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 3. การวดัและการ
ประเมินลูกคา้และการตลาดขององคก์ร 4. การวดัและประเมินรูปแบบการวดั การวิเคราะห์ และการ
จดัการความรู้ 5. การวดัและการประเมินดา้นทรัพยากรบุคคล 6. การวดัและประเมินผลลพัธ์ทาง
ธุรกิจ (ผลลพัธ์ขององคก์ร) ซ่ึงเป็นการพิจารณาองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งว่าเกิดประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการมากนอ้ยเพียงใด ทั้งน้ีองคป์ระกอบดงักล่าวขา้งตน้ของผลลพัธ์ 
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ทางธุรกิจ (ผลลพัธ์ขององคก์ร) ประกอบไปดว้ย ผลดา้นลูกคา้ (ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ) ผล
ดา้นสินคา้และบริการ (คุณภาพ การตดัสินใจซ้ือ การใชง้าน การบริการ) ผลดา้นการเงินการตลาด 
(รายรับ รายจ่าย กาํไร ผลตอบแทน ส่วนแบ่งตลาด สินคา้ใหม่) ผลดา้นทรัพยากรบุคคล (การวางผงั
งาน อบรม สวสัดิการ ความผาสุก ความพอใจ) ผลดา้นประสิทธิผลขององค์การ (ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  ของเสีย การลดตน้ทุน) และผลดา้นธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ
กฎหมายกฎระเบียบ ชุมชน) โดยการวดัผลลพัธ์ในทุกประเด็นท่ีสําคญัดงักล่าวขา้งตน้น้ี นับเป็น
หลกัการวดัผลดา้น “งาน” ท่ีมีการคาํนึงเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวขององคก์รและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียในทุกๆระดบั ซ่ึงการวินิจฉยัผลลพัธ์ในแต่ละดา้นจาํเป็นตอ้งพิจารณาผลใน 4 มิติ 
ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถเห็นลักษณะโดยรวมของผลได้อย่างรอบด้านซ่ึงประกอบไปด้วย มิติท่ี 1  
กาํหนดตวัวดัท่ีสาํคญัสอดคลอ้งกบัทิศทางขององคก์าร (All Key Measures: K) มิติท่ี 2  ผลการ
ดาํเนินการปัจจุบนัเทียบกบัเป้าหมายหรือวตัถุประสงค ์(Levels of Performance Meet Goal: G) มิติ
ท่ี 3  แนวโนม้ของอตัราการปรับปรุงผลการดาํเนินการในอนาคต (Sustained Improvement Trends: 
T) และ มิติท่ี 4  ผลดาํเนินการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน หรือเกณฑ์ หรือองค์การอ่ืน 
(Comparisons and Benchmarks: B) ทั้งน้ี นอกจากจะมีรูปแบบหรือวิธีการวดัความสาํเร็จโดย
จาํแนกตามระดบัความสาํเร็จและพิจารณาในแง่ระดบัองคก์รแลว้ การวดัผลความสาํเร็จในระดบั
บุคคลหรือปัจเฉกบุคคลก็เป็นอีกหน่ึงวิธีการหรือรูปแบบในการวดัความสาํเร็จ ซ่ึงเป็นการพิจารณา
ในระดบัท่ีย่อยลงมาจากระดบัองคก์รท่ีมองในภาพรวม โดยเป็นการวดัหรือพิจารณาท่ีมุ่งคน้หา
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในระดบับุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ งานของ ศุภชยั  เมืองรักษ ์ศุภชยั  เมืองรักษ ์(2554: 3) ซ่ึง
มีการกาํหนดให้มีการวดัผลดา้นคนหรือปัจเฉกบุคคลโดยยึดหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็น
องค์ประกอบหลัก โดยมีการพิจารณาว่าบุคคลในองค์กรหน่ึงๆมีการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับ
หลกัธรรมมากนอ้ยเพียงใด หลกัธรรมดงักล่าวท่ีนาํมาพิจารณาประกอบไปดว้ย 1. เมตตา กายกรรม    
(การกระทาํต่อกนัดว้ยเมตตา ดว้ยความมีไมตรี เคารพ ช่วยเหลือ) 2. เมตตา วจีกรรม (การพูดจากนั
ดว้ยเมตตา ดว้ยการแนะนาํ สุภาพ  ตกัเตือน) 3. เมตตา มโนกรรม (การคิดในแง่ดีต่อกนัดว้ยเมตตา 
จิตปรารถนาดี คิดส่ิงเป็นคุณ) 4. สาธารณ โภคี (การแบ่งปันประโยชน์ต่อกนัอยา่งเท่าเทียม) 5. ศีล   
สามญัญตา (การรักษาวินยัของส่วนรวม ประพฤติสุจริต) และ 6. ทิฏฐิ สามญัญตา   (การรับฟังความ
คิดเห็นกนัและกนั ยึดอุดมคติ ส่ิงดีงาม จุดหมายเดียวกนั) ทั้งน้ี ในระดับบุคคล นอกจากท่ีจะมี
รูปแบบการวดัโดยนําหลกัธรรมมาดังกล่าวขา้งตน้พิจารณาแลว้ หากมีการพิจารณาในแง่ของ
ความสําเร็จในระดบับุคคลเช่นเดียวกนั แต่มุ่งเน้นไปท่ีตวังานหรือความสําเร็จในงานระดบับุคล 
สามารถท่ีจะนาํหลกัธรรมอีกหลกัธรรมมาพิจารณาได ้ซ่ึงก็คือ หลกัธรรมท่ีช่ือว่า อิทธิบาท อนัเป็น
หลกัแห่งความสาํเร็จ หรือทางแห่งความสาํเร็จ 4 ประการหรือ 4 มิติ  เรียกว่า วงจร AETE  ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย มิติท่ี 1  ฉนัทะ : รักงาน  (การเห็นคุณค่า ความรัก ความพอใจ) (Aspiration, Will:A 
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มิติท่ี 2  วิริยะ : สู้งาน (ความเพียร เห็นเป็นความทา้ทาย ใจสู้  ขยนั) (Effort, Energy, 
Exertion: E) มิติท่ี 3  จิตตะ : ใส่ใจงาน (ความคิด อุทิศตวัต่องาน ใจจดจ่อ จริงจงั) (Thoughtfulness, 
Active Thought: T) และ มิติท่ี 4  วิมงัสา : ทาํงานดว้ยปัญญา (ไตร่ตรอง พิสูจน์ ทดสอบ ตรวจตรา 
ปรับปรุงแกไ้ข) (Investigation, Examination, Reasoning: E)  

นอกจากน้ี การวดัความสาํเร็จยงัสามารถท่ีจะพิจารณาโดยการนาํตวัแบบระบบมาพิจารณา 
ซ่ึงปรากฏในงานของ วรรณนา ทองเจริญศิริกุล (2558: 3) โดยพิจารณาความสาํเร็จท่ีเกิดข้ึนจาก
กระบวนการหรือ process ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1. ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลงาน หรือบริการท่ี
องคก์รนั้นๆจดัทาํข้ึน ทั้งน้ีโดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมขององคก์าร 2. ผลลพัธ์ (Outcome) หมายถึง 
ผลต่อเน่ืองท่ีเกิดจากผลผลิต หรือผลงานท่ีไดก้ระทาํข้ึน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในแง่ต่างๆ
อนัเน่ืองมาจากการดาํเนินการโดยตรง ทนัที และ 3. ผลกระทบ (Impact) หรือ ผลลพัธ์ขั้นสุดทา้ย 
(Ultimate Outcome) หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนซ่ึงต่อเน่ืองจากผลลพัธ์ (Outcome) ทั้งน้ีสามารถท่ีจะ
แสดงเป็นภาพเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ตามประเด็นดงักล่าวขา้งตน้ไดเ้ป็นผลความของสําเร็จหรือ
ความสาํเร็จในแต่ละระดบัไดด้งัภาพท่ี 2.1 

 
   
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่2.1  ความสมัพนัธ์ความสาํเร็จในระดบัผลผลิต (Output) ความสาํเร็จในระดบัผลลพัธ์    
                (Outcome) และ ความสาํเร็จในระดบัผลกระทบ (Impact) หรือ ผลลพัธ์ขั้นสุดทา้ย  
                (Ultimate Outcome)  

 
 โดยสรุปแล้ว การวัดความสําเร็จมีมากมายหลายวิธีการ ทั้ งน้ีหากจําแนกตามระดับ
ความสาํเร็จ สามารถท่ีจะแบ่งออกไดเ้ป็น 5 วิธีการ ประกอบไปดว้ย 1. การวดัความพึงพอใจ 2. การ
วดัความรู้ 3. การวดัพฤติกรรม 4. การวดัผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และ 5. การวดัความคุ่มค่าในการลงทุน 
โดยหากมีการพิจารณาในแง่ของความสําเร็จระดบัองค์กร (ในแง่กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ต่างๆ
ระดับองค์กร) สามารถท่ีวดัความสําเร็จโดยการพิจรณา “ส่ิงท่ีตั้ งหวงั” กับ “ส่ิงท่ีทาํได้” และ 
“ช่องวา่งระหวา่งส่ิงท่ีตั้งหวงักบัส่ิงท่ีทาํได”้ ควบคู่กนัไป นอกจากน้ีแลว้ หากการวดัความสาํเร็จ 

ความสาํเร็จในระดบั

ผลกระทบ (Impact) 

หรือ ผลลพัธ์ขั้น

สุดทา้ย  

(Ultimate Outcome)

 

ความสาํเร็จใน

ระดบัผลลพัธ์ 

(Outcome) 

 

ความสาํเร็จใน

ระดบัผลผลิต  

(Output) 
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หากจาํแนกตามองค์ประกอบของการจดัการองค์กร จะประกอบไปด้วย 1. การวดัและ
ประเมินการนาํองคก์ร ซ่ึงพิจารณาบทบาทของผูบ้ริหารในการขบัเคล่ือนองค์กร 2. การวดัและ
ประเมินการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 3. การวดัและการประเมินลูกคา้และการตลาดขององคก์ร 4. การวดั
และประเมินรูปแบบการวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ 5. การวดัและการประเมินดา้น
ทรัพยากรบุคคล 6. การวดัและประเมินผลลพัธ์ทางธุรกิจ (ผลลพัธ์ขององคก์ร) และหากมีการวดั
ความสําเร็จโดยพิจารณาในระดบับุคคล ทาํไดโ้ดยการพิจารณาว่า บุคคลในองค์กรหน่ึงๆมีการ
ปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมมากนอ้ยเพียงใด หลกัธรรมดงักล่าวท่ีนาํมาพิจารณาประกอบไป
ดว้ย 1. เมตตา กายกรรม 2. เมตตา วจีกรรม 3. เมตตา มโนกรรม 4. สาธารณ โภคี 5. ศีล สามญัญตา  
และ 6. ทิฏฐิ สามญัญตา นอกจากน้ีแลว้ยงัสามารถทาํการวดัโดยการหลกัธรรมท่ีช่ือว่า อิทธิบาท 4 
อนัเป็นหลกัแห่งความสาํเร็จ หรือทางแห่งความสาํเร็จ 4 ประการหรือ 4 มิติ  เรียกว่า วงจร AETE  
ซ่ึงประกอบไปดว้ย มิติท่ี 1  ฉันทะ มิติท่ี 2  วิริยะ มิติท่ี 3 จิตตะ  และ มิติท่ี 4 นอกจากน้ี พิจารณา
ความสาํเร็จท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการหรือ process ตอ้งมีพิจารณาในประเด็นของ ผลผลิต (Output), 
ผลลพัธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) หรือ ผลลพัธ์ขั้นสุดทา้ย (Ultimate Outcome) 

   
2.1.3  ตัวช้ีวดัความสําเร็จ 

จากแนวคิดเก่ียวกบัตวัช้ีวดัของนักวิชาการหลากหลายท่านเราจะพบว่า นักวิชาการไดพ้ยายาม
จาํแนกตวัช้ีวดัความสาํเร็จไวอ้ย่างหลากหลาย ทั้งน้ีเพื่อให้สะดวกแก่ผูท่ี้สนใจหรือตอ้งการศึกษา
ตามแต่ละสาขาเพิ่มเติม โดยมีการจาํแนกหรือแบ่งตามหลกัเกณพห์รือองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งไว้
มากมาย ทั้งน้ีท่ีเป็นท่ีนิยมศึกษากนั ไดแ้ก่ ตวัช้ีวดัผลงานหลกัหรือตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีสาํคญั (Key 
Performance Indicators = KPIs) ซ่ึง ณรงคว์ิทย ์แสนทอง (2545: 2) ไดก้ล่าวว่า ตวัช้ีวดัผลงานหลกั
หรือตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีสาํคญั (Key Performance Indicators = KPIs) นั้น หมายถึง เคร่ืองบ่งช้ียอ่ย
ท่ีจะบอกเราวา่เป้าหมายของ BSC แต่ละดา้นนั้นบรรลุหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงถา้มุ่งประเด็นไป
ท่ีความสาํเร็จในการพฒันาคุณภาพชีวิตจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งสร้างความสมดุลใหเ้กิดข้ึนใน 4 ดา้น 
คือ ดา้นการเงิน (Finance Perspective), ดา้นสังคม (Social Perspective), ดา้นร่างกาย (Physical 
Perspective) และ ดา้นจิตใจ (Psychology Perspective) นอกจากน้ีหากพิจารณาในระดบัองคก์ร มี
นกัวิชาการหลายๆท่านไดน้าํเสนอตวัช้ีวดัความสาํเร็จในระดบัองคก์รไวอ้ยา่งหลากหลาย ซ่ึงไดแ้ก่ 
งานของ Steers (1977: 1) ซ่ึงไดเ้สนอว่าตวัช้ีวดัความสาํเร็จนั้น อาจจะมองไดห้ลายมิติ เช่น มิติทาง
เศรษฐศาสตร์ ความสาํเร็จ คือ ผลกาํไร (profit) หรือประโยชน์ท่ีเกิดจากการลงทุน มิติของผูจ้ดัการ
ฝ่ายผลิต ความสําเร็จหมายถึง คุณภาพหรือปริมาณของผลผลิตท่ีเป็นสินคา้หรือบริการ มิติของ
นักวิทยาศาสตร์การวิจยั ความสําเร็จหมายถึงจาํนวนของส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือผลผลิตใหม่ ๆ 
และในมิติของนกัสงัคมศาสตร์ ความสาํเร็จจะพิจารณาจากคุณภาพชีวิตของมนุษยว์า่เป็นอยา่งไร  
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นอกจากน้ียงัมีงานของ วรเดช จนัทรศร และไพโรจน์ ภทัรนรากุล (2541: 44) ซ่ึงกล่าวโดย
สรุปในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัช้ีวดัไวว้่า ตวัช้ีวดั หรือ Indicators หมายถึง ตวัช้ีวดัท่ีแสดงหรือ
ระบุประเด็นท่ีตอ้งการจะวดัหรือประเมิน หรือตวัแปรทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีตอ้งทาํการศึกษา 
โดยจะมีการระบุลกัษณะท่ีค่อนขา้งเป็นรูปธรรม ทั้งส่วนท่ีมีลกัษณะเชิงปริมาณและลกัษณะเชิง
คุณภาพ ประกอบไปดว้ยเกณฑ์ต่างๆดงัต่อไปน้ี คือ ประสิทธิภาพ (Efficiency) , ประสิทธิผล 
(Effectiveness), ความพอเพียง (Adequacy), ความพึงพอใจ (Satisfaction), ความเป็นธรรม (Equity), 
ความกา้วหนา้ (Progress), ความยัง่ยืน (Sustainability) และ ความเสียหาย (Externalities) และงาน
ของ นภดล ร่มโพธ์ิ (2552: 2) ซ่ึงกล่าวโดยสรุปในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัช้ีวดัไวว้่า หากมองใน
แง่ขององคก์ร องคก์รจาํเป็นตอ้งมีตวัช้ีวดัดงัต่อไปน้ีเพื่อใหค้รอบคลุมระบบประเมินความสาํเร็จใน
ภาพรวมขององคก์ร ตวัช้ีวดัดงักล่าวน้ีประกอบไปดว้ย 1. ความพึงพอใจของลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงทั้ง
ลูกคา้ภายในและภายนอกองคก์ร และอาจรวมถึงการรักษาลูกคา้ และพฤติกรรมท่ีสาํคญัของลูกคา้ 
2. ความพึงพอใจของผูถื้อหุ้น ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการวดัผลทางดา้นการเงิน เช่น กาํไร หรือการ
เจริญเติบโตของยอดขาย เป็นตน้ 3. ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ นอกเหนือจากลูกคา้และ
ผูถื้อหุน้ เช่น ความพึงพอใจของคู่คา้หรือพนัธมิตรทางการคา้ เป็นตน้4. สภาพของตลาดหรือสภาพ
ของการแข่งขนั 5. การบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการดาํเนินกลยุทธ์ 6. 
คุณภาพของสินคา้และบริการ 7. การดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมถึงคุณภาพของ
กระบวนการต่างๆ 8. ศกัยภาพขององคก์รในอนาคต 9. ความพึงพอใจของพนกังาน 10. การมีส่วน
ร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 11. ลกัษณะองคก์รคู่แข่งเพื่อการเปรียบเทียบ ทั้งน้ี นอกจากจะตวัช้ีวดั
ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบซ่ึงแสดงความสาํเร็จในระดบัองคก์รแลว้ ในระดบัตวับุคคลหรือปัจเฉกบุคคลก็
มีนักวิชาการได้ศึกษาและเสนอไวเ้ช่นเดียว เช่น งานของ พูนสุข อุดม (2549: 1) ท่ีได้เสนอ
คุณสมบติัของความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์หรือเป็นตวัช้ีวดัความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ซ่ึงประกอบไป
ดว้ย 3 องคป์ระกอบหรือคุณสมบติั 3 ประการท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 1. ความรู้ ความสามารถ การรู้สจัธรรม 
เขา้ถึงและยึดมัน่ความเป็นจริง 2. สติปัญหาท่ีไดใ้ชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีการงานต่างๆ และคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 3. ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและวิธีการป้องกนัปัญหาได ้อีกทั้งยงัมีงานของ 
ผสุดี รุมาคม (2537: 41-44) ท่ีไดจ้าํแนกตวัช้ีวดัความสาํเร็จของบุคคลซ่ึงเป็นคุณลกัษณะสาํคญัท่ี
ส่วนต่อความสําเร็จของบุคคล ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1. แรงผลกัดนั ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย ความ
รับผิดชอบ ความกระฉับกระเฉง ความคิดริเร่ิม ความเพียรพยายาม และความทะเยอทะยาน 2. 
ความสามารถดา้นจิตใจ ซ่ึงประกอบดว้ย สติปัญญา (IQ) ความสามารถดา้นการคิดสร้างสรรคแ์ละ
ความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์ 3. ความสามารถดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้และ
เขา้ใจบุคคล ความมัน่คงดา้นอารมณ์ ความสัมพนัธ์ส่วนตวั ความสามารถดา้นการเขา้สังคม การคิด
พิจารณาและการรู้จกัยดืหยุน่ 4. ความสามารถดา้นการติดต่อส่ือสาร ทั้งท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและ 
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ทางวาจา 5. ความรู้ทางเทคนิค ซ่ึงหมายถึงวิธีการท่ีมุ่งไปสู่ความสาํเร็จ 
 

2.2  แนวคดิเกีย่วกบัความสําเร็จของตาํรวจ 
  

2.2.1  นิยาม/ความของความสําเร็จของตํารวจ 
ในการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัความสาํเร็จของตาํรวจนั้น จะตอ้งทราบนิยามหรือความหมาย

ของคาํว่า ความสําเร็จของตาํรวจ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในเบ้ืองต้น ซ่ึงความหมายของคาํว่า
ความสาํเร็จของตาํรวจนั้นไดมี้นกัวิชาการใหค้าํจาํกดัความและความหมายของความสาํเร็จไวด้งัน้ี 

วสิษฐ เดชกุญชร (2557: 2) กล่าวโดยสรุปว่า ความสาํเร็จของตาํรวจ คือ การท่ีสามารถ
ป้องกนัชีวิตและทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นใหพ้น้จากโจรผูร้้ายและภยัอนัตรายต่างๆได ้

พงศพ์ฒัน์ ฉายาพนัธ์ุ (2555: 1) กล่าวว่า ประชาชนคือหวัใจสาํคญัในความสาํเร็จของงาน
ตาํรวจ หากตาํรวจห่างจากประชาชน การทาํงานของตาํรวจจะประสบปัญหามากมาย เทคโนโลยี
และวิธีทาํงานรูปแบบเดิมๆกาํลงัทาํให้ตาํรวจออกห่างจากประชาชนมากข้ึนทุกที หากตอ้งการ
ความสาํเร็จแลว้ ตาํรวจตอ้งกลบัหลงัหนัมาหาประชาชน 

วรพงษ ์ชิวปรีชา (ม.ป.ป.: 1) กล่าวโดยสรุปว่า ความสาํเร็จในการทาํหนา้ท่ีของตาํรวจ คือ 
การท่ีสามารถรู้ตวัคนร้ายและสามารถจบักมุคนร้ายได ้

สุเทียน ทองโสม (2557: ) กล่าวโดยสรุปว่า ประชาชนในชุมชนเป็นหัวใจหลกัสาํคญัใน
ความสาํเร็จของงานตาํรวจ หากตอ้งการความสาํเร็จแลว้ ตาํรวจจาํเป็นตอ้งกาํหนดเป้าหมาย คือ ให้
ประชนชนเป็นจุดศูนยก์ลาง ตอ้งมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัและทาํความเขา้ใจพูดคุยกบั
ประชาชน 

สุพจน์ ศรีสนั่น (2547: 10) กล่าวโดยสามารถท่ีจะสรุปไดว้่า ตาํรวจ คือ เจา้พนักงานท่ี
กฎหมายใหอ้าํนาจและหนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซ่ึงมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งตรวจตรา
ดูแลมิให้มีส่ิงใดส่ิงหน่ึงทาํลายความสงบเรียบร้อยต่างๆ นั่นก็หมายความหรือสามารถท่ีจะกล่าว
โดยเช่ือมโยงต่อไปว่า ความสาํเร็จของตาํรวจจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือ สามารถท่ีจะเขา้ไปป้องกนั เขา้
ไปแกไ้ขช่วยเหลือ ขจดัส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือพฤติการณ์ใดก็ตามซ่ึงจะกระทบกระเทือนต่อความเป็น
ปกติของประชาชน ทั้งน้ีโดยทาํใหห้มดไปหรือบรรเทาความร้ายแรงดงักล่าวลงได ้

จากคําจํากัดความและความหมายของนักวิชาการหลายท่านน้ัน ผู้วิจัยสามารถสรุป
ความหมายของคาํว่า ความสําเร็จของตํารวจ ได้ว่าคอื การทีเ่จ้าหน้าทีต่ํารวจปฏิบัติหน้าที่ตามที่โดย
ยดึประชาชนเป็นศูนย์กลางหรือเป้าหมายในการปฏิบัติ ทั้งนีโ้ดยสามารถป้องกนัชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนได้ นอกจากนีย้ังรวมถึงการที่สามารถรู้เบาะแสการกระทําความผิดของคนร้ายหรือผู้
ก่อความไม่สงบต่างๆและสามารถจับกมุและนําคนร้ายหรือผู้ก่อความไม่สงบมาลงโทษตาม 
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กฎหมายได้ 
 

2.2.2  องค์ประกอบความสําเร็จของตํารวจ 
องคป์ระกอบความสาํเร็จของตาํรวจหรือในงานตาํรวจนั้น Carter, D., Radelet, L. A. 

(1994: 1 อา้งถึงใน พงศพ์ฒัน์ ฉายาพนัธ์ุ, 2553: 57) กล่าวโดยสรุปในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งว่า งานตาํรวจ 
จะประสบความสําเร็จหรือไม่นั้นย่อมข้ึนอยู่กบัปัจจยัหรือองคป์ระกอบต่างๆ ซ่ึงประกอบไปดว้ย   
1. คาํแถลงภารกิจ ซ่ึงหน่วยงานตาํรวจจาํเป็นตอ้งมีคาํแถลงภารกิจท่ีชดัเจน ทั้งน้ีโดยตอ้งตระหนกั
ถึงพนัธมิตรเชิงหุน้ส่วนระหว่างตาํรวจกบัชุมชน 2. การกระจายอาํนาจ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจไดรั้บมอบ
อาํนาจในการพิจารณาแกไ้ขปัญหามากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงนัน่ก็คือ การไดรั้บมอบหมายหรือคาํสั่งจาก
ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัสูงในการปฏิบติัหน้าท่ีต่างๆ 3. การแกไ้ขปัญหา การตรวจทอ้งท่ีของสาย
ตรวจเป็นการตรวจลาดตระเวนไปตามสถานท่ีต่างๆ หรือเป็นการตรวจเพื่อมุ่งแกไ้ขปัญหา 4. การมี
ส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชน ตาํรวจไดพ้ฒันาเคร่ืองมือหรือกลไกใหชุ้มชนไดแ้สดงความเห็น
เก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเคร่ืองมือหรือกลไกเหล่าน้ีประชาชนผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนตอ้งทราบ 
ประชาชนหรือผูแ้ทนชุมชนสามารถเขา้มีส่วนในกระบวนการวางนโยบาย โดยท่ีผูบ้ริหารตอ้งให้
ความสนใจมาร่วมประชุมพบปะกบัประชาชนหรือผูแ้ทนชุมชน 5. ทศันคติท่ีตาํรวจมีต่อประชาชน 
เจา้หน้าท่ีตาํรวจท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่บนสถานีตาํรวจจะตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่อประชาชน กรณีรับแจง้
ความทางโทรศพัท์ เจ้าหน้าท่ีตาํรวจจะตอ้งช้ีแจงแก่ผูแ้จ้งให้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบติัท่ี
เปล่ียนแปลงไป เจา้หนา้ท่ีตาํรวจจะตอ้งมีความรู้สึกยอมรับประชาชนในชุมชน 6. ระบบการจดัการ 
ซ่ึงจาํเป็นจะต้องเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดการ การบังคบับญัชาระดับต่างๆ จะต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการทาํงาน มีการปรับบทบาทหน้าท่ีของสายตรวจตาํรวจให้สามารถทาํงานร่วมกบั
ชุมชนในการแกไ้ขปัญหาได ้สร้างระบบการประสานงาน มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้
สอดคลอ้งกบัภารกิจ หน่วยงานตาํรวจจะตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดบรรยากาศในการทาํงาน
ร่วมกบัชุมชนอยา่งจริงจงั 7. การประเมินผลการปฏิบติังานและการใหร้างวลั จะตอ้งมีการปรับปรุง
ระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน โดยวดัจากคุณภาพชีวิตของชุมชนท่ีดีข้ึน นอกจากน้ีตอ้ง
พฒันาระบบการให้รางวลัและประกาศชมเชยผูมี้ผลงานดี 8. การฝึกอบรม จดัฝึกอบรมเจา้หน้าท่ี
ตาํรวจ 9. การกาํหนดเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ การพิจารณากาํหนดชุมชนเป้าหมายเพื่อมอบหมายพื้นท่ี
รับผิดชอบให้กบัเจา้หน้าท่ีตาํรวจตามสภาพความเป็นจริงของชุมชน 10. ฝ่ายการเมือง ซ่ึงตอ้งมี
ความเขา้ใจเก่ียวกับปรัชญาหรืองานของตาํรวจ รวมทั้ งการให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสม         
11. ส่ือมวลชน  
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2.2.3  การวดัความสําเร็จของตํารวจ 
ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามโครงการพฒันาสถานีตาํรวจเพื่อประชาชน 

(โรงพกัเพื่อประชาชน) ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2555 – 2558) ซ่ึงใชใ้นการประเมินผลสถานีตาํรวจในสังกดั 
บช.น., ภ.1 – 9 ระบุไวว้่า แนวทางการดาํเนินการหรือกิจกรรมท่ีเป็นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
(Result Base Management) เพื่อการวดัผล ประกอบไปดว้ยแนวทาง 7 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
(สาํนกังานยทุธศาสตร์ตาํรวจ, 2555: 1) 1. เจา้หนา้ท่ีชุดตรวจประเมินผลหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย  
แต่งกายและสมมุติตนเองเป็นประชาชนทัว่ไปเขา้ติดต่อขอรับบริการ ณ สถานีตาํรวจตามลกัษณะท่ี
กาํหนด แลว้ทาํการสุ่มตรวจและให้คะแนน 2. ตรวจสาํนวนคา้ง โดยคิดสาํนวนล่าชา้เป็นร้อยละ
ของสํานวท่ีอยู่ระหว่างการสอบสวนแลว้คิดเป็นคะแนนตามกรอบการตรวจ 3. ตรวจสอบการถูก
ร้องเรียนและการถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินยัของพนกังานสอบสวน 4. ทดลองสุ่มตรวจการ
วดัความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการและจากการปฏิบติังานของพนักงานสอบสวน     
5. การวิเคราะห์สภาพการเกิดอุบติัเหตุจนเป็นเหตุให้มีผูบ้าดเจ็บและมีผูเ้สียชีวิต 6. ตรวจสอบ
หลกัฐานการดาํเนินการแกไ้ข/ปฏิบติัตามมาตรการท่ีไดมี้การสรุปวิเคราะห์ปัญหาการเกิดอุบติัเหตุ
ครบทุกเดือน 7. ตรวจสอบสถิติการรับเร่ืองร้องเรียน แลว้ดาํเนินการแกไ้ขปัญหา (พฤติกรรมไม่
เหมาะสมหมายถึงรับคดีล่าช้า ใช้วาจาไม่สุภาพ ชู้สาว ปัญหาครอบครัว หน้ีสิน เปิดบ่อน ผูมี้
อิทธิพล เป็นตน้) 

 
2.2.4  ตัวช้ีวดัความสําเร็จของตํารวจ 
ในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัช้ีวดัความสาํเร็จของตาํรวจนั้น ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านหรือ

จากหน่วยงานต่างๆ ไดใ้หร้ายละเอียดไวด้งัน้ี 
วสุเทพ ใจอินทร์ (2557: 1) กล่าวเก่ียวกบัตวัช้ีวดัความสาํเร็จของตาํรวจโดยสามารถท่ีจะ

สรุปไดว้่า สาํเร็จของตาํรวจมีตวัช้ีวดัความสาํเร็จซ่ึงประกอบไปดว้ย ผลของงาน ขั้นเงินเดือน การ
ยอมรับจากประชาชน ตาํแหน่ง ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ และการเล่ือนตาํแหน่ง 
นอกจากน้ี ตวัช้ีวดัของตาํรวจยงัไดมี้การระบุอย่างเป็นทางการและมีความชดัเจน โดยจาํแนกตาม
ยทุธศาสตร์ในดา้นต่างๆของยทุธศาสตร์สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2564 ซ่ึงระบุไวว้่า 
ตวัช้ีวดัความสาํเร็จหรือตวัช้ีวดัตามเป้าประสงคต่์างๆประกอบไปดว้ย ร้อยละความพึงพอใจของผู ้
กาํหนดนโยบาย ร้อยละความหวาดกลวัภยัอาชญากรรมของประชาชน จาํนวนกระบวนงานท่ีไดรั้บ
การปรับปรุงพฒันา จาํนวนระบบสนับการปฏิบติังานท่ีทนัสมยัมีประสิทธิภาพท่ีสมบูรณ์และ
ครบถว้น ร้อยละของครุภณัฑย์ทุโธปกรณ์ ยานพาหนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละจดัหาไดต้ามกรอบ 
ร้อยละความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตาํรวจ ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการใหบ้ริการและการปฏิบติังานของตาํรวจ จาํนวนของกระบวนงานท่ีปรับปรุงแกไ้ข 



15 
 

ให้โปร่งใสและมีมาตรฐานตามแผนงานท่ีกาํหนด จาํนวนเพิ่มข้ึนของประชาชนเครือข่ายภาครัฐ 
และภาคเอกชนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชนเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนต่อการเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา
อาชญากรรมและให้บริการประชาชน ระดบัความสําเร็จของการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 
คาํสั่ง และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายให้เหมาะสม 
ร้อยละความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อตาํรวจท่ีนาํแนวคิดการดาํเนินงานดา้นการมีส่วยร่วม
ในกิจกรรมต่างๆตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด ค่าคะแนนตามผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการ
ปฏิบติัราชการประจาํปี ร้อยละของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (ประชาชน/ตาํรวจ/องคก์ร) มีความพึงพอใจต่อ
การบริหารงานของสํานักงานตาํรวจแห่งชาติท่ีมีความรวดเร็ว และมีความเสมอภาคกัน ระดับ
ความสําเร็จตามแผนการปรับปรุงระบการบริหารงานด้านยุทธศสตร์ ด้านงบประมาณ ด้าน
ทรัพยากรมนุษย ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและดา้นการตรวจราชการ ร้อยละของขา้ราชการตาํรวจ
ท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ดา้นภาควิชาการและภาคปฏิบติัใหมี้ความพร้อมทั้ง
ก่อนและขณะปฏิบติัหน้าท่ี และร้อยละความพึงพอใจของผูบ้งัคบับญัชาต่อการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการตาํรวจท่ีผา่นการพฒันาความรู้ และทกัษะท่ีเก่ียวขอ้ง    

 
2.3  แนวคดิเกีย่วกบัความสําเร็จของตาํรวจสืบสวน 

 
2.3.1  นิยาม/ความหมายของความสําเร็จของตํารวจสืบสวน 
ในการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัความสําเร็จของตาํรวจสืบสวนนั้น จะตอ้งทราบนิยามหรือ

ความหมายของคาํว่า ความสําเร็จของตาํรวจสืบสวน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเบ้ืองต้น ซ่ึง
ความหมายของคาํว่าความสําเร็จของตาํรวจสืบสวนนั้ นได้มีนักวิชาการให้คาํจาํกัดความและ
ความหมายของความสาํเร็จไวด้งัน้ี 

วุฒิ วิทิตานนท ์(2547: 1) กล่าวว่า “การสืบสวนอาชญากรรม” หมายถึง การท่ีเจา้พนกังาน
ฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ ไดแ้สวงหาขอ้เท็จจริงเพื่อหาตวัผูก้ระทาํผิด เพื่อนาํตวัมาดาํเนินคดีตาม
กฎหมาย ดงันั้นจึงอาจสรุปไดว้่า การสืบสวนนบัเป็นการดาํเนินงานตามขั้นตอนของพนกังานฝ่าย
ปกครองหรือตาํรวจ ซ่ึงไดป้ฏิบติัไปตามอาํนาจหนา้ท่ี เพื่อแสวงหาขอ้เทจ็จริงและหลกัฐานในการ
กระทาํผิด อีกทั้งเพื่อบรรลุถึงวตัถุประสงค์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและ
บา้นเมือง ทั้งน้ี ความสาํเร็จของตาํรวจสืบสวนในมุมมองของ วุฒิ วิทิตานนท ์ก็คือ การปฏิบติังานท่ี
บรรลุวตัถุประสงค ์นั่นก็คือ ทราบขอ้เท็จจริงและหลกัฐานในการกระทาํผิด และการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนและบา้นเมือง 

กองบญัชาการตาํรวจนครบาล (2542: 14 อา้งถึงใน โสภณ สารพฒัน์, 2542: 18 - 19) ไดใ้ห ้
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ความหมายของการสืบสวนว่า เป็นวิธีการหรือการกระทาํท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อยบัย ั้งการก่อ
อาชญากรรม พิสูจน์ความเป็นจริงในขอบเขตของกฎหมาย คน้หาความจริงท่ีสงสัย (รวบรวมรักษา
ร่องรอยหลกัฐานและติดตามร่องรอยหลกัฐานขยายความจริง) คน้หาทรัพยสิ์นท่ีสูญหาย ทั้งเพื่อหา
ผูท่ี้กระทาํผิดท่ีหลบซ่อน จนกระทัง่ถึงจบักุมตวัได ้และให้ความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือพนักงาน
สอบสวน พนกังานอยัการ และพิสูจน์ความจริงในชั้นศาล ดงันั้นความสาํเร็จของตาํรวจสืบสวนใน
มุมมองของ กองบญัชาการตาํรวจนครบาล ก็คือ การท่ีสามารถยบัย ั้งการก่ออาชญากรรม สามารถ
พิสูจน์ความเป็นจริงในขอบเขตของกฎหมาย สามารถคน้หาความจริงท่ีสงสัย (รวบรวมรักษา
ร่องรอยหลกัฐานและติดตามร่องรอยหลกัฐานขยายความจริง) และสามารถคน้หาทรัพยสิ์นท่ีสูญ
หาย 

พชัรา สินลอยมา (2541: 12 อา้งถึงใน ทดัคาํ แสงสุกสวา่ง, 2543: 14) ไดใ้หค้วามหมายของ
การสืบสวนไวว้่า การสืบสวน หมายถึง การเท่ียวเสาะแสวงหาในขั้นตน้เพื่อทราบขอ้เท็จจริงของ
เหตุการณ์ท่ีเกิดคดีอาญาข้ึนว่าเป็นอย่างไร มีสาเหตุเน่ืองมาจากอะไร กระทาํผิดฐานใด เพื่อสืบคน้
จากสถานท่ีเกิดเหตุว่ามีอะไรตกหล่นหรือท้ิงร่องรอยไวพ้อท่ีจะไดเ้ป็นหลกัฐานในคดีอีกอย่างไร
บา้ง เพื่อเป็นแนวทางท่ีจะไดท้าํการตรวจสอบให้คดีมีมูลสําหรับฟ้องให้ศาลลงโทษผูก้ระทาํผิด
ต่อไป ดงันั้นความสําเร็จของตาํรวจสืบสวนในมุมมองของ พชัรา สินลอยมา ก็คือ การท่ีสามารถ
ตรวจสอบใหค้ดีมีมูลสาํหรับฟ้องใหศ้าลลงโทษผูก้ระทาํผดิต่อไป 

ทศัน์พงษ ์คงทพั (2550: 34) ไดใ้ห้ความหมายของ “ผลสาํเร็จในการปฏิบติังานสืบสวน” 
ไวว้่า คือ ผลท่ีไดจ้ากการรับจากการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีสืบสวน ไดแ้ก่ ผลการสืบสวนจบักุม
ผูก้ระทาํความผิดคดีแต่ละประเภท การไดรั้บคาํชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ประชาชน
ทัว่ไป จากส่ือมวลชน และผลการเล่ือนเงินเดือนในรอบ 3 ปียอ้นหลงั 

พงศธร ปิตุทิพย ์(2545: 5) กล่าวเก่ียวกบัความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนของ
เจา้หน้าท่ีตาํรวจว่าเก่ียวขอ้งกบัความมีประสิทธิภาพและพฒันาการการทาํงานดา้นการสืบสวน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นของการจดัสรรงบประมาณ การจดัหายานพาหนะและอุปกรณ์เคร่ืองมือ 
อาวุธปืนให้เพียงพอและทนัสมยั และการจดัหารายไดเ้พิ่มเติมและมีสวสัดิการท่ีดีให้แก่ผูป้ฏิบติั
หน้าท่ีสืบสวน ทั้งน้ีโดยสามารถสร้างสัมพนัธ์และเกิดความเขา้อนัดีระหว่างหน่วยงาน ผูป้ฏิบติั 
ประชาชน และส่ือมวลชน 

ปัญญา พวงมาลยั (2543: 5) กล่าวเก่ียวกบัการสืบสวนโดยสรุปวา่ ความสาํเร็จในการปฏิบติั
หนา้ท่ีสืบสวนของตาํรวจตาํรวจสืบสวน นัน่ก็คือ การสามารถจบักุมผูก้ระทาํความผิดไดโ้ดยอาศยั
พยานหลกัฐานต่างๆท่ีไดจ้ากการสืบสวนของตวัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจสืบสวน โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขและ
ขอ้กาํหนดท่ีไดก้าํหนดไว ้ตามแผนแม่บท ทั้งน้ีโดยทาํให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและต่อประชาชน
โดยส่วนรวม 
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ปราโมทย ์จารุนิล (2547: 5) กล่าวเก่ียวกบัการสืบสวนโดยสรุปว่า การสืบสวน คือ การ
แสวงหาขอ้เท็จจริงและหลกัฐานซ่ึงเป็นการสืบสวนก่อนท่ีจะมีการกระทาํความผิดเกิดข้ึนนั้น มี
วตัถุประสงคเ์พื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและบา้นเมือง เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ป้องกนัการเกิดเหตุต่างๆ และใชส้ําหรับเป็นแนวทางในการแสวงหาขอ้เท็จจริงและหลกัฐานใน
กรณีท่ีมีการกระทาํความผิดเกิดข้ึนแลว้ ดงันั้นความสาํเร็จของตาํรวจสืบสวนหรือการสืบสวนใน
มุมมองของ ปราโมทย ์จารุนิล ก็คือ การท่ีสามารถรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและ
บา้นเมืองได ้โดยสามารถท่ีจะป้องกนัการเกิดเหตุการณ์ต่างๆหรือการกระทาํความผดิไดซ่ึ้งส่งผลให้
สถิติอาชญากรรมลดนอ้ยลง รวมทั้งมีแนวทางในการแสวงหาขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานเม่ือมี
การกระทาํความผดิเกิดข้ึน 

เอก องัสนานนท ์(2547: 1) กล่าวเก่ียวกบัการสืบสวนโดยสรุปว่า การพิจารณาคดีของศาล
จาํเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัพยานหลกัฐานต่างๆจากการสืบสวนและการสอบสวนท่ีไดมี้การรวบรวมไว ้
หากมีการรวบรวมท่ีไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ดีพอ ศาลอาจมีการพิจารณายกฟ้องจาํเลยและปล่อย
ตวัจาํเลยไป เพราะถือเป็นการยกประโยชน์แห่งความสงสยัใหก้บัจาํเลย ทั้งๆท่ีในความเป็นจริงหรือ
ตามขอ้เท็จจริงแลว้จาํเลยเป็นท่ีกระทาํความผิดจริงซ่ึงส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
ดงันั้นในประเด็นดงักล่าวขา้งตน้น้ีสามารถท่ีจะสรุปไดว้่า ความสาํเร็จของตาํรวจสืบสวนหรืองาน
สืบสวน ก็คือ การท่ีมีสามารถรวบรวมพยานหลกัฐานได้เป็นอย่างดี ทาํให้ศาลมีขอ้มูลสําคญัท่ี
เพียงพอสําหรับการพิจารณาตดัสินดคี โดยท่ีเม่ือศาลนาํไปพิจารณาแลว้ไม่มีประเด็นแห่งความ
สงสัยจนเป็นเหตุให้ตอ้งปล่อยตวัจาํเลย สามารถท่ีจะลงโทษจาํเลยไดต้ามพยานหลกัฐานท่ีมีอยู่ ท่ี
ไดร้วบรวมไว ้ก่อใหเ้กิดความสงบเรียบร้อยของบา้นเมืองต่อไป     
จากคาํจาํกดัความและความหมายของนกัวิชาการหลายท่านนั้น ผูว้ิจยัสามารถสรุปความหมายของ
คาํว่า ความสาํเร็จของตาํรวจสืบสวน ไดว้่าคือ การที่ตํารวจสืบสวนหรือตํารวจซ่ึงได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานด้านการ
สืบสวนซ่ึงประกอบไปด้วย การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและบ้านเมือง การที่
สามารถป้องกันและยับยั้งการก่ออาชญากรรมซ่ึงส่งผลให้สถิติอาชญากรรมลดน้อยลง การที่มี
แนวทางในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานหากมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น การที่
สามารถสามารถพิสูจน์ความเป็นจริงในขอบเขตของกฎหมาย สามารถค้นหาความจริงที่สงสัย 
รวบรวมรักษาร่องรอยหลักฐานและติดตามร่องรอยหลักฐานขยายความจริง) และสามารถค้นหา
ทรัพย์สินที่สูญหาย และการที่สามารถตรวจสอบให้คดีมีมูลสําหรับฟ้องให้ศาลลงโทษผู้กระทําผิด
ต่อไป ทั้งน้ีสามารถท่ีจะสรุปเป็นแผนภาพแสดงความเช่ือมโยงของความสาํเร็จในแต่ละประเภทได้
ดงัภาพท่ี 2.2 และภาพท่ี 2.3 ดงัน้ี 
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ภาพที ่2.2  ความสมัพนัธ์ของความสาํเร็จในแต่ละระดบัของการการสืบสวนก่อนเกิดเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.3  ความสมัพนัธ์ของความสาํเร็จในแต่ละระดบัของการการสืบสวนหลงัเกิดเหตุ 
 

2.3.2  องค์ประกอบความสําเร็จของตํารวจสืบสวน 
จากแนวคิดดา้นองคป์ระกอบของความสาํเร็จของตาํรวจสืบสวนจากนกัวิชาการหลากหลายท่านเรา
จะพบว่า นักวิชาการได้พยายามจาํแนกองค์ประกอบของความสําเร็จไวอ้ย่างหลากหลาย ทั้งน้ี
เพื่อใหส้ะดวกแก่ผูท่ี้สนใจหรือตอ้งการศึกษาตามแต่ละสาขาเพ่ิมเติม โดยมีการจาํแนกองคป์ระกอบ
ของความสาํเร็จของตาํรวจสืบสวนไวม้ากมาย ท่ีเป็นท่ีนิยมศึกษากนั ไดแ้ก่ การจาํแนกคุณลกัษณะ 

ทราบรายละเอียด

ความผดิท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน 

ทราบแนวทางในการ

แสวงหาขอ้เทจ็จริงและ

พยานหลกัฐานหากมี

การกระทาํความผดิ

เกิดข้ึน 

สามารถป้องกนัและ

ยบัย ั้งการก่อ

อาชญากรรมหรือการ

กระทาํความผดิ 

ความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชนและ

บา้นเมือง สามารถจบักมุบุคคลผู ้

ตอ้งสงสยั และ/หรือ 

พยายามกระทาํ

ความผดิ 

ทราบรายละเอียด

ความผดิท่ีเกิดข้ึน 

(พิสูจน์ความจริง , คน้หา

ความจริงท่ีสงสยั , 

ตรวจสอบใหค้ดีมีมูล

สาํหรับฟ้อง) 

จาํเลยซ่ึงถูกตดัสินวา่มี

ความผดิถูกลงโทษตาม

กฎหมาย 

ผูก้ระทาํความผดิถูก

จบักมุ 

ศาลมีขอ้มูลสาํคญัท่ี

เพียงพอสาํหรับการ

ตดัสินคดี

ความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชนและ

บา้นเมือง 
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คุณสมบติัหรือองคป์ระกอบของความสําเร็จของตาํรวจสืบสวนหรือคุณสมบติัของ “นักสืบอาชีพ
หรือผูท่ี้สืบสวนท่ีดี” ซ่ึงหมายความรวมถึง ตาํรวจสืบสวน จากขอ้เสนอในงานของ วุฒิ วิทิตานนท ์
(2549: 7) มี 8 องคป์ระกอบหลกั ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1. การมีใจรัก คือ การมีความรัก ความชอบ 
และความเสียสละเพ่ืองานสืบสวน นอกจากน้ียงัตอ้งมีความอดทน อดกลั้น และตอ้งขยนัและ
กระตือรือร้นในการทาํงานอยู่ตลอดเวลา 2. การมีความรอบรู้ คือ การรู้จกัคน้ควา้หาความรู้ท่ี
เก่ียวข้องกับงานอยู่เสมอ ทั้ งตัวบทกฎหมาย ระเบียบคาํสั่ง กฎข้อบังคับ หรือระเบียบอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง ตอ้งรู้จกัวิธีการสืบสวนก่อนเกิดเหตุเป็นอย่างดี ตอ้งรู้จกัการสังเกต การจดจาํท่ีแม่นยาํ 
ตอ้งรู้สภาพพื้นท่ีสาํคญัเพื่อผลของการสืบสวน โดยจะตอ้งรู้ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ี
นั้น รู้เก่ียวกบัประวติับุคคลและอดีตของผูป้ระพฤติผิดกฎหมาย ผูเ้ป็นภยัต่อสังคม และรู้จกัการ
แสวงหาข่าวจากแหล่งต่างๆ  นอกจากน้ียงัตอ้งมีความรู้เร่ืองยทุธวิธีตาํรวจ  
การตรวจคน้จบักมุ การใชอ้าวธุ หรือการลอ้มจบัคนร้าย 3. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์คือ แนวทางใน
การปรับปรุงและพฒันางานสืบสวนใหม่ๆ ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 4. ความรวดเร็ว คือ มีการปฏิบติังานท่ีรุกรบ รวดเร็ว ทนัทีทนัใด 
เช่น เม่ือไดรั้บการแจง้ข่าวทางโทรศพัทห์รือมีผูอ่ื้นมาแจง้ก็ตาม จาํเป็นจะตอ้งไปถึงท่ีเกิดเหตุอยา่ง
รวดเร็ว ทนัท่วงที ทั้งน้ีเพื่อรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ และเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งมาประกอบการ
พิจารณาและแสวงหาแนวทางในการสืบสวนหาตวัคนร้ายไดเ้ร็วยิง่ข้ึนต่อไป 5. ความรอบคอบ คือ 
การมีความละเอียดถ่ีถว้นในการทาํงาน ซ่ึงรวมถึงการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ การติดตามจบักุมตวั
คนร้าย การหาข่าว การลอ้มจบัคนร้าย การติดต่อประสานงาน ซ่ึงตอ้งมีความรอบคอบ มีการสังเกต
จดจาํ มีปฏิภาณไหวพริบในการทาํงาน อีกทั้งยงัตอ้งมีการเตรียมการ มีการวางแผนดา้นกาํลงัคน 
งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์และจดัการจดัการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดประโยชน์
มากท่ีสุดและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้ 6. ความรับผิดชอบ ทั้งความรับผิดชอบต่อตวัเอง 
ความรับผิดชอบต่องาน และความรับผิดชอบต่อสังคม 7. การปฏิบติังานท่ีไร้ร่องรอย ทั้งก่อนหนา้
การปฏิบติังาน คือ ตอ้งมีการพลางตวัหรือปลอมตวั และหลงัปฏิบติังาน คือ แมจ้ะมีการปฏิบติังานท่ี
แลว้เสร็จ ก็จาํเป็นจะตอ้งมีการปกปิดมิให้ผูใ้ดทราบว่าเป็นตาํรวจหรือสายสืบ ทั้งน้ีเพื่อความ
ปลอดภัยของตวัผูป้ฏิบติังานเองและสายลบัให้ข่าว 8. ร่างกาย คือ การเตรียมความพร้อมด้าน
ร่างกายให้พร้อมท่ีจะปฏิบติังานไดใ้นทุกสภาพการณ์ มีสภาพร่างกายและจิตใจท่ีเขม้แข็ง อดท น 
นอกจากน้ี เอก องัสนานนท ์(2549: 18) ยงัไดก้ล่าวเพิ่มเติมในประเด็นดงักล่าวน้ี โดยสรุปไดว้่า 
องคป์ระกอบในความสาํเร็จหรือคุณสมบติัท่ีสาํคญัของตาํรวจสืบสวนนั้น ประกอบไปดว้ย 1. การ
ตั้งตนเป็นกลางของตาํรวจสืบสวน คือ การวางตนเป็นกลาง ไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ทั้งน้ีโดยยึด
หลกัอุเบกขาและการปราศจากอคติต่างๆ 2. ความอดทนและความเพียรพยายาม คือ การไม่ยอ่ทอ้ต่อ
ความยากลาํบากต่างๆ ทั้งน้ีจะมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัสภาพและลกัษณะของคดีและพยาน 
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หลกัฐาน 3. ปฏิภาณไหวพริบท่ีดี คือ การมีการวางแผนในการสืบสวน บนัทึกถอ้ยคาํพยาน การ
คน้ควา้หาพยานหลกัฐานต่างๆ ตลอดจนสามารถท่ีจะแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. ความกล้าหาญ คือ ความกล้าหาญในการแสวงหาพยานและข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้ งน้ีโดยไม่
หวัน่ไหวหรือเกรงกลวัอิทธิพลในรูปแบบต่างๆ 5. ความพอใจและความรักใคร่จากประชาชน 
กล่าวคือ เม่ือประชาชนมีความพอใจหรือรักใคร่แลว้ ยอ่มท่ีจะทาํใหง้านดา้นการสืบสวน               
ราบร่ืน ไดรั้บความร่วมมือในการสืบสวนเป็นอยา่งดี 6. ความรอบคอบ ซ่ึงทั้งน้ีหากปราศจากความ
รอบคอบแลว้ยอ่มจะทาํการสืบสวนนั้นๆไม่ประสบความสาํเร็จ ไม่พบความจริงตามประเด็นท่ีทาํ
การสืบสวน 7. ความรอบรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์และเทคนิค 8. ความสํานึกในเกียรติและซ่ือตรงต่อ
หนา้ท่ี คือ การปฏิบติังานในหนา้ท่ีดว้ยความสุจริตโดยไม่หวงัผลตอบแทนแต่อยา่งใด 

จากรายละเอียดเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีนกัวิชาการไดก้ล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัสามารถท่ีจะสรุป
ไดว้า่ ความสาํเร็จของตาํรวจสืบสวนมีองคป์ระกอบต่างๆ ไดแ้ก่ การมีใจรัก การมีความรอบรู้ 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความรวดเร็ว ความรอบคอบ ความรับผดิชอบ การปฏิบติังานท่ีไร้ร่องรอย 
ร่างกาย การตั้งตนเป็นกลางของตาํรวจสืบสวน ความอดทนและความเพียรพยายาม ปฏิภาณไหว
พริบท่ีดี ความกลา้หาญ ความพอใจและความรักใคร่จากประชาชน ความรอบรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์และ
เทคนิค และความสาํนึกในเกียรติและซ่ือตรงต่อหนา้ท่ี  

 
2.3.3  การวดัความสําเร็จของตํารวจสืบสวน 
การวดัความสําเร็จของตาํรวจสืบสวน หรือการวดัผลงานด้านการสืบนั้นสามารถท่ีจะ

ปฏิบติัไดใ้นหลายแนวทางหรือในหลายวิธีการ ในประเดน็ดงักล่าวน้ี ดาํรง เผา่ชยั (ม.ป.ป.: 160) ได้
กล่าวโดยสรุปไวว้่า วิธีการดงักล่าว เช่น การติดตามเร่ือง และการตรวจตราเฉพาะเร่ือง เฉพาะราย 
เช่น การรายงานคดี รายงานถูกตอ้งในเวลาอนัสมควรหรือไม่ และจากรายงานคดีนั้นจะทราบว่ามี
การสืบสวนท่ีถูกตอ้งหรือไม่ เพียงใด มีการติดตามหาของท่ีถูกโจรกรรมกลบัคืนมาไดเ้พียงใด และ
สามารถท่ีจะทาํการจบักุมผูต้อ้งหาไดค้รบถว้นหรือไม่ จากการตรวจรายงานสาํนวนเช่นน้ีจะทาํให้
ทราบถึง ผลการสืบสวนของเจา้หนา้ท่ีแต่ละคนวา่มีความถูกตอ้งหรือสมบูณณ์มากนอ้ยเพยีงใด ไดมี้
การตระเตรียมคดีท่ีรอบคอบหรือไม่ 

นอกจากน้ี ตามแผนปฏิบติัราชการ/ภารกิจหลกัของ สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง (2555: 1) 
ยงัไดมี้การระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการวดัความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายเก่ียวกบัการ
สืบสวน โดยสามารถท่ีจะสรุปไดว้่า การวดัความสาํเร็จของการสืบสวนตอ้งกาํหนดเป็นระดบัขั้น
ของความสาํเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั พิจารณาจากความกา้วหนา้ของ
ขั้นตอนการดาํเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ระดบัคะแนน 1 คือ มีการรวบรวมสถิติการเกิด การจบักมุบุคคลท่ีมีพฤติการณ์เก่ียวขอ้งกบั 
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การก่ออาชญากรรมท่ีเป็นภยัต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศในรูปแบบต่างๆ ยอ้นหลงั 3 ปี 

ระดับคะแนน 2 คือ มีการทบทวนบทบาทและทิศทางของหน่วยงานเร่ืองการสืบสวน
ปราบปรามและจบักุมบุคคลท่ีมีพฤติการณ์เก่ียวขอ้งกบัการก่ออาชญากรรมท่ีเป็นภยัต่อความสงบ
เรียบร้อยของประเทศในรูปแบบต่างๆ ในปีท่ีผา่นมา สรุปบทเรียนการดาํเนินการท่ีไดเ้พื่อวางแผน
ต่อไป 

ระดบัคะแนน 3 คือ นาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 2 ไปประกอบการวางแผน  
กาํหนดขั้นตอน วิธีการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อแกปั้ญหาการปฏิบติัทั้งภายในองคก์รและ
ภายนอกองค์กร โดยตั้งเป้าประสงค์และกาํหนดทิศทางการทาํงานร่วมกัน การบูรณาการ การ
ประสานการปฏิบติัของหน่วยงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวงั สืบสวน ปราบปราม และ
จบักุมบุคคลท่ีมีพฤติการณ์เก่ียวขอ้งกบัการก่ออาชญากรรมท่ีเป็นภยัต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประเทศ เพื่อลดความรู้สึกไม่ปลอดภยั ความไม่มัน่คงในชีวิต ร่างกายและทรัพยสิ์น ตลอดจนความ
กลวัท่ีจะตกเป็นเหยือ่อาชญากรรมของประชาชน 

ระดบัคะแนน 4 คือ การนาํแผนไปสู่การปฏิบติัและการติดตามประเมินผลการดาํเนินการ 
ระดบัคะแนน 5 คือ สรุปผลการดาํเนินการในปีงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค แนวทางการ

ปรับปรุงแกไ้ข เพื่อวางแผนการปฏิบติัในปีงบประมาณต่อไป 
นอกจากน้ีแลว้ วิธีการวดัความสาํเร็จของตาํรวจสืบสวน ยงัปรากฏอยูใ่นงานการศึกษาวิจยั

ต่างๆ ของนกัวิชาการและนกัวิจยัหลายท่านไดท้าํการศึกษาวิจยัในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกนัน้ีไว ้เช่น 
การวดัผลความสาํเร็จในการปฏิบติังานของตาํรวจสืบสวน ในงานของ ทศัน์พงษ ์คงทพั (2550) ซ่ึง
เป็นการวดัผลในการปฏิบติังานดา้นการสืบสวนในประเภทคดี 4 ประเภท อนัประกอบไปดว้ย คดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย ์คดีเก่ียวกบัเพศ คดีอุกฉกรรจ ์และคดีต่างๆท่ีรัฐเป็นผูเ้สียหาย เช่น การพนัน 
อาวธุปืน ยาเสพติดใหโ้ทษ เป็นตน้ ทั้งน้ีโดยใหผู้ป้ฏิบติังานหรือตาํรวจสืบสวนทาํการประเมินหรือ
วดัผลดว้ยตนเองวา่สามารถท่ีจะปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จไดม้ากนอ้ยเพียงใด รวมทั้งมีการประเมิน
ดว้ยว่า จากความสําเร็จหรือผลงานท่ีเกิดข้ึนสามารถท่ีจะไดรั้บคาํชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อน
ร่วมงาน ผูเ้สียหาย ประชาชนต่างๆ ส่ือมวลชนต่างๆ และหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น สมาคม นิติบุคคล 
ส่วนราชการอ่ืนๆ เป็นตน้ มากนอ้ยเพียงใด อีกทั้งยงัมีการวดัและประเมินความสาํเร็จโดยพิจารณา
จากผลการเล่ือนขั้นเงินเดือนในรอบ 3 ปียอ้นหลงัดว้ยวา่ไดรั้บการประเมินเล่ือนขั้นอยา่งไร โดยมี 
การกาํหนดเกณฑ์ความสําเร็จในแต่ละระดับไว  ้และงานของ อาชวนัต์ โชติกเสถียร์ (2535) ท่ี
จาํแนกวิธีการวดัผลงานดา้นการสืบสวนออกเป็น 3 วีธีการ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1. การวดัร้อยละท่ี
จบักุมในจาํนวนคดีทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน 2. การวดัร้อยละของทรัพยสิ์นท่ีถูกโจรกรรมท่ีไดถู้กคน้พบ 
การคิดเปอร์เซ็นตโ์ดยการคาํนวณเทียบเป็นราคาเงิน ทั้งน้ีในกรณีท่ีเป็นรถยนตห์รือรถจกัรยายยนต์
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ให้คิดเป็นจาํนวนคนั และ 3. จาํนวนร้อยละของผูท่ี้ถูกลงโทษ โดยผลของการจบักุมคดี เพื่อจะได้
ทราบความสามรถในการสืบสวน และการตระเตรียมการดาํเนินคดี ทั้งน้ีโดยการคิดเปอร์เซ็นตใ์น
ความสาํเร็จในการจบักมุและลงโทษน้ีใหค้าํนึงถึงประเภทของอาชญากรรมดว้ย   

 
2.3.4  ตัวช้ีวดัความสําเร็จของตํารวจสืบสวน 
ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตวัช้ีวดัความสาํเร็จของตาํรวจสืบสวน ไดมี้นกัวิชาการไดใ้ห้

รายละเอียดไวด้งัน้ี 
สุรชัย ควรเดชะคุปต์ (2532: 34) กล่าวว่า เคร่ืองช้ีวดัความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ี

สืบสวนจบักุมของเจา้หน้าท่ีสืบสวนก็คือ การวดัจากผลของการปฏิบติัหน้าท่ีและผลกระทบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี เช่น ในเร่ืองของความยากง่ายในการสืบสวนหาข่าว ความสามารถใน
การสืบสวนจบักมุคดีประเภทต่างๆ การไดรั้บคาํชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชาหรือส่ือมวลชน การไดรั้บ
การพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ การถูกฟ้องคดีอาญา การถูกตั้งกรรมการสอบสวน
พิจารณาทณัฑท์างวินยั การถูกประชาชนร้องเรียน การถูกผูบ้งัคบับญัชาตาํหนิหรือว่ากล่าวตกัเตือน
เน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ี 

สถานีตาํรวจเมืองเพชรบูรณ์ (ม.ป.ป.: 1) กล่าวว่า การสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม 
ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวดัหลกั คือ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของคดีแต่ละ
ประเภทท่ีเกิดข้ึนและจบักุมไดใ้นพื้นท่ี ระดบัความสามารถในการจบักุมคดี ระดบัความสาํเร็จใน
การจบักุมคดีตามหมายจบัคา้งเก่า (จาํนวนการจบักุมคดีตามหมายจบัคา้งเก่าและระดบัความสาํเร็จ
ของการพฒันาระบบการบริหารจดัการ หมายจบัคดีคา้งเก่าของตาํรวจ) และระดบัความสามารถใน
การปราบปรามยาเสพติดในภารกิจของตาํรวจของการจบักุมตามเป้าหมายดา้นการปราบปรามยา
เสพติด 

ดาํรง เผา่ชยั (ม.ป.ป.: 160) กล่าวว่า ตวัช้ีวดัผลงานของการสืบสวนและนกัสืบสวนแต่ละ
คนประกอบไปดว้ย จาํนวนร้อยละท่ีจบักุมไดใ้นคดีทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน จาํนวนร้อยละของทรัพยสิ์นท่ี
ถูกโจรกรรมท่ีไดถู้กคน้พบ การคิดเปอร์เซ็นตค์าํนวณโดยการเทียบเป็นราคา และจาํนวนร้อยละ
ของผูท่ี้ถูกลงโทษโดยผลของการจบักุมดาํเนินคดี เพื่อท่ีจะไดท้ราบความสามรถในการสืบสวน
จบักมุอยา่งแทจ้ริง 

ทั้งน้ีสามารถท่ีจะสรุปไดว้่า ตวัช้ีวดัความสาํเร็จของตาํรวจสืบสวนประกอบไปดว้ย ความ
ยากง่ายในการสืบสวนหาข่าว ความสามารถในการสืบสวนจบักุมคดีประเภทต่างๆ การไดรั้บคาํ
ชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชาหรือส่ือมวลชน การไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
การถูกฟ้องคดีอาญา การถูกตั้ งกรรมการสอบสวนพิจารณาทัณฑ์ทางวินัย การถูกประชาชน
ร้องเรียน การถูกผูบ้งัคบับญัชาตาํหนิหรือว่ากล่าวตกัเตือนเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ี ความสาํเร็จ
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ของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของคดีแต่ละประเภทท่ีเกิดข้ึนและจับกุมได้ในพื้นท่ี  ระดับ
ความสามารถในการจบักุมคดี ระดบัความสาํเร็จในการจบักุมคดีตามหมายจบัคา้งเก่า (จาํนวนการ
จับกุมคดีตามหมายจับค้างเก่าและระดับความสําเร็จของการพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
หมายจบัคดีคา้งเก่าของ ตร.) ระดบัความสามารถในการปราบปรามยาเสพติดในภารกิจของตาํรวจ
ของการจบักมุตามเป้าหมายดา้นการปราบปรามยาเสพติด จาํนวนร้อยละท่ีจบักุมไดใ้นคดีทั้งหมดท่ี
เกิดข้ึน จาํนวนร้อยละของทรัพยสิ์นท่ีถูกโจรกรรมท่ีไดถู้กคน้พบ การคิดเปอร์เซ็นตค์าํนวณโดยการ
เทียบเป็นราคา และจาํนวนร้อยละของผูท่ี้ถูกลงโทษโดยผลของการจบักมุดาํเนินคดี  
 นอกน้ีแลว้ ประเดน็เก่ียวกบัตวัช้ีวดัความสาํเร็จของตาํรวจสืบสวน ยงัปรากฏอยูใ่นงานการ
ศึกษาวิจยัต่างๆ ของนกัวิชาการและนกัวิจยัหลายท่านไดท้าํการศึกษาวิจยัในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกนั
น้ีไว ้เช่น การวดัผลความสาํเร็จในการปฏิบติังานของตาํรวจสืบสวน ในงานของ ทศัน์พงษ ์คงทพั 
(2550) ท่ีมีการกําหนดตัวช้ีวดัความสําเร็จไว  ้3 ด้านหลักๆ อันประกอบไปด้วย 1. ผลในการ
ปฏิบติังานดา้นการสืบสวนในประเภทคดี 4 ประเภท อนัประกอบไปดว้ย คดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์
คดีเก่ียวกบัเพศ คดีอุกฉกรรจ ์และคดีต่างๆท่ีรัฐเป็นผูเ้สียหาย เช่น การพนนั อาวุธปืน ยาเสพติดให้
โทษ เป็นตน้ 2. คาํชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ผูเ้สียหาย ประชาชนต่างๆ ส่ือมวลชน
ต่างๆ และหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น สมาคม นิติบุคคล ส่วนราชการอ่ืนๆ เป็นตน้ และ 3. ผลการเล่ือนขั้น
เงินเดือนในรอบ 3 ปียอ้นหลงั   

 

2.4  ปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อความสําเร็จ 
  

จากแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จซ่ึงนักวิชาการ
หลากหลายท่านไดใ้ห้ขอ้เสนอไวเ้ราจะพบว่า นกัวิชาการไดพ้ยายามจาํแนกปัจจยัดงักล่าวไวอ้ยา่ง
หลากหลาย เพื่อใหส้ะดวกแก่ผูท่ี้สนใจหรือตอ้งการศึกษาตามแต่ละสาขาเพ่ิมเติม ทั้งน้ีหากพิจารณา
ในระดบับุคคลแลว้ ท่ีเป็นท่ีนิยมศึกษากนั อนัไดแ้ก่ การจาํแนกปัจจยัความสําเร็จหรือปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความสาํเร็จของ รังสรรค ์เลิศในสตัย ์(ม.ป.ป.: 2) ทั้งน้ีโดยเป็นปัจจยัหลกั 7 ประการท่ีมุ่ง
ต่อความสาํเร็จโดยทัว่ไป ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1. ความมุ่งมัน่ (Drive) หรือการมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ 
(Personal Mastery) ซ่ึงถือเป็นหัวใจสาํคญัประการแรกของการมุ่งสู่ความสาํเร็จ 2. ภูมิปัญญา 
(Knowledge/Wisdom) ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้ ความสามารถ ทกัษะทั้งทางดา้นเทคนิคและการบริหาร
จดัการ 3. การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเพ่ิมพนูพลงัแห่งปัญญา อนัจะ
นาํมาซ่ึงโอกาสและความสาํเร็จต่างๆ 4. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(Personal Creativity) มุมมองท่ี
แปลกใหม่ (New Paradigm) ท่ีแตกต่างออกไปจากบุคคลอ่ืนจะช่วยให้เกิดการแสวงหาโอกาส 
(Opportunity Seeking) เพื่อนาํสู่การพฒันาให้เกิดเป็นคุณค่าในดา้นต่างๆ 5. มนุษยสัมพนัธ์และ
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ทกัษะการส่ือสาร (Human Relation & Communication Ability) ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัสาํหรับการ
ติดต่อส่ือสาร เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในทิศทางการมุ่งไปสู่ความสาํเร็จเดียวกนั กรณีท่ีมีหลายบุคคล
หรือหลายทีมงานเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายหรือความสําเร็จท่ีจะเกิดข้ึน 6. ทกัษะการแกปั้ญหา
และการตดัสินใจ (Problem Solving & Decision Making Skill) ความเขา้ในปัญหาท่ีเกิดข้ึน มีการ
วิเคราะห์ปัญหา กาํหนดทางเลือกในการตดัสินใจ รวมทั้งมีการวิเคราะห์ความคุม้ค่าเพื่อกาตดัสินใจ 
จะช่วยใหเ้กิดความสาํเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี และ 7. การบริหารเวลา (Time Management)  

นอกจากการจาํแนกปัจจยัความสาํเร็จหรือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จของ รังสรรค ์ 
เลิศในสตัย ์(ม.ป.ป.) การจาํแนกปัจจยัความสาํเร็จหรือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จยงัปรากฏใน
งานของ Jamison Fox (ม.ป.ป.) ท่ีไดจ้าํแนกปัจจยัสู่ความสาํเร็จออกเป็น 6 ปัจจยั ประกอบไปดว้ย  
1. การรู้จกัแสดงความรับผดิชอบในชีวิต ซ่ึงความสาํเร็จท่ีจะไดรั้บมานั้นมีจุดเร่ิมตน้อยูท่ี่ตวัของเรา
เอง ซ่ึงเราจาํเป็นท่ีจะต้องแสดงความรับผิดชอบในชีวิตดังกล่าวน้ีได้โดยการ พิจารณาความ
ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน และแกไ้ขปรับปรุงเพื่อมุ่งสู่ความสําเร็จ 2. การให้ความสําคญัต่อความสําเร็จ    
การมีความปรารถนาอย่างแรงกลา้ในความสําเร็จนั้นๆ มีความใฝ่ฝันท่ีชัดเจน ย่อมท่ีจะทาํให้
สามารถท่ีจะบรรลุเป้าหมายหรือความสาํเร็จนั้นได ้3. การปฏิบติัหรือการลงมือทาํ เม่ือมีการคิดและ
ตดัสินใจทาํการใดเพื่อมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายแลว้ ส่ิงท่ีตามมา ก็คือ การปฏิบติัหรือการลงมือทาํเพื่อมุ่ง
ไปสู่ความสาํเร็จหรือเป้าหมายนั้นๆ 4. การรู้จกันอ้มรับความผิดพลาดและความลม้เหลว การมุ่ง
ไปสู่เป้าหมายอาจพบเจอกบัความผดิพลาดและความลม้เหลว ซ่ึงจาํเป็นท่ีจะยอมรับส่ิงท่ีเกิดข้ึนเพื่อ
การปรับปรุงแกไ้ขความลม้เหลวหรือความผิดพลาดนั้นๆ และมุ่งไปสู่ความสาํเร็จหรือเป้าหมายท่ี
ไดว้างไว ้ 5. การเรียนรู้ คือ การเรียนรู้ในระหว่างทางท่ีไปสู่เป้าหมายหรือความสาํเร็จ 6. การมี
ความสุข เช่นเดียวกบัการเรียนรู้ คือ การมีความสุขในระหว่างท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมายหรือสาํเร็จใดๆก็
ตาม ซ่ึงจะช่วยผลดักนัใหก้า้วไปสู่ความสาํเร็จหรือเป้าหมายท่ีวางไวเ้ร็วยิง่ข้ึน 

นอกจากน้ียงัมีการจาํแนกปัจจยัความสําเร็จในระดับบุคคลยงัปรากฎในงานของ Hills 
(2013: 1) ซ่ึงไดจ้าํแนกปัจจยั ซ่ึงถือเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัของความสาํเร็จออกถึง 16 ปัจจยั อนัประกอบ
ไปดว้ย 1. อภิจิต ซ่ึงก็คือ การมีเพื่อนรว่วมมีแนวความคิดไปในทางเดียวกนั และมีความปรารถนาดี
ซ่ึงกนัและกนัช่วยเหลือเก้ือกลูกนัจนเป้าหมายท่ีตั้งไวป้ระสบความสาํเร็จ 2. การมีเป้าหมายท่ีสาํคญั
และแน่นอนซ่ึงช่วยให้ทั้งการพูด ความคิด และการกระทาํมีความชัดเจน มีระเบียบแบบแผนท่ี
แน่นอน 3. การมีความมัน่ใจในตวัเอง คือ การท่ีรู้จกัตนเองอย่างถ่องแท ้รู้จุดแขง็และจุดอ่อนของ
ตนเอง 4. การประหยดัอดออม 5. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และมีความเป็นผูน้ํา 6. การมี
จินตนาการ โดยสามารถใช้จินตนาการในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 7. ความ
กระตือรือร้น 8. ความสามารถในการควบคุมตนเองได ้ คือ การรู้จกัหมัน่ทบทวนในส่ิงท่ีกาํลงั
ปฏิบติัว่าเป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ บรรลุเป้าหมายแลว้หรือไม่มากนอ้ยเพียงใด และการ
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รู้จกัควบคุมอารมณ์ 9. การมีนิสัยทาํงานมากกว่าผลตอบแทน 10. การมีบุคลิกภาพท่ีดี 11. ความคิด
ท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรง 12. ความตั้งมัน่ 13. ความสามคัคี ซ่ึงช่วยใหเ้กิดความเป็นอนัหน่ึงใจเดียวกนั 
มุ่งมัน่ไปสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีวางไว ้14. การไม่กลวัความลม้เหลว 15. การมีใจกวา้ง และ 
16. ความมัน่ใจในความสาํเร็จ  

นอกจากการแบ่งองค์ประกอบความสําเร็จของ Hills (2013) การจําแนกปัจจัยของ
ความสาํเร็จยงัปรากฎในงานของนกัวิชาการอีกหลายท่าน ซ่ึงส่วนใหญ่มีจุดประสงคใ์นการทาํความ
เขา้ใจและแสวงหาความรู้เก่ียวกบัความสาํเร็จโดยเนน้ศึกษาถึงปัจจยัหลกัๆท่ีไม่ไดเ้จาะลึกใน           
ประเด็นหรือองคป์ระกอบยอ่ยๆ การจาํแนกในแนวทางดงักล่าวน้ีจึงไม่แบ่งให้มีหลายประเภทนกั 
ดว้ยเหตุผลท่ีว่า จะเป็นการยากในการศึกษาในภาพรวม เช่น งานของ Job D.b. (2014: 1) ท่ีได้
จาํแนกปัจจยัของสาํเร็จในแต่ละบุคคลเป็น 5 ปัจจยั ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1. ความคิดริเร่ิม ซ่ึงมองว่า 
การท่ีจะประสบผลสาํเร็จในงานหรืออะไรก็ตามนั้นจุดเร่ิมตน้ คือ ความคิดริเร่ิม 2. แรงจูงใจภายใน 
หรือแรงบนัดาลใจภายในตนเอง ซ่ึงเป็นตวัขบัเคล่ือนหลกัและแรงจูงใจท่ีจะทาํใหล้งมือกระทาํหรือ
ปฏิบติัส่ิงใดเพื่อมุ่งไปสู่ความสาํเร็จ 3. การไม่กลวัความลม้เหลวและความผดิหวงันัน่ก็คือ การรู้จกั
นาํบทเรียจากความผิดพลาดมาแกไ้ขปรับปรุง เรียนรู้ เพื่อมุ่งไปสู่ความสาํเร็จ 4. การรู้จกัให้ความ
เคารพผูอ่ื้น 5. การไม่บ่นหรือตาํหนิผูอ่ื้น  

นอกจากน้ีแลว้ ยงัมีงานของ เอกชยั ไตรเมือง (2556: 1) ท่ีไดจ้าํแนกปัจจยัของสาํเร็จในแต่
ละบุคคลเป็น 10 ปัจจยั ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1. การชอบคิด ซ่ึงเป็นความคิดท่ีอยูใ่นรูปแบบท่ีเป็นไป
ได ้2. การมีทศันคติท่ีดีและการมีความเช่ือท่ีว่าสามารถเป็นไปได ้ทั้งน้ีโดยมีเป้าหมายหรือความมุ่ง
หมายท่ีชดัเจน และลงมือปฏิบติัเพื่อมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายอยา่งจริงจงั 3. การหมัน่สาํรวจ
ตวัเองอยู่เสมอ นั่นก็คือ การรู้จกัวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของตวัเอง 4. การมีความ
กระตือรือร้นหรือความมุ่งมัน่ในส่ิงท่ีจะทาํ เห็นคุณค่าและรักในส่ิงท่ีทาํหรือเป้าหมายท่ีไดก้าํหนด
ไว ้5. การมีบุคลิกท่ีดี มีชีวิตชีวา 6. การมีพลงัแห่งการตดัสินใจ โดยเป็นการตดัสินใจก่อนท่ีจะมีการ
ลงมือทาํ 7. การพฒันาตวัเอง คือ การเตรียมตวัให้พร้อมสําหรับโอกาสต่างๆ 8. การรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้นท่ีอยู่รอบขา้ง 9. การรู้จกัคิดบวก คือ การเลือกท่ีจะรับขอ้มูลท่ีสร้างสรรค ์10. การ
ยอมรับส่ิงใหม่หรือการเปล่ียนแปลง คือ มีความยืดหยุน่และสามารถท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลาตามสถานการณ์  
 อีกทั้งยงัมีงานของ ปกรณ์ วงศรั์ตนพิบูลย ์(2557: 1) ท่ีไดจ้าํแนกปัจจยัของความสาํเร็จเป็น
องคป์ระกอบหรือดา้นหลกัๆ 9 องคป์ระกอบ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1. ความกลา้ท่ีจะเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา 2. การมีเป้าหมายท่ีชดัเจน  3. การรู้จกัเผชิญหนา้กบัความลม้เหลว หรือความมุ่งมัน่ท่ีจะ
เผชิญอุปสรรคต่างๆ 4. การมุ่งมัน่ในความคิดของและการปฏิบติัจนกว่าจะสาํเร็จ 5. การรู้จกัรับฟัง
คาํวิจารณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาํวิจารณ์จากผูอ่ื้น 6. การมีทศันคคิเชิงบวก ทศันคติเชิงบวกในท่ีน้ี 
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หมายความว่า การท่ีเรามีความเช่ือมัน่ในส่ิงท่ีจะทาํและพร้อมท่ีจะรับผลของความลม้เหลวได ้       
7. การมีภาวะความเป็นผูน้าํสูง ซ่ึงผูน้าํในท่ีน่ี คือ ผูท่ี้มีผูอ่ื้นปฏิบติัตามในส่ิงท่ีอยากให้ทาํดว้ยความ
เตม็ใจ 8. การรู้จกัใหค้วามสาํคญักบัผูอ่ื้น และสุดทา้ย คือ 9. ความไม่ประมาท นัน่ก็คือ การมีขอ้มูล
และแผนงานท่ีชดัเจนก่อนท่ีจะปฏิบติังานหรือกิจการต่างๆเพื่อมุ่งไปสู่ความสาํเร็จ หรือกล่าวอีกนยั
หน่ึง คือ มีขั้นตอนในการดาํเนินส่ิงต่างๆท่ีแน่นอน  
 ทั้งน้ี จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัประเด็นดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จซ่ึง
พิจารณาในระดบับุคคลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จ
ประกอบไปดว้ย การรู้จกัแสดงความรับผิดชอบในชีวิต การให้ความสําคญัต่อความสําเร็จ การ
ปฏิบติัหรือการลงมือทาํ การรู้จกันอ้มรับความผดิพลาดและความลม้เหลว การเรียนรู้ การมีความสุข 
ความมุ่งมัน่ (Drive) ภูมิปัญญา (Knowledge/Wisdom) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(Personal Creativity) มนุษยสัมพนัธ์และทกัษะการส่ือสาร (Human 
Relation & Communication Ability) ทกัษะการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ (Problem Solving & 
Decision Making Skill) และการบริหารเวลา (Time Management) ความคิดริเร่ิม แรงจูงใจภายใน
ของแต่ละบุคคล ความไม่กลวัการลม้เหลว การใหค้วามเคารพผูอ่ื้น การไม่ตาํหนิผูอ่ื้น การมีทศันคติ
ท่ีดี การรู้จกัหมัน่สํารวจตวัเองอยู่เสมอ ความกระตือรือร้น บุคลิกภาพท่ีดี พลงัแห่งการตดัสินใจ 
การพฒันาตนเอง การรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น การยอมรับส่ิงใหม่ เป้าหมายท่ีชดัเจน ความ
มุ่งมัน่การรับฟังคาํวิจารณ์ของผูอ่ื้น ภาวะความเป็นผูน้าํ ความไม่ประมาท อภิจิตหรือเพื่อนร่วมงาน
ท่ีดี ความมัน่ใจ การประหยดัอดออม จินตนาการ การควบคุมตนเอง ความสามคัคี และการมีใจ
กวา้ง 
 นอกจากน้ีแลว้ หากมีการพิจารณาปัจจยัความสําเร็จระดบัทีมงานจะพบว่า มีนักวิชาการ
หลายท่านไดพ้ยายามจาํแนกปัจจยัดงักล่าวไวอ้ย่างหลากหลายเช่นเดียวกนักบัการจาํแนกปัจจยั
ความสาํเร็จในระดบับุคคล เพื่อใหส้ะดวกแก่ผูท่ี้สนใจหรือตอ้งการศึกษาในประเด็นดงักล่าว โดยท่ี
นิยมศึกษากนัซ่ึงแยกออกเป็นปัจจยัหลกัๆท่ีชดัเจน ประกอบไปดว้ย การจาํแนกปัจจยัสู่ความสาํเร็จ
ในการทาํงานเป็นทีม ซ่ึงเป็นงานของสํานักงานปลดักระทรวงยุติธรรม (2558: 1) โดยไดจ้าํแนก
ออกเป็น 7 ปัจจยั อนัประกอบไปดว้ย 1. บรรยากาศของการทาํงานมีความเป็นกนัเอง ซ่ึงตอ้งมีความ
อบรม ทุกคนในทีมงานช่วยกนัทาํงานอย่างจริงจงั 2. ความไวว้างใจกนั (Trust) กล่าวคือ มีความ
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัได ้และซ่ือสัตยต่์อกนั โดยสามารถท่ีจะส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย 3. มีการ
มอบหมายงานอยา่งชดัเจน 4. บทบาท (Role) ซ่ึงแต่ละคนเขา้ใจและปฏิบติัตามบทบาทของตน และ
เรียนรู้เขา้ใจในบทบาทของผูอ่ื้นในทีม นอกจากน้ีท่ีสาํคญัก็คือ บทบาทในการช่วยรักษาความเป็น
ทีมงานให้มัน่คง 5. วิธีการทาํงาน (Work Procedure) ซ่ึงประกอบไปด้วย การส่ือความ 
(Communication) การตดัสินใจ (Decision Making) ภาวะผูน้าํ (Leadership) และการกาํหนดกติกา 



27 
 

หรือกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีจะเอ้ือต่อการทาํงานร่วมกนั 6. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการทาํงาน
ของทีม และ 7. การพฒันาทีมงานให้เขม้แข็ง ซ่ึงรวมถึงการพฒันาศกัยภาพทีมงานดว้ยการสร้าง
แรงจูงใจทางบวกและการให้รางวลั ทั้งน้ีโดยอยู่บนพื้นฐานการให้รางวลักบักลุ่ม (Group base 
reward system)    
 นอกจากน้ี ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับความสําเร็จในระดับดังกล่าวซ่ึงก็คือ ระดับทีมงาน ยงั
ปรากฎในงานของ ธนาคารไทยพานิชย ์(2553: 2) ซ่ึงไดจ้าํแนกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีอิทธิพลต่อ
ความสําเร็จในระดบัทีมงานออกเป็น 7 ปัจจยัหลกั อนัประกอบไปดว้ย 1. จุดมุ่งหมาย ซ่ึงตอ้งมี
จุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน เหมาะสม ทั้งน้ีโดยเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิกโดยส่วนใหญ่ของทีม 
2. ผูน้าํหรือหวัหนา้ทีม โดยตอ้งมีการวางแผนและการตดัสินใจท่ีดี 3. สมาชิกในทีมจะตอ้งเขา้ใจถึง
บทบาทหนา้ท่ีในการทาํงานเป็นทีม 4. การมีส่วนร่วม คือ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อ
หาข้อสรุปร่วมกัน 5. การกําหนดบทบาทหน้าท่ี เพื่อความชัดเจนในการทํางานร่วมกัน 6. 
ความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้หลักความร่วมมือร่วมใจ ร่วมกันคิดร่วมกัน 7. การ
ประสานงานภายในทีมท่ีดี 
 ทั้งน้ี จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัประเด็นดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จซ่ึง
พิจารณาในระดบัทีมงานดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จ
ประกอบไปดว้ย บรรยากาศของการทาํงานมีความเป็นกนัเอง ความไวว้างใจกนั (Trust) การ
มอบหมายงานอยา่งชดัเจน บทบาท วิธีการทาํงาน (Work Procedure) ซ่ึงประกอบไปดว้ย การส่ือ
ความ (Communication) การตดัสินใจ (Decision Making) ภาวะผูน้าํ (Leadership) และการกาํหนด
กติกา หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีจะเอ้ือต่อการทาํงานร่วมกนั การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ทาํงานของทีม การพฒันาทีมงานใหเ้ขม้แขง็ จุดมุ่งหมาย ผูน้าํหรือหัวหนา้ทีม ความสามารถในการ
แกปั้ญหา และการประสานงานภายในทีมท่ีดี 
 สําหรับในระดบัองค์กรหรือในระดับนโยบายนั้น ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสําเร็จของ
องคก์รหรือความสาํเร็จในการนาํนโยบายไปปฏิบติัซ่ึงถือเป็นประเด็นในระดบัองคก์รนั้น ปรากฏ
ในงานของ Brever and deLeon (1983: 265-274 อา้งถึงใน สมบติั ธาํรงธญัวงศ,์ 2552: 431) ซ่ึงได้
จาํแนกปัจจัยท่ีมีผลช่วยให้การนํานโยบายไปปฏิบัติประสบความสําเร็จออกเป็น 6 ปัจจัย ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย 1. แหล่งท่ีมาของนโยบาย ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยักาํหนด (determinant factors) ท่ีมีผล
ต่อความสาํเร็จในการนาํนโยบายไปปฏิบติั ซ่ึงผูบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีอาํนาจหรือหนา้ท่ีในการ
ออกหรือกาํหนดนโยบายท่ีจะส่งผลต่อระดบัองคก์รย่อมท่ีจะมีอาํนาจต่อรองหรือกาํหนดทิศทาง
ให้กับระดับบุคคลหรือระดับท่ีมีการนํานโยบายปฏิบติั 2. ความชัดเจนของนโยบาย กล่าวคือ 
นโยบายท่ีจะช่วยขบัเคล่ือเพือนาํไปสู่ความสาํเร็จในระดบัองคก์รนั้นจาํเป็นตอ้งมีความชดัเจน เช่น 
มีการระบุวตัถุประสงคก์ารนาํไปปฏิบติัท่ีชดัเจน เพื่อใหน้โยบายสามารถท่ีจะถูกขบัเคล่ือนไปอยา่ง
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มีทิศทาง 3. การสนบัสนุนนโยบาย กล่าวคือ เป็นการสนบัสนุนจากผูป้ฏิบติัตามนโยบาย 4. ความ
ซับซ้อนในการบริหารงาน กล่าวคือ การนํานโยบายไปปฏิบติัย่อมท่ีจะมีหลายๆภาคส่วนหรือ
หลายๆภาคีเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย ยิง่มีภาคส่วนมากเพียงใด ความซบัซอ้นท่ีจะเกิดข้ึนก็มากตามาทั้งน้ี
เพราะหลายๆภาคส่วนท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งยอ่มท่ีจะมีความคิดเห็นหรือผลประโยชน์ต่างๆท่ีหลากหลาย 
5. ส่ิงจูงใจสําหรับผูป้ฏิบติั กล่าวคือ เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานโดยตรง โดยเป็นปัจจยัท่ี
ช่วยกระตุน้หรือจูงใจให้คนหรือทรัพยากรบุคคลทาํงาน ซ่ึงนโยบายจะประสบความสาํเร็จไดน้ั้น
จาํเป็นจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือท่ีดีจากระดบัปฏิบติัหรือคนทาํงาน เพราะฉะนั้นการกระตุน้ให้
คนทาํงานจึงเป็นส่ิงสาํคญัมากอีกประการหน่ึงสาํหรับการนาํนโยบายไปปฏิบติั 6. การจดัทรัพยากร 
กล่าวคือ ทรัพยากรทางการบริหารไม่ว่าจะเป็น ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เวลา ตลอดจน
เทคโนโลยีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดีเพื่อขบัเคล่ือนนโยบายไปสู่
เป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้
 ทั้งน้ี การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีส่งผลต่อความสาํเร็จหรือลม้เหลวของการนาํโยบายไปปฏิบติั 
ซ่ึงถือเป็นประเด็นความสาํเร็จหรือลม้เหลวในระดบัองคก์รนั้น ยงัปรากฏในงานของ  ศุภชยั เยาวะ
ประภาษ (2548: 101) ซ่ึงไดร้ะบุวา่ ปัจจยัหลายประการท่ีกาํหนดความสาํเร็จหรือความลม้เหลวของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติซ่ึงถือเป็นประเด็นในระดับองค์กร ปัจจัยเหล่าน้ีประกอบไปด้วย 1. 
ลกัษณะของนโยบาย ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวน้ี ไดแ้ก่ ประเภทของนโยบายซ่ึงนโยบายท่ีมุ่งหวงัใหเ้กิด
ความสาํเร็จหรือการเปล่ียนแปลงท่ีไม่มากนกัย่อมประสบความสาํเร็จในการนาํไปปฏิบติัมากกว่า 
รวมทั้ งผลประโยชน์สัมพทัธ์ของนโยบายนั้นๆ ซ่ึงหมายถึง ความแพร่หลายในการรับรู้ในตวั
นโยบายนั้นๆ นอกจากน้ียงัรวมถึงความสอดคลอ้งกบัค่านิยมท่ีมีอยู่ ประสบการณ์ท่ีผ่านมาและ
ความตอ้งการของผูท่ี้จะไดรั้บผลกระทบจากนโยบายนั้น และความเป็นไปไดใ้นการทดลองปฏิบติั 
เป็นตน้ 2. วตัถุประสงค์ของนโยบาย ซ่ึงประกอบไปดว้ย ความชัดเจนของวตัถุประสงค์ ความ
สอดคลอ้งตอ้งกนัของวตัถุประสงค ์ความยากง่ายในการรับรู้วตัถุประสงค ์ดชันีความสําเร็จของ
นโยบาย ความเท่ียงตรงของข่าวสารท่ีมีไปยงัผูน้าํนโยบายไปปฏิบติั 3. ความเป็นไปไดท้างการเมือง 
ซ่ึงประกอบไปด้วย การเจรจาระหว่างรัฐบาลและเอกชน การสนับสนุนจากฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
ผลกระทบของนโยบายท่ีมีต่อกลุ่มท่ีมีอิทธิพล การสนบัสนุนของกลุ่มผูน้าํ เป็นตน้ 4. ความเป็นไป
ไดท้างเทคนิคหรือทฤษฎี ซ่ึงหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัตาม
นโยบาย 5. ความพอเพียงของทรัพยากร ซ่ึงประกอบไปดว้ย การสนบัสนุนทางดา้นการเงิน กาํลงั
และคุณภาพของบุคลากร และปัจจยัทางด้านบริการ 6. ลกัษณะของหน่วยงานท่ีนาํนโยบายไป
ปฏิบัติ ซ่ึงประกอบไปด้วย ประเภทของหน่วยงาน โครงสร้างและลาํดับชั้นการบังคบับัญชา 
ความสามารถของผูน้าํ ความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานท่ีกาํหนดนโยบาย และลาํดบัขั้นของการส่ือสาร
แบบเปิด 7.ทศันคติของผูน้าํนโยบายไปปฏิบติั ซ่ึงประกอบไปดว้ย ทศันคติท่ีมีต่อวตัถุประสงคข์อง
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นโยบาย ผลกระทบท่ีจะมีต่อพฤติกรรมของผูน้าํนโยบายไปปฏิบติั ความขดัแยง้ท่ีมีต่อค่านิยมของ
ผูน้าํนโยบายไปปฏิบติั และผลกระทบท่ีมีต่องาน อาํนาจ ศกัด์ิศรี และผลประโยชน์ของผูน้าํเอา
นโยบายไปปฏิบติั และ 8. ความสัมพนัธ์ระหว่างกลไลต่างๆท่ีนาํนโยบายไปปฏิบติั ซ่ึงประกอบไป
ด้วย จาํนวนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวนจุดตดัสินใจ ความสัมพนัธ์ของหน่วยงาน และการ
แทรกแซงของหน่วยงานระดบับน 
 นอกจากน้ีแลว้ ยงัมีนกัวิชาการไดเ้สนอตวัแบบทางทฤษฎีของการนาํนโยบายสาธารณะไป
ปฏิบติัจาํนวน 6 ตวัแบบ ซ่ึงปรากฏในงานของ วรเดช จนัทรศร (2539: 297) โดยในแต่ละตวัแบบ
ดงักล่าวน้ี ไดมี้การจาํแนกองคป์ระกอบหรือปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จหรือความลม้เหลวในการนาํ
นโยบายต่างๆไปปฏิบติั ทั้งน้ีตวัแบบดงักล่าวขา้งตน้ประกอบไปดว้ย 1. ตวัแบบท่ียึดหลกัเหตุผล 
(Rational Model) ตวัแบบดงักล่าวน้ีมีฐานคติท่ีว่า “นโยบายท่ีประสบความสําเร็จ  จะตอ้งมี
กระบวนการวางแผนและควบคุมผลงาน (Planning & Controlling System) การกาํหนด
วตัถุประสงค์และภารกิจท่ีชัดเจน  มีการมอบหมายงานและกาํหนดมาตรฐานการทาํงานให้แก่
หน่วยงานยอ่ยต่าง ๆ ขององคก์าร  มีระบบวดัผลการปฏิบติังาน  ตลอดจนระบบการใหคุ้ณใหโ้ทษ”  
ทั้งน้ีเน่ืองจากกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติเร่ิมตน้จากการกาํหนดวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจน 
เพื่อใหผู้ป้ฏิบติัเขา้ใจวา่อะไรคือเป้าหมายหรือผลลพัธ์ท่ีผูก้าํหนดนโยบายตอ้งการ  และผูป้ฏิบติังาน
จะไดก้าํหนดภารกิจหรือกาํหนดความรับผดิชอบเฉพาะของแต่ละฝ่ายใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของนโยบายได ้ ซ่ึงจะช่วยใหก้ารประสานงานเป็นไปดว้ยความราบร่ืน  ส่วนการกาํหนดมาตรฐาน
การทาํงานยอ่มจะเกิดประโยชน์ในการตรวจสอบควบคุมและการประเมินผลการปฏิบติังานของแต่
ละฝ่ายได ้ และระบบการประเมินผลท่ีสมบูรณ์และการมีมาตรฐานในการทาํงานท่ีเด่นชดั  ย่อม
ส่งผลให้ระบบการให้คุณให้โทษเป็นไปอย่างเป็นธรรมมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงทั้งหมดดงักล่าวน้ีจะเป็น
ปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อความสําเร็จในการนาํนโยบายไปปฏิบติั 2. ตวัแบบทางดา้นการจดัการ 
(Management Model) ตวัแบบน้ีตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดท่ีเนน้ให้ความสนใจไปท่ีสมรรถนะ
ภายในองคก์าร (Internal Capacity) ท่ีรับผดิชอบในการนาํนโยบายไปปฏิบติัว่ามีขีดความสามารถท่ี
จะปฏิบติังานให้สอดคล้องกับความคาดหวงัเพียงใด  หรือมีจุดแข็งและจุดอ่อนในด้านต่าง ๆ  
หรือไม่อย่างไร  ในลักษณะน้ีนโยบายจะประสบความสําเร็จต้องอาศัย  โครงสร้างองค์การ  
บุคลากร  งบประมาณ  สถานท่ีวสัดุอุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวก  ตลอดจนเทคโนโลยี
สมยัใหม่  หน่วยงานท่ีมีสมรรถนะภายในค่อนขา้งสูงจะมีโอกาสท่ีนาํเอานโยบายไปปฏิบติัอย่าง
ประสบความสาํเร็จค่อนขา้งมาก  ในทางตรงขา้มหากหน่วยงานท่ีมีสมรรถนะภายในค่อนขา้งตํ่า จะ
ส่งผลทาํให้การนาํเอานโยบายไปปฏิบติัไม่ประสบความสาํเร็จ ตวัแบบน้ีจึงเป็นความพยายามท่ีจะ
ศึกษาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาของการนาํนโยบายไปปฏิบติัโดยการแกไ้ขท่ีตวัองคก์าร  เช่น  การ
ขาดงบประมาณ  การขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ  ความล่าช้าในการสรรหาบุคลากร  
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ความล่าชา้ในการจดัตั้งระบบงานต่าง ๆ  และการขาดวสัดุอุปกรณ์  เป็นตน้ 3. ตวัแบบทางดา้นการ
พฒันาองคก์าร (Organization Development Model) ตวัแบบดงักล่าวน้ีเน้นท่ีพฤติกรรมและ
วฒันธรรมองคก์าร โดยเฉพาะภาวะผูน้าํ  การสร้างแรงจูงใจ การทาํงานเป็นทีม  การสร้างความ
ผกูพนัยอมรับร่วมกนั  และการมีส่วนรวม (Participation) ของผูป้ฏิบติังาน เป็นสาํคญั  ภายใตฐ้าน
คติท่ีว่า “การมีส่วนร่วมจะทาํให้เกิดการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ  การนํานโยบายมาปฏิบติัให้
บรรลุผลสาํเร็จจึงน่าจะเป็นเร่ืองแรงจูงใจ  การใชภ้าวะผูน้าํท่ีเหมาะสม  การสร้างความผกูพนัของ
สมาชิกในองคก์าร  การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน  ตลอดจนการสร้างทีมงานมากกว่าการมุ่งใช้
การควบคุม หรือใชอ้าํนาจทางรูปนยัของผูบ้งัคบับญัชา”  ทั้งน้ีเพราะเห็นวา่ความสาํเร็จของนโยบาย
คือ  ความสาํเร็จของผูป้ฏิบติัและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน  จึงน่าจะส่งผลต่อความสาํเร็จของการนาํ
นโยบายไปปฏิบติัมากกวา่กลยทุธ์อ่ืนๆ  กล่าวอีกนยัหน่ึง  การนาํเอานโยบายไปปฏิบติัเป็นเร่ืองของ
กระบวนการท่ีทาํใหผู้ป้ฏิบติัเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการกาํหนดหรือวางกรอบนโยบาย 4. ตวัแบบ
กระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Process Model) ตวัแบบน้ีพฒันามาจากแนวคิดของ
นักสังคมวิทยาองค์การ  ท่ีพยายามจะสร้างกรอบการมองหาสภาพความเป็นจริงทางสังคมใน
องคก์าร  ตวัแบบน้ีเช่ือวา่อาํนาจขององคก์ารไม่ไดอ้ยูท่ี่ตาํแหน่งทางรูปนยัแต่มีอยูก่ระจดักระจายใน
องคก์าร  ในทศันะน้ีหมายความว่า  สมาชิกในองคก์ารทุกคนมีอาํนาจในแง่ของการใชว้ิจารญาณ  
โดยเฉพาะขา้ราชการท่ีมีหนา้ท่ีให้บริการประชาชน  โดยท่ีผูบ้งัคบับญัชาไม่อาจควบคุมไดก้ารยดั
เยียดนโยบายใหม่ ๆ ย่อมมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานหรือวิถีชีวิตประจาํวนัของขา้ราชการนอก
เสียจากขา้ราชการหรือผูป้ฏิบติังานยอมรับหรือปรับนโยบายเหล่านั้นเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของหนา้ท่ี
ประจาํวนัของผูป้ฏิบัติ  กล่าวคือหากเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติการเกิดการต่อต้านไม่ยอมรับเอา
นโยบายมาแปลงสู่ภาคปฏิบติัในฐานะเป็นงานประจาํของตน  เจา้หนา้ท่ีดงักล่าวอาจจะเพิกเฉยใน
การปฏิบติัตามหรืออาจจะใชอ้าํนาจดุลยพินิจของการตดัสินใจในลกัษณะท่ีไม่เอ้ือต่อตวันโยบาย 5. 
ตวัแบบทางการเมือง (Political Model) ตวัแบบดงักล่าวเช่ือว่า  ความสาํเร็จของการนาํนโยบาย
ดงักล่าวไปปฏิบติัเกิดจากความสามารถของผูเ้ล่น (Players)  หรือบุคคลท่ีเป็นตวัแทนขององคก์าร  
กลุ่ม  หรือสถาบนั  และปัจจยัภายนอกองคก์ารตวัแบบน้ีเน้นท่ีความสามารถในการเจรจาต่อรอง  
และการประนีประนอมของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ  ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบันโยบายนั้น  ทั้งน้ีบุคคลฝ่ายต่าง 
ๆ ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบันโยบายจะเขา้มาใชอิ้ทธิพลของตนเอง เพื่อสร้างเง่ือนไขต่อรองให้มีการ
ปฏิบติัตามนโยบายในลกัษณะท่ีจะทาํให้ตนเองไดรั้บผลประโยชน์มากข้ึน  หรือเสียผลประโยชน์
นอ้ยท่ีสุด  ไม่ว่าจะเป็นในรูปของการใชค้วามสามารถเพ่ืออา้งเหตุผลความชอบธรรมการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ชวนเช่ือ   การสร้างพลังมวลชนเพื่อก่อให้เกิดแรงกดดัน  เป็นต้น   ดังนั้ น
ความสามารถในการเจรจาต่อรอง  ประนีประนอม  แสวงหาแรงสนับสนุนจากภายนอก  ในการ
นาํเอานโยบายไปปฏิบติักบับุคคลฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง  จึงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัต่อความสาํเร็จ
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ในการปฏิบติัตามนโยบาย และ 6. ตวัแบบทัว่ไป (General Model) ตวัแบบดงักล่าวมองว่า ปัจจยัท่ี
จะทาํให้การนําเอานโยบายไปปฏิบัติอย่างประสบความสําเร็จนั้ นมีอยู่หลายประการ  อาทิ  
สมรรถนะของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการปฏิบติัตามนโยบาย  ความชดัเจนของตวันโยบายและ
กระบวนการในการติดต่อส่ือสาร  การให้ความร่วมมือสนับสนุนจากผูป้ฏิบัติงาน  เป็นต้น 
นอกจากน้ียงัให้ความสาํคญัต่อปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความสาํเร็จ
ในการนาํเอานโยบายไปปฏิบติัไดไ้ม่มากกน็อ้ย 
 

2.5  ปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อความสําเร็จในการปฏิบัตหิน้าทีสื่บสวนจบักมุของเจ้าหน้าที ่
       ตาํรวจ 
 

ในประเด็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุมของ
เจา้หน้าท่ีตาํรวจ ไดมี้นักวิชาการและนักวิจยัไดก้ล่าวถึงรายละเอียดในประเด็นดงักล่าวเก่ียวกบั
ทฤษฎีและตวัแบบท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 โสภณ สารพฒัน์ (2542: 9) ไดก้ล่าวว่า ความสาํเร็จของการสืบสวนสอบสวนข้ึนอยู่กบั
ปัจจยั 3 ประการ คือ  
 1) การเรียนรู้ การพฒันาแนวความคิด ปรับปรุงวิธีการสืบสวนสอบสวน เสาะหาขอ้เทจ็จริง
ตามหลกัวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นปัจจยัเอ้ืออาํนวยให้การแสวงหาประจกัษพ์ยานเป็นไปอย่างถูกตอ้ง
สมบูรณ์สอดคลอ้งตอ้งกนัระหวา่งเง่ือนเวลา สถานท่ี และบุคคลผูก้ระทาํผดิ 
 2) การมีสัมพนัธภาพอนัดีและการติดต่อประสานงานควบคุมอาชญากรรมอย่างใกลชิ้ด
ระหว่างหน่วยงานสืบสวนสอบสวน หน่วยงานปราบปราม หน่วยงานตรวจตราทอ้งท่ี หน่วยงาน
วิทยากรตาํรวจ ตลอดจนหน่วยงานบริหารในกระบวนการยุติธรรม ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งและ
ประชาชนทัว่ไป 
 3) ความคิดริเร่ิม ความเพียรพยายาม อดทนมานะบากบัน่ มุ่งมัน่ปรารถนา เสาะหาประจกัษ์
พยานหลกัฐาน ขอ้เทจ็จริงแห่งคดี บนพื้นฐานความมัน่คงทางจิตใจของพนกังานสืบสวน เป็นขอ้มูล
ขั้นตน้ท่ีจะพิทกัษค์วามบริสุทธ์ิยุติธรรมในการดาํเนินคดีอาญาทั้งปวง นอกจากน้ี จากการคน้ควา้
พบวา่มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบสวนจบักุมของตาํรวจ โดยมุ่งเนน้ท่ีจะคน้หาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุมของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ซ่ึงมีผูศึ้กษาและทาํการวิจยั
ไวด้งัน้ี 
 วามิน คาํทรงศรี (2528: 51) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยับางประการท่ีมีสัมพนัธ์กบัผลการ
ปฏิบติังานดา้นการสืบสวนของรองสารวตัรสืบสวนสถานีตาํรวจนครบาล กองบญัชาการตาํรวจ
นครบาล มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยับางประการ กล่าวคือ ความสมัฤทธ์ิผลทางการเรียน การได ้



32 
 

รับประสบการณ์ในการฝึกปฏิบติั และลกัษณะภูมิหลงัทงสังคมของการปฏิบติังานของรองสารวตัร
สืบสวน ในสังกดักองบญัชาการตาํรวจนครบาล สําหรับวิธีการวิจยั ใช้การวิยเชิงสํารวจโดยใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากรองสารวตัรสืบสวนสถานีตาํรวจนครบาล กองบญัชาการ
ตาํรวจนครบาล จาํนวน 122 ราย 

ผลการศึกษาพบว่า ความสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน ผลการฝึกประสบการณ์ และสถานภาพ
สมรสท่ีแตกต่างกนั มีผลทาํใหก้ารปฏิบติังานดา้นการสืบสวนของรองสารวตัรสืบสวนสถานีตาํรวจ
นครบาล กองบญัชาการตาํรวจนครบาลแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และผูท่ี้มีสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง มีผลการฝึกประสบการณ์มากจะมีผลต่อการปฏิบติังานดา้นสืบสวสอบสวนดีกว่าผู ้
ท่ีมีความสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนตํ่าและมีผลการฝึกประสบการณ์น้อย ส่วนอายุ ระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน ความรู้สามญั สาขาคุณวุฒิ และภูมิลาํเนา ไม่มีผลทาํให้การปฏิบติังานดา้นการสืบสวน
สอบสวนของรองสารวตัรแตกต่างกนั 

สุรชยั ควรเดชะคุปต ์(2532: 71) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการปฏิบติั
หนา้ท่ีสืบสวนจบักมุของเจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวนในสถานีตาํรวจนครบาล มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาระดบัความสาํเร็จ ตลอดจนปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุ และ
ใชเ้พื่อเป็นแนวทางแกไ้ข ปรับปรุงการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีสืบสวนชั้นประทวนในสถานี
ตาํรวจนครบาล สาํหรับวิธีการวิจยั ใชก้ารวิจยัเชิงสาํวจโดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
เจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวนสังกดักองบงัคบัการ 3 แห่ง คือ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาลพระ
นครเหนือ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาลใต ้และกองบงัคบัการตาํรวจนครบาลธนบุรี จาํนวน 184 
นาย 

ผลการศึกษาพบว่า การไดรั้บความร่วมมือจากประชาชน การใชป้ระโยชน์จากวิทยาการ
ตาํรวจ การสนับสนุนด้านการทาํงาน และภาวะผูน้ําของผูบ้ ังคับบัญชา เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความสาํเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุมของเจา้หน้าท่ีสืบสวนชั้นประทวนในสถานีตาํรวจ
นครบาล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนระยะเวลาในการทาํงานไม่เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความสาํเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุมของเจา้หน้าท่ีสืบสวนชั้นประทวนในสถานีตาํรวจ
นครบาล 

 ศกัดา เตชะเกรียงไกร (2535: 124) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี
สืบสวนจับกุมผู ้กระทําผิดของเจ้าหน้าท่ีตํารวจชั้ นสัญญาบัตรในสถานีตํารวจภูธร  สังกัด
กองบญัชาการตาํรวจภูธร 6 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุม
ผูก้ระทาํผดิ ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นสญัญาบตัรในสถานีตาํรวจภูธร สงักดักองบญัชาการตาํรวจภูธร 
6  สําหรับวิธีการศึกษา ใชว้ิธีการวิจยันั้น ใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากสารวตัร
ใหญ่ สารวตัรป้องกนัปราบปราม สารวตัรสืบสวน สารวตัรสอบสวน รองสารวตัรป้องกนัปราบ 
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ปราม รองสารวตัรสืบสวน และรองสารวตัรสอบสวน จาํนวน 361 คน    
ผลการศึกษาพบวา่ 
1) กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนอยูใ่นเกณฑร์ะดบัสูง

เรียงตามลาํดบั ดงัน้ีคือ ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวน ดา้นภาวะผูน้าํของ
ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี และดา้นการฝึกอบรมดา้นสืบสวน 

2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนอยู่ในเกณฑ์ระดบัปานกลางเรียงตามลาํดับ 
ดงัน้ีคือ ปัจจยัดา้นการใชป้ระโยชน์จากวิทยาการตาํรวจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ดา้นการไดรั้บความ
ร่วมมือจากประชาชนในการปฏิบติัหน้าท่ี และด้านการไดรั้บความสนับสนุนในดา้นต่างๆจาก
ผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติัหนา้ท่ี   

อาชวนัต ์โชติกเสถียร (2535: 126) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัการบริหารท่ีมีผลต่อความสาํเร็จใน
การสืบสวนจบักุมคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีกองกาํกบัการสืบสวนสอบสวนตาํรวจนครบาลพระ
นครเหนือ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัการบริหารท่ีมีผลต่อความความสําเร็จในการ
สืบสวนจบักุมคดีอาญา และเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัการบริหารท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคการ
สืบสวนจบักุมคดีอาญา ตลอดจนศึกษาทศันะของเจา้หน้าท่ีตาํรวจต่อปัจจยัการบริหารท่ีมีผลต่อ
ความความสาํเร็จในการสืบสวนจบักุมคดีอาญา สาํหรับวิธีการวิจยันั้น ใชก้ารวิจยัภาคสนามโดยใช้
แบบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มเจา้หน้าท่ีตาํรวจ กก.สส.น.เหนือ ชั้นสัญญาบตัรและตํ่ากว่า
สัญญาบตัร จาํนวน 77 นาย และใชแ้บบสัมภาษณ์เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มเจา้หน้าท่ีตาํรวจ
ระดบัสูง ซ่ึงมียศตั้งแต่พนัตาํรวจเอกข้ึนไป จาํนวน 6 นาย 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัการบริหารทั้งหมด อนัประกอบไปดว้ย การจดัสรรงบประมาณ 
เอกภาพการบงัคบับญัชา การคดัเลือกบุคคล การพิจารณาความดีความชอบ การวางแผน การ
ประสานงาน สัมพนัธภาพระหว่างบุคคล และคุณสมบติัของผูน้าํ ต่างก็มีผลต่อความสาํเร็จในการ
สืบสวนจบักมุคดีอาญา   

ภคัพงศ ์สายอุบล (2538: 113) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานดา้นการสืบสวน
ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจงานสืบสวน : ศึกษาเฉพาะกรณีตาํรวจภูธรจงัหวดันครปฐม มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจงานสืบสวน สําหรับ
วิธีการวิจยันั้น ใชก้ารวิจยัเชิงสํารวจโดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเจา้หน้าท่ีตาํรวจ
งานสืบสวนตาํรวจภูธรจงัหวดันครปฐม จาํนวน 117 คน ผลการศึกษาพบวา่ 

1) ภูมิหลงัทางสังคมไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานดา้นการสืบสวนจะมีเพียงปัจจยัดา้น
ระดบัการศึกษาเท่านั้นท่ีมีความสมัพนัธ์ 

2) ในดา้นปัจจยัภายในหน่วยงาน พบว่า ปัจจยัดา้นสวสัดิการ ปัจจยัดา้นขวญัและกาํลงัใจ 
ปัจจยัดา้นกาํลงัพล ปัจจยัดา้นยานพาหนะและนํ้ามนัเช้ือเพลิง เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน 
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ดา้นการสืบสวน 
3) ในดา้นปัจจยัภายในหน่วยงาน พบว่า ปัจจยัดา้นกลุ่มอิทธิพล เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ปฏิบติังานดา้นการสืบสวน 
เขตขณัฑ ์บาํรุงรัตน์ (2542: 96) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการสืบสวนจบักุมคดี

ยาบา้รายใหญ่ของเจา้หน้าท่ีตาํรวจกองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 4 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
หลกัการ และวิธีการสืบสวนจบักุมคดียาบา้รายใหญ่ รวมทั้งปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการสืบสวน
จบักมุคดียาบา้รายใหญ่ และเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการสืบสวนจบักมุคดียาบา้รายใหญ่ 
ทั้งน้ีเพื่อเป็นการแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการสืบสวนจบักุมคดียาบา้รายใหญ่ให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป สําหรับวิธีการวิจัยนั้ น ใช้การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) เก็บรวมรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงได้แก่ เจา้หน้าท่ีตาํรวจชั้น
สัญญาบตัรและเจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นประทวน ท่ีปฏิบติังนในสายงานสืบสวนและสายงานป้องกนั
ปราบปรามในสงักดักองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 4 กองบญัชาการตาํรวจนครบาล จาํนวน 233 คน  

ผลการศึกษาพบวา่ 
1) ในดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เจา้หนา้ท่ีตาํรวจส่วนใหญ่มีอายระหว่าง 30 – 40 ปี 

สมรสแลว้ จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา มีรายไดร้ะหว่าง 5,000 – 8,000 บาท มีภาระตอ้งอุปการะ
เล้ียงดูบุคคลในครอบครัว ซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งอุปการะเล้ียงดูบุคคลในครอบครัวจาํนวน 2 คน เจา้หนา้
ตาํรวจส่วนใหญ่มีชั้นยศระหว่างสิบตาํรวจตรีถึงสิบตาํรวจเอก มีตาํแหน่งผูบ้งัคบัหมู่ ปฏิบติัหนา้ท่ี
ในสายงานสืบสวน มีอายรุาชการระหว่าง 5 – 10 ปี มีระยะเวลาในการปฏิบติังานนอ้ยกว่า 5 ปี เคย
เขา้รับการฝึกอบรมในหักสูตรดา้นการสืบสวน หรือหลกัสูตรดา้นการป้องกนัปราบปราม หรือ
หลกัสูตรดา้นการสืบสวนคดียาเสพติด เคยไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษจากการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงส่วนใหญ่ไดรั้บจาํนวน 1 คร้ัง และมีสายแจง้ข่าวหรือสายลบัในการปฏิบติังาน 

2) ในด้านปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุมคดียาบา้รายใหญ่ของ
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ พบว่า เจา้หนา้ท่ีตาํรวจมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นเงินเดือนและสวสัดิการอย่ใน
ระดับสูง ปัจจัยด้านการสนับสนุนด้านการทํางานจากหน่วยงานอยู่ในระดับตํ่า ปัจจัยด้าน
สัมพนัธภาพในการทาํงานอยู่ในระดับสูง ปัจจัยด้านกฎหมายและกฎะเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยู่ใน
ระดับสูง ปัจจัยด้านอิทธิพลของผูก้ระทาํผิดอยู่ในระดับสูง และปัจจัยด้านความร่วมมือจาก
ประชาชนและหน่วยงานอ่ืนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ชนสิษฎ์ ธนพฒันากุล (2542: 128) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการสืบสวนจบักุมคดี
อุกฉกรรจ ์: ศึกษากรณีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนกองกาํกบัการสืบสวนสอบสวนตาํรวจนครบาล
พระนครเหนือ, กองกาํกบัการสืบสวนสอบสวนตาํรวจนครบาลพระนครใต ้และกองกาํกบัการ
สืบสวนสอบสวนตาํรวจนครบาลธนบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีผลกระทบต่อการสืบสวน 
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จบักมุคดีอุกฉกรรจข์องเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนกองกาํกบัการสืบสวนสอบสวนตาํรวจนครบาล
พระนครเหนือ, กองกาํกบัการสืบสวนสอบสวนตาํรวจนครบาลพระนครใต ้และกองกาํกบัการ
สืบสวนสอบสวนตาํรวจนครบาลธนบุรี สาํรวจความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีปัจจยัภายใน
หน่วยงานและปัจจยัภายนอกหน่วยงาน รวมถึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัผูบ้ริหารท่ี
ควบคุมดูแลกองกาํกบัการสืบสวนสอบสวนตาํรวจนครบาลพระนครเหนือ, กองกาํกบัการสืบสวน
สอบสวนตาํรวจนครบาลพระนครใต ้และกองกาํกบัการสืบสวนสอบสวนตาํรวจนครบาลธนบุรี 
เพื่อทราบถึงสภาพปัญหาและปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการสืบสวนจับกุมคดีอุกฉกรรจ์ รวมทั้ ง
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหา สําหรับการวิจัยใช้การวิจัยเชิงสํารวจโดยใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนกองกาํกบัการสืบสวนสอบสวน
ตาํรวจนครบาลพระนครเหนือ, กองกาํกบัการสืบสวนสอบสวนตาํรวจนครบาลพระนครใต ้และ
กองกาํกบัการสืบสวนสอบสวนตาํรวจนครบาลธนบุรี จาํนวน 264 นาย 

ผลการศึกษาพบวา่ 
1) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง 26 – 30 ปี เป็นระดบัชั้นประทวนและปฏิบติังาน

ดา้นสืบสวนไม่เกิน 5 ปี มีอายุราชการมากกว่า 15 ปี มีอตัรเงินเดือนรวมเบ้ียเล้ียงเกินกว่า 10,001 
บาทข้ึนไป สมรสแลว้และอยูด่ว้ยกนั การศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษา ไม่เคยฝึกอบรมดา้น
การสืบสวน เคยร่วมสืบสวนจบักมุคดีอุกฉกรรจเ์กินกว่า 30 คดี รู้สึกภูมิใจท่ีไดท้าํหนา้ท่ีสืบสวนคดี
อุกฉกรรจแ์ละชอบงานสืบสววนมากท่ีสุด 

2) ปัจจยัภายในหน่วยงาน กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าปัจจยัดา้นยานพาหนะและนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 
ขวญัและกาํลงัใจ สวสัดิการ อาวธุ กาํลงัพล การเร่งรัดคดีจากผูบ้งัคบับญัชา และเคร่ืองมือส่ือสารอยู่
ในเกณฑสู์ง โดยเห็นว่าปัจจยัดา้นยานพาหนะและนํ้ ามนัเช้ือเพลิงมีผลกระทบมากท่ีสุด รองลงมา
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นขวญัและกาํลงัใจ และดา้นสวสัดิการ ตามลาํดบั โดยเห็นว่าปัจจยัดา้นความรู้ทาง
วิชาการสืบสวนมีผลกระทบต่อการสืบสวนจบักมุคดีอุกฉกรรจน์อ้ยท่ีสุด 

3) ปัจจยัภายนอกหน่วยงาน กลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าปัจจยัดา้นวิทยาการดา้นสืบสวน การเสนอ
ข่าวของส่ือมวลชน ลกัษณะของพื้นท่ี องคก์รสิทธิมนุษยชน สายลบั อยู่ในเกณฑ์สูง โดยเห็นว่า
ปัจจยัดา้นวิทยาการสืบสวนมีผลกระทบมากท่ีสุด โดยเห็นว่าปัจจยัดา้นการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานมีผลกระทบต่อการสืบสวนจบักมุคดีอุกฉกรรจน์อ้ยท่ีสุด 

4) กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปัจจัยภายในหน่วยงานมีผลกระทบต่อการสืบสวนจับกุมคดี
อุกฉกรรจม์ากกวา่ปัจจยัภายนอกหน่วยงาน 

5) ปัญหาและอุปสรรคในหน่วยงาน พบว่าเจา้หนาท่ีตาํรวจส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั
ปัญหาการขาดแคลนเงินงบประมาณมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ปัญหาสวสัดิการไม่เพียงพอ 

6) ปัญหาและอุปสรรคภายนอกหน่วยงาน พบวา่จา้หนา้ท่ีตาํรวจส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญั 
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กบัปัญหากลุ่มอิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ปัญหาความร่วมมือของประชาชน 
ในส่วนความคิดเห็นของผู ้บังคับบัญชาระดับสูงระดับรองผู ้บังคับการท่ีมีหน้า ท่ี

ควบคุมดูแลฝ่ายสืบสวนกองกาํกบัการสืบสวนสอบสวนตาํรวจนครบาลพระนครเหนือ, กองกาํกบั
การสืบสวนสอบสวนตาํรวจนครบาลพระนครใต ้และกองกาํกบัการสืบสวนสอบสวนตาํรวจนคร
บาลธนบุรี ให้สัมภาษณ์เห็นควรส่งเสริมการศึกษาและการฝึกอบรมให้มากข้ึน และควรปรับปรุง
หน่วยงานในส่วนท่ีก่ียวขอ้งกับกาํลังพล สวสัดิการ ขวญัและกาํลังใจ กลุ่มอิทธิพล กฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงคบั และภาพพจน์ของหน่วยงาน      

ปรมินทร์ ปัดทุมแฝง (2542: 140) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานดา้นการ
สืบสวนสอบสวนของรองสารวตัรสอบสวน ในเขตตาํรวจภาค 4 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการปฏิบติังานดา้นสืบสวนสอบสวนของรองสารวตัรสืบสวน รองสารวตัรสอบสวน ในเขต
ตาํรวจภาค 4 และอุปสรรคทั้งภายนอกและภายในหน่วยงานท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานด้านการ
สืบสวน สาํหรับวิธีการวิจยันั้น ใชก้ารศึกษาจากเอกสารและการวิจยัภาคสนามโดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเค่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง คือ รองสารวตัรสืบสวน รองสารวตัร
สอบสวน ในเขตตาํรวจภาค 4 จาํนวน 218 นาย  

ผลการศึกษาพบวา่ 
1) รองสารวตัรสืบสวน รองสารวตัรสอบสวน ในเขตตาํรวจภาค 4 ท่ีมีปัจจัยภูมิหลัง

ส่วนตวัแตกต่างกนั จะมีอุปสรรคในดา้นการสืบสวนภายในหน่วยงานท่ีแตกต่างกนั  
2) รองสารวตัรสืบสวน รองสารวตัรสอบสวน ในเขตตาํรวจภาค 4 ท่ีมีปัจจัยภูมิหลัง

ส่วนตวัแตกต่างกนั จะมีอุปสรรคในดา้นการสืบสวนภายนอกหน่วยงานท่ีแตกต่างกนั 
3) รองสารวตัรสืบสวน รองสารวตัรสอบสวน ในเขตตาํรวจภาค 4 ท่ีมีปัจจยัทางเศรษฐกิจ

แตกต่างกนั จะมีอุปสรรคในดา้นการสืบสวนภายในหน่วยงานท่ีแตกต่างกนั  
4) ) รองสารวตัรสืบสวน รองสารวตัรสอบสวน ในเขตตาํรวจภาค 4 ท่ีมีปัจจยัทางเศรษฐกิจ

แตกต่างกนัโดยจาํแนกตามรายไดต่้อเดือนและค่าใชจ่้ายในการทาํงานสืบสวน จะไม่มีอุปสรรคใน
งานดา้นการสืบสวนภายนอกหน่วยงานท่ีแตกต่างกนั 

5) รองสารวตัรสืบสวน รองสารวตัรสอบสวน ในเขตตาํรวจภาค 4 ท่ีมีปัจจยัทางเศรษฐกิจ
แตกต่างกนัโดยจาํแนกตามการมีผูอ้ยู่ในอุปการะ ยานพาหนะท่ีใชใ้นการทาํงานสืบสวน ลกัษณะ
บา้นพกัอาศยั อาชีพของคู่สมรส และฐานะของบิดามารดาหรือผูป้กครอง จะมีอุปสรรคในงานดา้น
การสืบสวนภายนอกหน่วยงานท่ีต่างกนั 

โสภณ สารพฒัน์ (2542: 102) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสืบสวนจบักุมโจรกรรมรถ 
ศึกษาเฉพาะกรณีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวน กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 2 มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาเฉพาะหลกัการและวิธีการสืบสวนจบักมุ รวมทั้งปัจจยัท่ีมีต่อการสืบสวนจบักมุการโจรกรรม 
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รถ ทั้งน้ีเพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ในการสืบสวนจบักุมโจรกรรมรถให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป สาํหรับวิธีการวิจยันั้น ใชว้ิธีการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) เก็บรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีตาํวจชั้นสัญญาบตัรและเจา้หน้าท่ี
ตาํรวจชั้นประทวนท่ีปฏิบติังานในสายงานสืบสวนในสังกัดกองบัญชาการตาํรวจนครบาล 2 
จาํนวน 238 คน  

ผลการศึกษาพบวา่ 
1) ในดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เจา้หนา้ท่ีตาํรวจส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 31 - 40 ปี ส่วน

ใหญ่สมรสแลว้ จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา รับราชการตาํรวจมานานประมาณ 6 - 10 ปี ได้
รับอตัรเงินเดือนเฉล่ียเดือนละ 5,000 – 10,000 บาท โดยส่วนใหญ่มีชั้นยศระหว่างพลตาํรวจถึงสิบ
ตาํรวจเอก มีตาํแหน่งลูกแถวและผูบ้งัคบัหมู่ มีระยะเวลาในการปฏิบติังานดา้นการสืบสวนนอ้ยกว่า 
5 ปี เคยเขา้รับการอบรมหลกัสูตรดา้นการสืบสวนคดีอาญาของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ และส่วน
ใหญ่ไม่มีสายลบัแจง้ข่าวหรือเบาะแสในการสืบสวนจบักมุคามผดิเก่ียวกบัการโจรกรรมรถ 

2) ในดา้นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการสืบสวนจบักุมการโจรกรรมรถของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ 
พบว่า เจา้หน้าท่ีตาํรวจมีความคิดเห็นต่อปัจจยัการบริหารงานในระดบัตํ่า ปัจจยัดา้นงบประมาณ
และการสนบัสนุนจากหน่วยงานในระดบัตํ่า ปัจจยัดา้นกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในระดบั
ปานกลาง ปัจจัยด้านขวญักาํลงัใจในระดับสูง ปัจจัยด้านความร่วมมือจากประชาชนและการ
ประสานงานหน่วยงานอ่ืนในระดบัสูง   

ชชัพงษ ์สอนวงษ ์(2543: 56) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการสืบสวนจบักุม
ผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาบา้ ของเจา้หน้าท่ีตาํรวจสืบสวนสังกดัตาํรวจภูธรจงัหวดัสกลนคร มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจสืบสวน ขอ้มูลดา้นสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม คือ ดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน ความสัมพนัธ์กบัประชาชน สภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน และการได้รับการสนับสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา 2) การสืบสวนจับกุมผูก้ระทาํความผิด
เก่ียวกบัยาบา้ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจสืบสวน 3) ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการสืบสวนจบักุมผูก้ระทาํ
ผิดเก่ียวกบัยาบา้ ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจสืบสวน สาํหรับวิธีการวิจยันั้น ใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจโดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเจ้าหน้าท่ีตาํรวจสืบสวนสังกัดตาํรวจภูธรจังหวดั
สกลนคร ประกอบดว้ย ชั้นสญัญาบตัร 41 คน และชั้นประทวน – พลตาํรวจ 140 คน 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการสืบสวนจบักุมผูก้ระทาํผิดเก่ียวกบัยาบา้
ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจสืบสวน ประกอบดว้ย ประสบการณ์ในการทาํงาน ความสัมพนัธ์กบัประชาชน 
และการไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา 
 ทดัคาํ แสงสุกสว่าง (2543: 121) ไดศึ้กษาเร่ือง ความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจต่อการ
ปฏิบติังานดา้นการสืบสวนคดียาเสพยติ์ด : ศึกษาเฉพาะกรณีเจา้หนา้ท่ีสืบสวน กองบงัคบัการ 
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ตาํรวจนครบาล 7 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบติังานด้านการ
สืบสวนคดียาเสพยติ์ด และปจจัยท่ีมีผลต่อระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบติังานด้านการ
สืบสวนคดียาเสพยติ์ดของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7 สาํหรับวิธีการวิจยันั้น 
ใชก้ารวิจยัเชิงสํารวจโดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวมรวมขอ้มูลจากเจา้หน้าท่ีตาํรวจ กองบงัคบัการ
ตาํรวจนครบาล 7 จาํนวน 144 คน 

ผลการศึกษาพบวา่ 
1) ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อการปฏิบติังนดา้นการสืบสวนคดียาเสพยติ์ด ค่าเฉล่ียความ

คิดเห็นต่อปัจจยัภายในองคก์าร และค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อปัจจยัภายนอกองคก์ารของเจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2) ระยะเวลาการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ มีผลทาํให้ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบติังนด้านการสืบสวนคดียาเสพยติ์ดของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7 
แตกต่างกนั ปัจจยัภายในและภายนอกองคก์ารมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัระดบัความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบติังานดา้นการสืบสวนคดียาเสพยติ์ดของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7 

บุญส่ง ห้องแซง (2543: 120) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสืบสวนผูก้ระทาํผิดฐาน
จาํหน่ายยาบา้ : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบงัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดัราชบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อ
ศึกษาถึงความเห็นของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจชุดเฉพาะกิจปฏิบติัการปราบปรามยาเสพติดในสังกดักอง
บงัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดัราชบุรีท่ีมีต่อการสืบสวนผูก้ระทาํผดิฐานจาํหน่ายยาบา้ 2) เพื่อศึกษาถึง
ปัจจยัภูมิหลงัทางสังคมของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจชุดเฉพาะกิจปฏิบติัการปราบปรามยาเสพติดในสังกดั
กองบงัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดัราชบุรีท่ีมีต่อการสืบสวนผูก้ระทาํผิดฐานจาํหน่ายยาบา้ 3) ศึกษา
ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการสืบสวนผูก้ระทาํผิดฐานจาํหน่ายยาบา้ 4) ศึกษาถึงปัญหา 
อุปสรรค และขอ้ขดัแยง้ของเจา้หน้าท่ีตาํรวจชุดเฉพาะกิจปฏิบติัการปราบปรามยาเสพติดในการ
สืบสวนผูก้ระทาํผิดฐานจาํหน่ายยาบา้ สําหรับวิธีการวิจยันั้น ใชว้ิธีการวิจยัแบบสํารวจ (Survey 
Research) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีตํารวจชุดเฉพาะกิจ
ปฏิบติัการปราบปรามยาเสพติดในสงักดักองบงัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดัราชบุรี จาํนวน 163 คน 

ผลการศึกษาพบวา่ 
1) ระดบัความพงพอใจของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจชุดเฉพาะกิจปฏิบติัการปราบปรามยาเสพติดใน

สังกดักองบงัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดัราชบุรี ท่ีมีต่อการสืบสวนผูก้ระทาํผิดฐานจาํหน่ายยาบา้อยู่
ในระดบัสูง 

2) ปัจจัยภูมิหลังทางสังคม คือ อายุ อายุราชการ ระดับชั้ นยศ รายได้ วุฒิการศึกษา 
สถานภาพสมรส และการฝึกอบรมดา้นยาเสพติดท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลกบัความคิดเห็นต่อการ
สืบสวนผูก้ระทาํผดิฐานจาํหน่ายยาบา้แตกต่างกนั 
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3) ปัจจยัภายในหน่วยงานในดา้นสวสัดิการและเงินเดือน มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็น
ต่อการสืบสวนผูก้ระทําผิดฐานจําหน่ายยาบ้า ส่วนปจจัยภายในหน่วยงานในด้านกําลังพล 
งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการ
สืบสวนผูก้ระทาํผดิฐานจาํหน่ายยาบา้ 

4) ปัจจยัภายนอกหน่วยงานในดา้นความร่วมมือของประชาชน มีความสัมพนัธ์กบัความ
คิดเห็นต่อการการสืบสวนผูก้ระทาํผดิฐานจาํหน่ายยาบา้ ส่วนปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เช่น ดา้นความร่วมมือ
ระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นกฎระเบียบและขอ้บงัคบั ดา้นกลุ่มอิทธิพล ดา้นการเสนอข่าวของ
ส่ือมวลชน ดา้นกระบวนการผลิตและจาํหน่ายยาบา้และดา้นสายลบั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ
คิดเห็นต่อการสืบสวนผูก้ระทาํผดิฐานจาํหน่ายยาบา้ 

ประเสริฐ หนูดี (2544: 115) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสัมฤทธ์ิผลในการ
ปฏิบติังานดา้นการสืบสวนคดียาเสพติดให้โทษ : กรณีศึกษาเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในสังกดัตาํรวจภูธร
จงัหวดันนทบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัสมัฤทธ์ิผลของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจงานสืบสวนในสังกดั
ตาํรวจภูธรจงัหวดันนทบุรี ในการปฏิบติังานดา้นการสืบสวนคดียาเสพติดให้โทษ สาํหรับวิธีการ
วิจยันั้น ใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจโดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเจา้หน้าท่ีตาํรวจ
งานสืบสวนในสงักดัตาํรวจภูธรจงัหวดันนทบุรี จาํนวน 144 คน 

ผลการศึกษาพบวา่  
1) สัมฤทธ์ิผลในการปฏิบติังานดา้นการสืบสวนคดียาเสพติดให้โทษของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ

ในสงักดัตาํรวจภูธรจงัหวดันนทบุรีอยูใ่นระดบัสูง  
2) ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ชั้นยศมีความสัมพนัธ์กบัสัมฤทธ์ิผลในการปฏิบติังานดา้น

การสืบสวนคดียาเสพติดให้โทษ ระดับการศึกษา เงินเดือนมีความสัมพันธ์กับจํานวนคดีท่ี
ดาํเนินการเสร็จส้ินตามเป้าหมาย แต่อายุ อายุราชการ สถานภาพสมรส ไม่มีความสัมพนัธ์กับ
สัมฤทธ์ิผลในการปฏิบติังานดา้นการสืบสวนคดียาเสพติดใหโ้ทษ และจาํนวนคดีท่ีดาํเนินการเสร็จ
ส้ินตามเป้าหมาย 

3) ดา้นปัจจยัดา้นองคก์ร พบวา่ การเขา้รับการอบรมการสืบสวน ดา้นวิทยาการ และจาํนวน
คดีท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ มีความสัมพนัธ์กบัสัมฤทธ์ิผลในการปฏิบติังานดา้นการสืบสวนคดียา
เสพติดให้โทษและจาํนวนคดีท่ีดาํเนินการเสร็จส้ินตามเป้าหมาย แต่ระยะเวลาการปฏิบติังานและ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัสัมฤทธ์ิผลในการปฏิบติังานดา้นการสืบสวนคดียาเสพติด
ใหโ้ทษและจาํนวนคดีท่ีดาํเนินการเสร็จส้ินตามเป้าหมาย    
วิชพลัภ ์แกว้แสนชยั (2544: 114) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานดา้นการสืบสวนของ
เจ้าหน้าท่ีตาํรวจกองบงัคบัการสืบสวนคดีเศรษฐกิจ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาหลกัการและวิธี
ปฏิบติังานดา้นการสืบสวนสอบสวน และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานดา้นการสืบสวน 
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รวมทั้งปัญหาและแนวทางในการแกไ้ขการปฏิบติังานดา้นการสืบสวนสอบสวนของเจา้หน้าท่ี
ตาํรวจกองบังคบัการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ โดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานดา้นการสืบสวนสอบสวนของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ตลอดทั้งศึกษาโดยใชแ้บบสอบถาม
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีตาํรวจกองบงัคบัการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ จาํนวน 117 
ราย 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสืบสวนสอบสวนส่วนใหญ่เป็นปัญหาเก่ียวกบัการ
ขาดวสัดุอุปกรณ์ รวมถึงสวสัดิการในดา้นต่างๆ เช่น อาวุธ นํ้ามนั รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์ฯลฯ ใน
ส่วนของงบประมาณของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาตินั้น ยงัไม่สามารถจดัสรรให้เพียงพอกบัความ
ต้องการ นอกจากน้ีในเร่ืองของขวญัและกําลังใจพบว่าเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะทาํให้การทาํงานมี
ประสิทธิภาพ โดยผูบ้งัคบับญัชาจะเป็นส่วนสําคญัในการเพ่ิมพูนขวญัและกาํลงัใจท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทาํงาน      

สุเทพ ภูยานนท ์(2544: 78) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวน
จบักุมผูก้ระทาํผิดกฎหมายของเจา้หน้าท่ีตาํรวจกองกาํกบัการสืบสวนสอบสวน กองบญัชาการ
ตาํรวจนครบาล มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีตาํรวจในกองกาํกับการ
สืบสวนสอบสวน กองบญัชาการตาํรวจนครบาลในการจบักุมผูก้ระทาํผิดกฎหมาย พร้อมทั้งศึกษา
สภาพปัญหาและปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี สาํหรับวิธีการการวิจยัใชว้ิธีการวิจยัเชิง
สํารวจ (Survey Research) เก็บขอ้มูลจากเจา้หน้าท่ีตาํรวจของกองกาํกบัการสืบสวนสอบสวน 
กองบญัชาการตาํรวจนครบาล จาํนวน 154 นาย 

ผลการศึกษาพบว่า ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางท่ีคะแนนเฉล่ีย 
3.20 ค่าเบ่ียงเบนเฉล่ีย 0.54 ส่วนปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุมผูก้ระทาํผดิ
กฎหมายของเจา้หน้าท่ีตาํรวจกองกาํกบัการสืบสวนสอบสวน กองบญัชาการตาํรวจนครบาล ใน
ดา้นปัจจยัภูมิหลงัส่วนบุคคล คือ อาย ุสงกดั และชั้นยศ แต่ท่ีน่าจะมีอิทธิพลหรือมีผลต่อการปฏิบติ
หน้าท่ีและสามารถนํามาประกอบการพิจารณา ได้แก่ ปัจจัยด้านอายุเท่านั้ น และปัจจัยด้าน
สภาพแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีเรียงตามลาํดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
คือ ปัจจยัดา้นการฝึกอบรม ดา้นการใชว้ิทยาการตาํรวจ ดา้นประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ดา้น
การไดรั้บความร่วมมือจากประชาชน ดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นโอกาสและความกา้วหน้า และลาํดับ
สุดทา้ย คื การไดรั้บการสนบัสนุนในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
กมัปนาท อรุณคีรีโรจน์ (2545: 90) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสืบสวนจบักุมคดีโจรกรรม
รถจกัรยานยนต ์: ศึกษาเฉพาะกรณีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนสถานีตาํรวจนครบาลในกองบงัคบั
การตาํรวจนครบาล 9 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพหรือรูปแบบของการโจรกรรมรถจกัรยานยนต ์
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสืบสวนจบักมุคดีโจรกรรมรถจกัรยานยนต ์ปญหาและอุปสรรคในการสืบสวน 



41 
 

จบักุมคดีโจรกรรมรถจกัรยานยนตข์องสถานีตาํรวจนครบาลในกองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 9 
รวมทั้งแนวทางในการพฒันางานดา้นการสืบสวนคดีเก่ียวกบัการโจรกรรมรถจกัรยานยนต์ของ
สํานักงานตาํรวจแห่งชาติต่อไปในอนาคต สําหรับวิธีการวิจัยนั้ น ใช้วิธีการวิจัยเชิงสํารวจใช้
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนสถานีตาํรวจ
นครบาลในกองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 9 จาํนวน 179 คน 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุดท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการสืบสวนจับกุมคดี
โจรกรรมรถจกัรยานยนต ์คือ ปัจจยัในเร่ืองคุณสมบติัขิงผูน้าํ รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นอุปกรณ์ใน
การปฏิบติังานและปัจจยัดา้นการวางแผน ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี ปัจจยัดา้นการมีสายลบัให้ข่าว 
ปัจจัยด้านสวสัดิการ ปัจจัยด้านการประสานระหว่างหน่วยงาน ปัจจัยด้านความร่วมมือจาก
ประชาชน ปัจจัยด้านงบประมาณ ด้านความรู้ทางวิชาการสืบสวน ด้านการพิจารณาความดี
ความชอบ ดา้นการเร่งรัดคดีจากผูบ้งัคบับญัชา และดา้นวิทยาการสืบสวน ตามลาํดบั     

ชิตสันต ์ผลประสิทธ์ิ (2545: 81) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัหนา้ท่ี
สืบสวน : ศึกษาเฉพาะกรณี กองกาํกบัการสืบสวนสอบสวน กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 1 ถึง 9 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนของกองกาํกบัการสืบสวนสอบสวน กอง
บงัคบัการตาํรวจนครบาล 1 ถึง 9 ไดแ้ก่ ความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนและความ
ร่วมมือจากประชาชน 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนของ
กองกาํกบัการสืบสวนสอบสวน กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 1 ถึง 9 ซ่ึงปัจจยัต่างๆท่ีผูว้ิจยัเลือก
ศึกษา ไดแ้ก่ ภูมิหลงัของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจสืบสวน (เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อายุ
ราชการ ชั้นยศ และอตัราเงินเดือน) การไดรั้บการฝึกอบรมดา้นการสืบสวน ขวญัและกาํลงัใจใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี โอกาสกา้วหนา้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ภาวะผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชา ความปลอดภยั
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี และการไดรั้บสนบัสนุนดา้นต่างๆในการปฏิบติัหนา้ท่ี  สาํหรับวิธีการวิจยันั้น 
ใชว้ิธีการวิจยัเชิงสาํรวจ (survey research) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการ
ตาํรวจ กองกาํกบัการสืบสวนสอบสวน กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 1 ถึง 9 จาํนวน 250 คน แต่
ไดผ้ลตอบรับจาํนวนทั้งส้ิน 232 คน 

ผลการศึกษาพบวา่ 
1) ภูมิหลงัขา้ราชการ ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส อายุราชการ มีความสัมพนัธ์กับการ

ปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวน ส่วนเพศ ระดบัการศึกษา ชั้นยศ อตัราเงินเดือนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวน 

2) การไดรั้บการฝึกอบรมดา้นการสืบสวนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวน 
มีขอ้เสนอแนะคือ ควรใหมี้การอบรมในทุกๆดา้น รวมถึงการไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งสมํ่าเสมอ 

3) ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวน ซ่ึง 
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ขวญัและกาํลงัใจของขา้ราชการตาํรวจทั้งชั้นประทวนและสัญญาบตัรท่ีตอ้งการในปัจจุบนั คือ การ
ใหส้วสดิการดา้นท่ีพกัอาศยั และการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 

4) โอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงานมีความสัมพนัธ์กับการปฏิบัติหน้าท่ีสืบสวน ใน
ปัจจุบนัขา้ราชการตาํรวจสืบสวนตอ้งการใหผู้บ้งัคบับญัชาให้โอกาสกา้วหนา้ในการปฏิบติังานแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยใหม้คัวามเสมอภาคและยติุธรรม 

5) ภาวะผู ้นําของผู ้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าท่ีสืบสวน  จาก
ขอ้เสนอแนะในปัจจยัดงักล่าวนั้น ส่ิงท่ีจาํเป็นของภาวะผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชา คือ ความยุติธรรม
และความเสมอภาค 

6) ความปลอดภยัในการปฏิบติัหนา้ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวน จาก
ขอ้เสนอแนะของขา้ราชการตาํรวจสืบสวนส่วนใหญ่ ตอ้งกการอุปกรณ์ท่ีช่วยเสริมความปลอดภยั 
เช่น เส้ือเกราะกนักระสุน วิทยติุดต่อขนาดเลก็ท่ีใชซุ้กซ่อนได ้

7) การไดรั้บการสนับสนุนดา้นต่างๆในการปฏิบติัหน้าท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติั
หนา้ท่ีสืบสวน ดงันั้นการสนบัสนุนดา้นต่างๆควรเพ่ิมข้ึน เช่น ยานพาหนะและอาวุธประจาํกายท่ี
เพียงพอ เป็นตน้ 

พงศธร ปิตุทิพย ์(2545: 100) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสืบสวน  ในสังกัดกองบังคับการตํารวจนครบาล  4 มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาภูมิหลงัของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวน ในสังกดักอง
บงัคบัการตาํรวจนครบาล 4 กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวน ในสังกดักอง
บงัคบัการตาํรวจนครบาล 4 กองบญัชาการตาํรวจนครบาล และ 3) เพื่อศึกษาหาแนวทางท่ีเหมาะสม
ในการแกไ้ข ปรับปรุง ระบบการบริหารงานของสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานดา้นการสืบสวน สาํหรับวิธีการวิจยันั้น ใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจโดยใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเจา้หน้าท่ีตาํรวจท่ีปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวน ในสังกดักองบงัคบั
การตาํรวจนครบาล 4 กองบญัชาการตาํรวจนครบาล จาํนวน 177 นาย 

ผลการศึกษาพบวา่ 
1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า ภารวมของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการ

ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง และปัจจยัดา้นงบประมาณ ปจจยัดา้นอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุน
ปืน ปัจจยัดา้นยานพาหนะและการไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานอยูใ่นระดบันอ้ย 
2) เจา้หนา้ท่ีสืบสวนท่ีมีอายุราชการไม่เกิน 10 ปี และเจา้หนา้ท่ีสืบสวนท่ีมีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อ
ค่าใชจ่้ายเห็นว่าหน่วยงานยงัไม่ไดส้นบัสนุนปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ี
สืบสวน ต่างจากเจา้หนา้ท่ีสืบสวนท่ีมีอายรุาชการมากกวา่ 10 ปีข้ึนไปและเจา้หนา้ท่ีสืบสวนท่ีมี 
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รายไดเ้พียงพอต่อค่าใชจ่้าย 
 3) เจ้าหน้าท่ีสืบสวนท่ีมีสถานภาพโสดเห็นว่าหน่วยงานยงัไม่ได้สนับสนุนปัจจัยท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนในปัจจยัดา้นอุปกรณ์เคร่ืองมือและวิทยส่ืุอสาร 
ด้านควมสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชา ต่างจากเจ้าหน้าท่ีสืบสวนท่ีมีสถานภาพสมรสแลว้และท่ีมี
สถานภาพหม่ายหรือหยา่ร้าง 

สมศกัด์ิ แกว้สุข (2545: 112) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานสืบสวน 
ตามทศันะของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นประทวน สถานีตาํรวจภูธร สงักดักองบญัชาการตาํรวจภูธรภาค 3 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานสืบสวน ตามทศันะของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้น
ประทวน ทั้ง 7 ดา้น คือ ปัจจยัดา้นกฎหมาย ปัจจยัดา้นผูบ้งัคบับญัชา ปัจจยัดา้นการคดัสรรบุคคล 
ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจต่อการงานท่ีรับผิดชอบ ปัจจัยด้านเพื่อนร่วมงาน  ปัจจัยด้าน
ผลตอบแทนและสวสัดิการ และปัจจยัดา้นประชาชน สาํหรับวิธีการวิจยันั้น ใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจ
โดยใชแ้บบสอบถามเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นประทวนท่ีปฏิบติังานสืบสวนสถานี
ตาํรวจภูธร 40 แห่ง จาก 4 จงัหวดั สงักดักองบญัชาการตาํรวจภูธรภาค 3 จาํนวน 296 นาย 

ผลการศึกษาพบวา่ 
1) ค่าระดับปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานสืบสวน ตามทศันะของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจชั้น

ประทวน พบว่า ภาพรวมของปัจจยัทั้ง 7 ดา้น มีผลต่อการปฏิบติังานสืบสวนในระดบัมาก โดย
ปัจจยัในดา้นกฎหมาย ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นการคดัสรรบุคคล ดา้นความรู้ความเขา้ใจต่องานท่ี
รับผิดชอบ ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ และดา้นประชาชน มีผลต่อการปฏิบติังานสืบสวนใน
ระดบัมาก ส่วนปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมงาน มีผลต่อการปฏิบติังานสืบสวนในระดบัปานกลาง  

2) เม่ือเปรียบเทียบทศันะต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานสืบสวน ตามตวัแปรท่ีเป็นขอ้มูล
ทางดา้นสถานะภาพของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นประทวน พบว่า เจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีชั้นยศ 
วฒิุการศึกษา อาย ุระยะเวลาการปฏิบติังานสืบสวน และสถานีตาํรวจภูธรท่ีสังกดัต่างกนัมีทศันะต่อ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานสืบสวนไม่แตกต่างกนั ท่ีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในทุกๆ ดา้น 
ส่วนเจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีอายุราชการต่างกนั มีทศันะต่อปัจจยัทีมีผลต่อการปฏิบติังาน
สืบสวน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 อคัรเดช สุริยงค ์(2545: 67) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสืบสวนจบักุมคดีฆ่าผูอ่ื้นโดย
เจตนา : ศึกษาเฉพาะกรณี : กองกาํกบัการสืบสวนสอบสวน กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 1 มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเฉพาะหลกัการและวิธีการสืบสวนจบักุม รวมทั้งปัจจยัท่ีมีผลต่อการสืบสวน
จบักุมคดีฆ่าผูอ่ื้นโดยเจตนา สาํหรับวิธีการวิจยันั้น ใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจโดยการใชแ้บบสอบถาม
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงไดแ้ก่เจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นสัญญาบตัร และเจา้หนาท่ีตาํรวจ
ชั้นประทวนท่ีปฏิบติังานในสยงานสืบสวน สงักดักองกาํกบัการสืบสวนสอบสวน กองบงัคบัการ 
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ตาํรวจนครบาล 1 จาํนวน 58 คน 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสืบสวนจบักุมคดีฆ่าผูอ่ื้นโดยเจตนา ไดแ้ก่ ปัจจยั

ดา้นการฝึกอบรมเก่ียวกบัการสืบสวน ปัจจยัดา้นโอกาสความกา้วหน้าในการปฏิบติัหน้าท่ี และ
ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชา  

เรืองรัตน์ ซับซ้อน (2546: 95) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายในและ
ภายนอกหน่วยงานกบัพฤติกรรมการสืบสวนจบักุมคดีโจรกรรมรถ : กรณีศึกษาเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ
สังกดักองกาํกบัการสืบสวนสอบสวน ตาํรวจภูธรภาค 3 มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
เก่ียวกบัการสืบสวนจบักุมคดีโจรกรรมของเจา้หน้าท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวน กองกาํกบัการสืบสวน
สอบสวน ตาํรวจภูธรภาค 3 2) เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายในหน่วยงานและ
ภายนอกหน่วยงานกบัพฤติกรรมการสืบสวนจบักุมคดีโจรกรรมรถ สาํหรับวิธีการวิจยันั้น ใชก้าร
วิจยัเชิงสํารวจโดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเจา้หน้าท่ีตาํรวจสังกดักองกาํกบัการ
สืบสวนสอบสวน ตาํรวจภูธรภาค 3 จาํนวน 166 นาย 

ผลการศึกษาพบวา่ 
1) เจา้หนา้ท่ีตาํรวจมีพฤติกรรมการปฏิบติัการสืบสวนจบักุมการโจรกรรมรถอยู่ในระดบั

มาก (ค่าเฉล่ียรวม 0.79)  
2) ปัจจยัภายในหน่วยงานมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการสืบสวนจบักุมคดีโจรกรรมรถ

ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.92) 
3) ปัจจยัภายนอกหน่วยงานมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการสืบสวนจบักุมคดีโจรกรรมรถ

ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) 
4) ปัจจัยภายในหน่วยงานในเร่ืองงบประมาณและการบริหารขวัญและกําลังใจ มี

ความสมัพนัธ์พฤติกรรมการสืบสวนจบักมุคดีโจรกรรมรถ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
5) ปัจจยัภายนอกหน่วยงานในเร่ืองสายลบั การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน กฎและ

ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และลกัษณะพื้นท่ีมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการสืบสวนจบักุมคดีโจรกรรมรถ 
ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

สุพจน์ ศรีสนัน่ (2547: 71) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการสืบสวนของขา้ราช
ตาํรวจระดบัชั้นประทวน กองกาํกบัการ 1 กองตาํรวจสันติบาล 1 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความ
คิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการสืบสวนของขา้ราชตาํรวจระดบัชั้นประทวน กองกาํกบัการ 1 
กองตาํรวจสันติบาล 1 ในปัจจยั 2 ดา้น คือ ดา้นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก สาํหรับวิธีวิจยันั้น 
ใชก้ารวิจยัเชิงสํารวจโดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากขา้ราชตาํรวจระดบัชั้นประทวน 
กองกาํกบัการ 1 กองตาํรวจสนัติบาล 1 จาํนวน 50 คน 

ผลการศึกษาพบวา่ 
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1) ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการสืบสวนของขา้ราชตาํรวจระดบัชั้นประทวน กองกาํกบัการ 
1 กองตาํรวจสนัติบาล 1 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2) ปัจจยัภายในท่ีส่งผลกระทบต่อการสืบสวนของขา้ราชตาํรวจระดบัชั้นประทวน กอง
กาํกบัการ 1 กองตาํรวจสันติบาล 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีดา้นท่ีเป็นปัจจยัส่งผล
ในระดบัมาก คือ ดา้นงบประมาณ ส่วนดา้นกาํลงัพล ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชส่้งผลในระดบัปานกลาง 

3) ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อการสืบสวนของขา้ราชตาํรวจระดบัชั้นประทวน กอง
กาํกบัการ 1 กองตาํรวจสันติบาล 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีดา้นท่ีส่งผลในระดบัมาก 2 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสายลบั และดา้นกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนดา้นท่ีส่งผลในระดบัปาน
กลางมี 3 ดา้น ได้แก่ ดา้นความร่วมมือของประชาชน ดา้นกลุ่มอิทธิพลในพื้นท่ี และดา้นความ
ร่วมมือระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

ปัญญา พวงมาลยั (2548: 92) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ี
สืบสวนจบักมุ ตามทศันะของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นประทวนในสถานีตาํรวจภูธร จงัหวดักาํแพงเพชร 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุม ตาม
ทศันะของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นประทวนในสถานีตาํรวจภูธร จงัหวดักาํแพงเพชร 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการปัฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุมตามทศันะของเจา้หน้าท่ีตาํรวจชั้น
ประทวนในสถานีตาํรวจ จาํแนกตามยศ และประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ี สาํหรับวิธีการวิจยั
นั้น ใชก้ารวิจยัเชิงสํารวจโดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเจา้หน้าท่ีตาํรวจชั้น
ประทวนในสถานีตาํรวจภูธร จงัหวดักาํแพงเพชร จาํนวน 302 คน 

ผลการศึกษาพบวา่ 
1) โดยภาพรวมเจ้าหน้าท่ีตาํรวจชั้ นประทวนมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุมอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียงสูง 3 
ลาํดบัแรก คือ ดา้นขวญัและกาํลงัใจ ดา้นบทบาทของผูบ้งัคบับญัชาต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และดา้น
ผลการปฏิบติังานด้านการสืบสวนจับกุม เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความสามารถในการ
สืบสวนจบักุมคดีท่ีรัฐเป็นผูเ้สียหาย การไดรั้บการสนบัสนุนกาํลงัตาํรวจเม่ือร้องขอ การพิจารณา
ความดีความชอบอย่างยุติธรรม และความภาคภูมิใจในการทาํงาน เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุอยูใ่นระดบัมาก 

2) ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุมของ
เจา้หน้าท่ีตาํรวจชั้นประทวนพบว่า โดยภาพรวมเจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นประทวนท่ีมียศต่างกนัและมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาในรายขอ้พบวา่ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้น 
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ประทวนท่ีมียศต่างกนัและมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ี
มีผลต่อความสาํเร้จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ในรายขอ้ดงัน้ี การไดรั้บการสนบัสนุนเงินค่าใชจ่้ายในการติดตามคดีอยา่งเพียงพอ การพิจารณา
ความดีความชอบอย่างยุติธรรม การมีโอกาสไดรั้บความหนา้ในอาชีพ และการไดรั้บค่าตอบแทน
อยา่งเหมาะสมเม่ือออกปฏิบติัหนา้ท่ีนอกหน่วยงาน 

กมัพล จงรุ่งสาํราญ (2550: 148) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัหนา้ท่ี
สืบสวนสอบสวนตามหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของเจ้าหน้าท่ี
ตาํรวจภูธรจงัหวดัสุพรรณบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาความรู้และทศันะในเร่ืองสิทธิมนุษยชน
ในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจสืบสวน สอบสวน 2) ศึกษาการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในงานสืบสวน สอบสวน ตามหลกัสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยติุธรรมทาง
อาญา 3) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีตาํรวจในงานสืบสวน
สอบสวนตามหลกัสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และ 4) แสวงหาแนวทางใน
การเพิ่มประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังานสืบสวน สอบสวน ตามหลกัสิทธิมนุษยชนใน
กระบวนการยติุธรรมทางอาญา สาํหรับวิธีการวิจยันั้น ใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดย
ใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเจา้หน้าท่ีตาํรวจสืบสวน สอบสวน จากสถานีตาํรวจภูธร
จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 361 นาย 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยอายุ สถานภาพ ยศ ระดับการศึกษา ตาํแหน่งท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ีรับผิดชอบ การอบรม/สัมมนาเร่ืองสิทธิมนุษยชนใน
กระบวนการยติุธรรมทางอาญา ความรู้ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ และทศันะในเร่ืองสิทธิมนุษยชน มีผล
ต่อการปฏิบิตหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีตาํรวจในงานสืบสวน สอบสวน ตามหลกัสิทธิมนุษยชนใน
กระบวนการยติุธรรมทางอาญา  

ทศัน์พงษ ์คงทพั (2550: 91) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลสําเร็จในการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวนในสถานีตาํรวจนครบาล สังกดักองบงัคบัการตาํรวจ
นครบาล 2 มีวตุัประสงค์เพื่อศึกษาระดับผลสําเร็จในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีสืบสวนชั้น
ประทวน และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการทาํงาน กบัผลสาํเร็จใน
การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจสืบสวนชั้นประทวน ในสถานีตาํรวจนครบาล สังกดักองบงัคบั
การตาํรวจนครบาล 2 สาํหรับวิธีการวิจยันั้น ใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจ โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บ
รวมขอ้มูลจากเจา้หน้าท่ีสืบสวนชั้นประทวนท่ีปฏิบติังานดา้นสืบสวนในสถานีตาํรวจนครบาล 
สงักดักองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 2 จาํนวน 11 สถานีตาํรวจ จาํนวน 126 คน 
 ผลการศึกษาพบว่า เจา้หน้าท่ีสืบสวนชั้นประทวนในสถานีตาํรวจนครบาล สังกัดกอง
บงัคบัการตาํรวจนครบาล 2 มีผลสาํเร็จในการปฏิบติังานดา้นการสืบสวนจบักมุและการไดรั้บคาํ 
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ชมเชยจากบุคคลหรือหน่วยงานอยู่ในระดับปานกลาง การทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ อายุ
ราชการ มีความสัมพนัธ์กบัผลสําเร็จในการปฏิบติังานของเจา้หน้าสืบสวนชั้นประทวนดา้นการ
สืบสวนจบักุมผูก้ระทาํผิดและการเล่ือนขั้นเงินเดือน ส่วนปัจจยัดา้นการทาํงานพบว่า ความรู้ดา้น
การสืบสวนและวิทยาการ การใชป้ระโยชน์จากวิทยาการตาํรวจ มีความสัมพนัธ์กบัผลสาํเร็จในการ
ปฏิบติังานด้านการสืบสวนจบักุมผูก้ระทาํความผิดและด้านการได้รับคาํชมเชยจากบุคคลหรือ
หน่วยงาน แรงจูงใจมีความสมัพนัธ์กบัผลสาํเร็จในการปฏิบติังานดา้นการไดรั้บคาํชมเชยจากบุคคล
หรือหน่วยงาน การใชป้ระโยชน์จากวิทยาการตาํรวจมีความสัมพนัธ์กบัผลสาํเร็จในการปฏิบติังาน
ดา้นการเล่ือนขั้นเงินเดือน  

ชยัสิทธ์ิ เขม็เพชร (2551: 96) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานดา้นการสืบสวน
ของเจา้หน้าท่ีตาํรวจงานสืบสวนในสังกดัตาํรวจภูธรจงัหวดัอุบลราชธานี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) 
เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานดา้นการสืบสวนของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจงานสืบสวนในสังกดั
ตาํรวจภูธรจงัหวดัอุบลราชธานี 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานดา้นการ
สืบสวน ตามความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจงานสืบสวนในสังกดัตาํรวจภูธรจงัหวดัอุบลราชธานี 
โดยจาํแนกตามปัจจยัดา้นภูมิหลงัส่วนตวั สังคม และดา้นเศรษฐกิจ สาํหรับวิธีการวิจยันั้น ใชก้าร
วิจยัเชิงสํารวจโดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเจา้หน้าท่ีตาํรวจงานสืบสวนในสังกดั
ตาํรวจภูธรจงัหวดัอุบลราชธานี จาํนวน 160 คน 

ผลการศึกษาพบวา่ 
1) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานภายในหน่วยงานของเจา้หน้าท่ีตาํรวจงานสืบสวนใน

สังกดัตาํรวจภูธรจงัหวดัอุบลราชธานี มี 10 ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นกาํลงัพล ดา้นงบประมาณ ดา้น
คุณสมบติัและความสามารถ ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ ดา้นสวสัดิการและรายได ้ดา้นวสัดุอุปกรณ์ 
ดา้นการพิจารณาความดีความชอบ ดา้นวิทยาการและแผนปฏิบติังาน ดา้นงานท่ีรับผิดชอบ และ
ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานภายนอกหน่วยงานของเจา้หน้าท่ีตาํรวจงานสืบสวนใน
สงักดัตาํรวจภูธรจงัหวดัอุบลราชธานี มี 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสภาพพื้นท่ีรับผดิชอบ ดา้นความสัมพนัธ์
และความร่วมมือของประชาชน ดา้นการสืบสวนหาข่าวการมีสายลบัให้ข่าว ดา้นกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง ดา้นการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ดา้นการเสนอข่าวของส่ือมวลชน และดา้นกลุ่มผู ้
มีอิทธิพลของผูก้ระทาํความผดิ 
ภฤศ ฉายวฒันะ (2551: 73) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวน : ศึกษาเฉพาะ
กรณีฝ่ายสืบสวน กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 1 มีวตุัประสงค์เพื่อศึกษาทศันะของเจา้หน้าท่ี
สืบสวนต่อปัจจยัมีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวน ในสงักดักองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 1 และหา
แนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ข ปรับปรุง ระบบการบริหารของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ในส่วน 
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ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานดา้นการสืบสวน สาํหรับวิธีการวิจยั ใชก้ารวิจยัเชิง
สํารวจโดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีตาํรวจซ่ึงปฏิบติั
หนา้ท่ีสืบสวนประจาํกองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 1 จาํนวนทั้งส้ิน 152 คน  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นการ
ไดรั้บการฝึกอบรมดา้นการสืบสวน รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบติังาน 
ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชา ปัจจยัดา้นขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ปัจจยัดา้น
โอกาสความกา้วหน้าในการปฏิบติังาน ปัจจยัด้านความร่วมมือจากประชาชน ปัจจยัดา้นความ
ปลอดภยัในการปฏิบติัหนา้ท่ี และปัจจยัดา้นารไดรั้บการสนบัสนุนดา้นต่างๆในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
ตามลาํดบั 

เกรียงศกัด์ิ มูลตา (2552: 110) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสืบสวนจบักุมผูต้อ้งหาตาม
หมายจบั : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 1 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ความสาํเร็จในการสืบสวนจบักุมผูต้อ้งหาตามหมายจบัของเจา้หนา้ท่ีสืบสวนฝ่ายสืบสวน ทั้งปัจจยั
ส่วนบุคคลและปัจจยัดานการทาํงานใน 10 ดา้น ไดแ้ก่ ดานบุคลากร ดา้นขวญัและกาํลงัใจ ดาน
งบประมาณ ดา้นอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ดา้นบริหารจดัการ ดา้นระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดา้นหมายจบั ดา้นผูต้อ้งหา ดา้นวิธีการสืบสวน และดา้นขอ้มูลข่าวสาร สาํหรับวิธีการวิจยันั้น ใช้
การวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝายสืบสวนในกิงบงคบัการตาํรวจนครบาล 1 จาํนวน 211 
นาย แบ่งเป็นตาํรวจชั้นประทวนจาํนวน 157 นาย และตาํรวจชั้นสญัญาบตัร จาํนวน 54 นาย 

ผลการศึกษาพบวา่ 
1) ปัจจยัท่ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจคิดว่ามีผลต่อการสืบสวนจบักุมผูต้อ้งหาตามหมายจบัโดยภาพ

รวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือจาํแนกเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีเจา้หน้าท่ีตาํรวจคิดว่ามีผลต่อ
การสืบสวนจบักุมผูต้อ้งหาตามหมายจบัในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นขวญัและกาํลงัใจ 
และดา้นระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนดา้นท่ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจคิดว่ามีผลต่อการสืบสวนจบักุม
ผูต้อ้งหาตามหมายจบัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นขอ้มูลและข่าวสาร ดา้นผูต้อ้งหา ดา้นวิธีการ
สืบสวน ดา้นหมายจบั ดา้นอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ดา้นบริหารจดัการ และดา้นงบประมาณ 
ตามลาํดบั 
2) การวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจส่ัวนบุคคลกบปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
สืบสวนจบักุมผูต้อ้งหาตามหมายจบัของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมอายแุละระดบัชั้นยศแตกต่างกนั ส่งผล
ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการสืบสวนจบักุมผูต้อ้งหาตามหมายจบัในดา้นต่างๆไม่แตกตางกนั ยกเวน้ดา้น
ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังานดา้นสืบสวนส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการสืบสวนจบักมุผูต้อ้งหาตามหมายจบัในดา้นต่างๆ แตกต่างกนัตามลาํดบั 



49 
 

นรวิชญ ์แสงทพั (2552: 90) ไดศึ้กษาเร่ือง ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจภูธรกุฉินารายณ์ อาํเภอกุฉินารายณ์ จังหวดั
กาฬสินธ์ุ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานดา้นการ
สืบสวนของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจภูธรกุฉินารายณ์ อาํเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ และเพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานดา้นการสืบสวนของเจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจภูธรกุฉินารายณ์ อาํเภอกุฉินารายณ์ จังหวดักาฬสินธ์ุ จาํแนกตามอายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อายุราชการ ชั้นยศ และรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อคน สําหรับวิธีการวิจยันั้น ใชก้ารวิจยัแบบ
สาํรวจโดยใชแ้บบสอบถามเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีสถานีตาํรวจภูธรกุฉินารายณ์ อาํเภอกุฉิ
นารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ จาํนวน 133 คน 

ผลการศึกษาพบวา่ 
1) เจา้หน้าท่ีสถานีตาํรวจภูธรกุฉินารายณ์ อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ มีความ

คิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานดา้นการสืบสวนโดยรวมรายดา้นอยูใ่นระดบั
ปานกลางทุกดา้น ได้แก่ ด้านแรงจูงใจในการปฏิบติัหน้าท่ี ดา้นขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติั
หนา้ท่ี ดา้นโอกาสความกา้วหน้าในการปฏิบติัหนา้ท่ี ดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความ
ปลอดภยัในการปฏิบติัหนา้ท่ี และดา้นการนาํนโยบายของหน่วยงานไปปฏิบติั 

2) เจา้หนา้ท่ีสถานีตาํรวจภูธรกฉิุนารายณ์ อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุท่ีมีอาย ุระดบั
การศึกษา อายรุาชการ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการปฏิบติังานดา้นการสืบสวน โดยรวมและรายดา้นท่ีง 6 ดา้นแตกต่างกนั (p < .05) ส่วน
เจา้หน้าท่ีตาํรวจท่ีมีสถานภาพและชั้นยศต่างกนั มีความคิดเห็นก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบติังานดา้นการสืบสวนโดยรวมและรายดา้นไม่ต่างกนั 

โดยสรุป เจา้หนา้ท่ีสถานีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานดา้นการ
สืบสวนของเจา้หนา้ท่ีสถานีตาํรวจภูธรกฉิุนารายณ์ อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุโดยรวมและ
เป็นรายดา้นทั้ง 6 ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ภิญโญ ป้อมสถิตย ์(2553: 78) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานดา้นการ
สืบสวนติดตามจบักุมผูจ้าํหน่ายยาเสพติดของเจา้หน้าท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวน สังกดักองบงัคบัการ
ตาํรวจนครบาล 7 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านการ
สืบสวนติดตามจบักมุผูจ้าํหน่ายยาเสพติดของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวน และแสวงหาแนวทางใน
การเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบติังานดา้นการสืบสวนติดตามจบักุมผูจ้าํหน่ายยาเสพติดของ
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนกองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7 สาํหรับวิธีการวิจยันั้น ใชก้ารวิจยัแบบ
สาํรวจโดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเจา้หน้าท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวน สังกดักองบงัคบั
การตาํรวจนครบาล 7 จาํนวน 152 คน 
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ผลการศึกษาพบวา่ ในทศันะของขา้ราชการตาํรวจ ฝ่ายสืบสวน สังกดักองบงัคบัการตาํรวจ
นครบาล 7 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานดา้นการสืบสวนติดตามจบักุมผูจ้าํหน่ายยาเสพติด
มากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพ
ทางการทาํงาน ปัจจยัดา้นการสนับสนุนจากหน่วยงาน ปัจจยัด้านโอกาสความก้าวหน้าในการ
ปฏิบติังาน และปัจจยัดา้นควมร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานอ่ืนๆ ตามลาํดบั 

ยทุธนา จาตุรัตน์ (2553: 89) ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันะของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นประทวน ฝ่าย
สืบสวนต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานสืบสวน : ศึกษาเฉพาะกรณีฝ่ายสืบสวน กองบงัคบัการ
ตาํรวจนครบาล 6 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทศันะของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นประทวน ฝ่ายสืบสวนต่อ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานสืบสวน และเพื่อแสวงหาแนวทางในการพฒันาให้การสืบสวนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สําหรับวิธีการวิจยันั้ น ใช้การวิจยัเชิงสํารวจโดยใช้แบบสอบถามเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากเจา้หน้าท่ีตาํวจชั้นประทวน ฝ่ายสืบสวนสอบสวน ซ่ึงมีหน้าท่ีในการสืบสวน
สอบสวนจบักมุผูก้ระทาํผดิกฎหมาย ประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นประทวน (ยศตั้งแต่สิบตาํรวจ
ตรี ถึง นายดาบตาํรวจ) ฝ่ายสืบสวน ระดบักองกาํกบัการ ในสังกดักองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 6 
จาํนวน 117 คน 

ผลการศึกษาพบว่า ในทศันะของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นประทวนฝ่ายสืบสวน กองบงัคบัการ
ตาํรวจนครบาล 6 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานสืบสวนมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นประโยชน์จาก
วิทยาการ รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นการไดรั้บการฝึกอบรม ปัจจยัดา้นความร่วมมือจากประชาชน 
ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการฝึกปฏิบติัหนา้ท่ี และปัจจยัดา้นโอกาสกา้วหนา้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
ตามลาํดบั  

ธนะชยั เหลืองเพชรรัตน์ (2555: 115) ไดศึ้กษาเร่ือง แนวทางการพฒันาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีตาํรวจสืบสวน ในสังกดัตาํรวจภูธรภาค 6 มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติั
หน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีตาํรวจสืบสวน ในสังกดัตาํรวจภูธรภาค 6 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจสืบสวน ในสังกดั
ตาํรวจภูธรภาค 6 จาํแนกตาม ชั้นยศ และประสบการณ์ในการปฏิบติังานสืบสวน 3) เพื่อหาแนวทาง
พฒันาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจสืบสวน ในสังกดั
ตาํรวจภูธรภาค 6 สําหรับวิธีการวิจยันั้น ใชก้ารวิจยัเชิงสํารวจโดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีตาํรวจสืบสวน ในสงักดัตาํรวจภูธรภาค 6 จาํนวน 255 นาย 

ผลการศึกษาพบวา่ 
) ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของเจา้หนา้ท่ี

ตาํรวจสืบสวน ในสงักดัตาํรวจภูธรภาค 6 พบวา่ ปัจจยัภายในหน่วยงานโดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู ่
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ในระดบัมาก ปัจจยัภายนอกหน่วยงานโดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการปฏิบติั

หนา้ท่ี ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจสืบสวน ในสงักดัตาํรวจภูธรภาค 6 จาํแนกตามชั้นยศ และประสบการณ์ 
ในการปฏิบติังานสืบสวน พบว่าโดยภาพรวม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่าเจา้หน้าท่ีตาํรวจท่ีมีระดบัชั้นยศ ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ภาวะผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชา ดา้นวิทยาการตาํรวจและเทคโนโลยี และดา้นการนาํเสนอข่าวของ
ส่ือมวลชน ส่วนเจา้หนา้ท่ีตาํรวจสืบสวนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานสืบสวนต่างกนั มีความ
คิดเห็นแตกต่างกนั 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นประสบการณ์ในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวน และ ดา้นกลุ่ม
อิทธิพล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ทั้งน้ีจากปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุมของเจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจดงักล่าวขา้งตน้ สามารถท่ีจะสรุปเป็นหมวดหมู่ไดด้งัตารางท่ี 2.1 
 
ตารางที ่2.1  ปัจจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุของเจา้หนา้ท่ี 
                     ตาํรวจ 
 
ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติ
หน้าทีสื่บสวนจับกมุของเจ้าหน้าทีต่าํรวจ 

นักวชิา/นักวจัิยทีด่ําเนินการศึกษาวจัิย 

ปัจจยัส่วนบุคคล  
สถานภาพสมรส 

 
 

การศึกษา 
 
 
 
 
ชั้นยศ 
 

 
 

 
วามิน คาํทรงศรี (2528) , ชิตสนัต ์ผลประสิทธ์ิ 
(2545) , กมัพล จงรุ่งสาํราญ (2550) 
 
ภคัพงศ ์สายอุบล (2538) , ประเสริฐ หนูดี 
(2544) , กมัพล จงรุ่งสาํราญ (2550) ,  
เกรียงศกัด์ิ มูลตา (2552) , นรวิชญ ์แสงทพั 
(2552) 
 
ประเสริฐ หนูดี (2544) , สุเทพ ภูยานนท ์(2544) 
, ปัญญา พวงมาลยั (2548) , กมัพล จงรุ่งสาํราญ 
(2550) 
 

 เงินเดือน    ประเสริฐ หนูดี (2544) , เกรียงศกัด์ิ มูลตา 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 
ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติ
หน้าทีสื่บสวนจับกมุของเจ้าหน้าทีต่ํารวจ 

นักวชิา/นักวจัิยทีด่ําเนินการศึกษาวจัิย 

 
 

อาย ุ
 
 
 

สงักดั 
 
 

อายรุาชการ 
 

 
 
 

ระยะเวลาในการปฏิบติังานดา้นการ
สืบสวน 

 
             จาํนวนคดีท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ 
 

ความคิดริเร่ิม ความเพียรพยายาม 
อดทนมานะบากบัน่ มุ่งมัน่ปรารถนา 
เสาะหาประจกัษพ์ยานหลกัฐาน 
ขอ้เทจ็จริงแห่งคดี บนพื้นฐานความ
มัน่คงทางจิตใจของพนกังานสืบสวน 
 
 

(2552) , นรวิชญ ์แสงทพั (2552) 
 
สุเทพ ภูยานนท ์(2544) , ชิตสนัต ์ผลประสิทธ์ิ 
(2545) , กมัพล จงรุ่งสาํราญ (2550) , ทศันพ์งษ ์
คงทพั (2550) , นรวิชญ ์แสงทพั (2552) 
 
สุเทพ ภูยานนท ์(2544) , กมัพล จงรุ่งสาํราญ 
(2550) 
 
ทดัคาํ แสงสุกสวา่ง (2543) ,  
ชิตสนัต ์ผลประสิทธ์ิ (2545) , สมศกัด์ิ แกว้สุข 
(2545) , ทศันพ์งษ ์คงทพั (2550) ,  
นรวิชญ ์แสงทพั (2552) 
 
ศกัดา เตชะเกรียงไกร (2535) , กมัพล  
จงรุ่งสาํราญ (2550) , เกรียงศกัด์ิ มูลตา (2552) 
 
ประเสริฐ หนูดี (2544) 
 
โสภณ สารพฒัน์ (2542) 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 
ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติ
หน้าทีสื่บสวนจับกมุของเจ้าหน้าทีต่ํารวจ 

นักวชิา/นักวจัิยทีด่ําเนินการศึกษาวจัิย 

การไดรั้บประสบการณ์ในการฝึก
ปฏิบติั 
 

 
 
ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โอกาสความกา้วหนา้ในการปฏิบติั
หนา้ท่ี 

 
 
 

การคดัเลือกบุคคล 
 
 
การพิจารณาความดีความชอบ 
 
 
 
 
เงินเดือน ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
 
 

 

วามิน คาํทรงศรี (2528) , ชชัพงษ ์สอนวงษ ์
(2543) , สุเทพ ภูยานนท ์(2544) , 
ปัญญา พวงมาลยั (2548) , ยทุธนา จาตุรัตน์
(2553) 
 
 
ศกัดา เตชะเกรียงไกร (2535) , สุเทพ ภูยานนท ์
(2544) , ชิตสนัต ์ผลประสิทธ์ิ (2545) ,  
(อคัรเดช สุริยงค ์(2545) , ปัญญา พวงมาลยั 
(2548) , ชยัสิทธ์ิ เขม็เพชร (2551) 
 
อาชวนัต ์โชติกเสถียร (2535) , สมศกัด์ิ แกว้สุข 
(2545) , เกรียงศกัด์ิ มูลตา (2552) 
 
อาชวนัต ์โชติกเสถียร (2535) ,  
กมัปนาท อรุณคีรีโรจน์ (2545) , 
ปัญญา พวงมาลยั (2548) , ชยัสิทธ์ิ เขม็เพชร 
(2551) 
 
ภคัพงศ ์สายอุบล (2538) , เขตขณัฑ ์บาํรุงรัตน์ 
(2542) , ชนสิษฎ ์ธนพฒันากลุ (2542) ,  
บุญส่ง หอ้งแซง (2543) , วชิพลัภ ์แกว้แสนชยั 
(2544) , กมัปนาท อรุณคีรีโรจน์ (2545) , 
สมศกัด์ิ แกว้สุข (2545) , สุพจน์ ศรีสนัน่ (2547) 
, ปัญญา พวงมาลยั (2548) , ชยัสิทธ์ิ เขม็เพชร 
(2551) 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 
ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติ
หน้าทีสื่บสวนจับกมุของเจ้าหน้าทีต่ํารวจ 

นักวชิา/นักวจัิยทีด่ําเนินการศึกษาวจัิย 

ขวญัและกาํลงัใจ 
 
 
 
 
 
 

 
แรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 
 

ดา้นการบริหารจดัการ 
การมีสมัพนัธภาพอนัดีและการติดต่อ
ประสานงานควบคุมอาชญากรรมอยา่ง
ใกลชิ้ดระหวา่งหน่วยงานสืบสวน
สอบสวน หน่วยงานปราบปราม 
หน่วยงานตรวจตราทอ้งท่ี หน่วยงาน
วิทยากรตาํรวจ ตลอดจนหน่วยงาน
บริหารในกระบวนการยติุธรรม ส่วน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้งและประชาชนทัว่ไป 
 
การพฒันาแนวความคิด ปรับปรุง
วิธีการสืบสวนสอบสวน เสาะหา
ขอ้เทจ็จริงตามหลกัวิทยาศาสตร์ 
 
 

 

ภคัพงศ ์สายอุบล (2538) , ชนสิษฎ ์ธนพฒันากลุ 
(2542) , โสภณ สารพฒัน ์(2542) , 
วิชพลัภ ์แกว้แสนชยั (2544) , 
ชิตสนัต ์ผลประสิทธ์ิ (2545) ,  
เรืองรัตน์ ซบัซอ้น (2546) , ภฤศ ฉายวฒันะ 
(2551) , เกรียงศกัด์ิ มูลตา (2552) , 
นรวิชญ ์แสงทพั (2552) 
 
ทศัน์พงษ ์คงทพั (2550) , นรวิชญ ์แสงทพั 
(2552) 
 
 
อาชวนัต ์โชติกเสถียร (2535) , โสภณ สารพฒัน์ 
(2542) , กมัปนาท อรุณคีรีโรจน์ (2545) ,  
เรืองรัตน์ ซบัซอ้น (2546) , สุพจน์ ศรีสนัน่ 
(2547) , ชยัสิทธ์ิ เขม็เพชร (2551) ,  
ภิญโญ ป้อมสถิตย ์(2553) 
 
 
 
 
วามิน คาํทรงศรี (2528) , โสภณ สารพฒัน์ 
(2542) , กมัปนาท อรุณคีรีโรจน์ (2545) , 
สมศกัด์ิ แกว้สุข (2545) , กมัพล จงรุ่งสาํราญ 
(2550) , ทศัน์พงษ ์คงทพั (2550) ,  
ชยัสิทธ์ิ เขม็เพชร (2551) 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 
ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติ
หน้าทีสื่บสวนจับกมุของเจ้าหน้าทีต่ํารวจ 

นักวชิา/นักวจัิยทีด่ําเนินการศึกษาวจัิย 

การใชป้ระโยชน์จากวิทยาการตาํรวจ 
 
 
 
 
 
 
 
การสนบัสนุนดา้นการทาํงาน 
 
 
 
 
 
 
การจดัสรรงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
เอกภาพการบงัคบับญัชา 
 
การวางแผน 

 

สุรชยั ควรเดชะคุปต ์(2532) ,  
ศกัดา เตชะเกรียงไกร (2535) , 
ชนสิษฎ ์ธนพฒันากลุ (2542) , ประเสริฐ หนูดี 
(2544) , สุเทพ ภูยานนท ์(2544) , 
กมัปนาท อรุณคีรีโรจน์ (2545) ,  
ทศัน์พงษ ์คงทพั (2550) , ชยัสิทธ์ิ เขม็เพชร 
(2551) , ยทุธนา จาตุรัตน์ (2553) 
 
สุรชยั ควรเดชะคุปต ์(2532) ,  
ศกัดา เตชะเกรียงไกร (2535) ,  
ชชัพงษ ์สอนวงษ ์(2543) , สุเทพ ภูยานนท ์
(2544) , ชิตสนัต ์ผลประสิทธ์ิ (2545) , 
ภฤศ ฉายวฒันะ (2551) , ภิญโญ ป้อมสถิตย ์
(2553) 
 
อาชวนัต ์โชติกเสถียร (2535) ,  
วิชพลัภ ์แกว้แสนชยั (2544) ,  
กมัปนาท อรุณคีรีโรจน์ (2545) , 
เรืองรัตน์ ซบัซอ้น (2546) , สุพจน์ ศรีสนัน่ 
(2547) , ปัญญา พวงมาลยั (2548) , 
ชยัสิทธ์ิ เขม็เพชร (2551) , เกรียงศกัด์ิ มูลตา 
(2552) 
 
อาชวนัต ์โชติกเสถียร (2535) 
 
อาชวนัต ์โชติกเสถียร (2535) , 
กมัปนาท อรุณคีรีโรจน์ (2545) 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 
ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติ
หน้าทีสื่บสวนจับกมุของเจ้าหน้าทีต่ํารวจ 

นักวชิา/นักวจัิยทีด่ําเนินการศึกษาวจัิย 

           ความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบติังาน 
 
ดา้นภาวะผูน้าํ 

ภาวะผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           การเร่งรัดคดีจากผูบ้งัคบับญัชา 
 
 
ดา้นการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
          การฝึกอบรมดา้นสืบสวน 
 
 
 
 
ดา้นทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัหรือช่วยสนบัสนุน
การบริหารจดัการ 

กาํลงัพล 
 

ภฤศ ฉายวฒันะ (2551) 
 
 
สุรชยั ควรเดชะคุปต ์(2532) ,   
ศกัดา เตชะเกรียงไกร (2535) ,  
อาชวนัต ์โชติกเสถียร (2535) ,  
วิชพลัภ ์แกว้แสนชยั (2544) , สุเทพ ภูยานนท ์
(2544) , กมัปนาท อรุณคีรีโรจน์ (2545) , 
ชิตสนัต ์ผลประสิทธ์ิ (2545) , สมศกัด์ิ แกว้สุข 
(2545) , อคัรเดช สุริยงค ์(2545) ,  
ภฤศ ฉายวฒันะ (2551) , นรวิชญ ์แสงทพั 
(2552) 
 
ชนสิษฎ ์ธนพฒันากลุ (2542) ,  
กมัปนาท อรุณคีรีโรจน์ (2545) 
 
ศกัดา เตชะเกรียงไกร (2535) , ประเสริฐ หนูดี 
(2544) , สุเทพ ภูยานนท ์(2544) , 
อคัรเดช สุริยงค ์(2545) , กมัพล จงรุ่งสาํราญ 
(2550) , ภฤศ ฉายวฒันะ (2551) ,  
ยทุธนา จาตุรัตน์ (2553) 
 
 
 
ภคัพงศ ์สายอุบล (2538) , ชนสิษฎ ์ธนพฒันากลุ
(2542) , สุพจน์ ศรีสนัน่ (2547) ,  
ชยัสิทธ์ิ เขม็เพชร (2551) 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 
ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติ
หน้าทีสื่บสวนจับกมุของเจ้าหน้าทีต่ํารวจ 

นักวชิา/นักวจัิยทีด่ําเนินการศึกษาวจัิย 

ยานพาหนะและนํ้ามนัเช้ือเพลิง 
 
 

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยแีละเคร่ืองมือส่ือสาร 
 
 
 

อุปกรณ์ในการปฏิบติังาน 
 
 
 

หมายจบั 
 

ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ดา้นปัจจยัภายนอกหน่วยงาน 
การเสนอข่าวของส่ือมวลชน 
 
 
กลุ่มอิทธิพล 

 

ภคัพงศ ์สายอุบล (2538) , ชนสิษฎ ์ธนพฒันากลุ
(2542) 
 
เขตขณัฑ ์บาํรุงรัตน์ (2542) , สมศกัด์ิ แกว้สุข 
(2545) , เรืองรัตน์ ซบัซอ้น (2546) , 
สุพจน์ ศรีสนัน่ (2547) , ชยัสิทธ์ิ เขม็เพชร 
(2551) , เกรียงศกัด์ิ มูลตา (2552) ,             
ภิญโญ ป้อมสถิตย ์(2553) 
 
ชนสิษฎ ์ธนพฒันากลุ (2542) ,  
กมัปนาท อรุณคีรีโรจน์ (2545) , สุพจน์ ศรีสนัน่ 
(2547) 
 
กมัปนาท อรุณคีรีโรจน์ (2545) ,  
ชยัสิทธ์ิ เขม็เพชร (2551) , เกรียงศกัด์ิ มูลตา 
(2552) 
 
เกรียงศกัด์ิ มูลตา (2552) 
 
เกรียงศกัด์ิ มูลตา (2552) 
 
 
ชนสิษฎ ์ธนพฒันากลุ (2542) ,  
ชยัสิทธ์ิ เขม็เพชร (2551) 
 
ภคัพงศ ์สายอุบล (2538) , เขตขณัฑ ์บาํรุงรัตน์ 
(2542) , สุพจน์ ศรีสนัน่ (2547) ,  
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 
ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติ
หน้าทีสื่บสวนจับกมุของเจ้าหน้าทีต่ํารวจ 

นักวชิา/นักวจัิยทีด่ําเนินการศึกษาวจัิย 

 
 

ลกัษณะของพื้นท่ีท่ีปฏิบติังาน 
 
 
 

องคก์รสิทธิมนุษยชน 
 

สายลบัใหข่้าว 
 

 
 
 

การไดรั้บความร่วมมือจากประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
สมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล 
 

 

ชยัสิทธ์ิ เขม็เพชร (2551) 
 
ชนสิษฎ ์ธนพฒันากลุ (2542) ,  
เรืองรัตน์ ซบัซอ้น (2546) , ชยัสิทธ์ิ เขม็เพชร 
(2551) 
 
ชนสิษฎ ์ธนพฒันากลุ (2542) 
 
ชนสิษฎ ์ธนพฒันากลุ (2542) , 
กมัปนาท อรุณคีรีโรจน์ (2545) , 
สุพจน์ ศรีสนัน่ (2547) , ชยัสิทธ์ิ เขม็เพชร 
(2551) , สุรชยั ควรเดชะคุปต ์(2532) 
 
ศกัดา เตชะเกรียงไกร (2535) , โสภณ สารพฒัน ์
(2542) , ชชัพงษ ์สอนวงษ ์(2543) ,  
บุญส่ง หอ้งแซง (2543) , สุเทพ ภูยานนท ์
(2544) , กมัปนาท อรุณคีรีโรจน์ (2545) , 
สมศกัด์ิ แกว้สุข (2545) , สุพจน ์ศรีสนัน่ (2547) 
, ชยัสิทธ์ิ เขม็เพชร (2551) , ภฤศ ฉายวฒันะ 
(2551) , ภิญโญ ป้อมสถิตย ์(2553) , 
ยทุธนา จาตุรัตน์ (2553) 
 
 
อาชวนัต ์โชติกเสถียร (2535) ,  
เขตขณัฑ ์บาํรุงรัตน์ (2542) ,  
ภิญโญ ป้อมสถิตย ์(2553) 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 
ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติ
หน้าทีสื่บสวนจับกมุของเจ้าหน้าทีต่ํารวจ 

นักวชิา/นักวจัิยทีด่ําเนินการศึกษาวจัิย 

เพื่อนร่วมงาน 
 
 

ความปลอดภยัในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 
 
             วิธีการสืบสวน 

สมศกัด์ิ แกว้สุข (2545) , ชยัสิทธ์ิ เขม็เพชร 
(2551) 
 
ภฤศ ฉายวฒันะ (2551) , นรวิชญ ์แสงทพั 
(2552) 
 
เกรียงศกัด์ิ มูลตา (2552) 

 

2.6  ข้อมูลพืน้ฐานของกองกาํกบัการสืบสวน สถานีตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง 
  

2.6.1  โครงสร้างหน่วยงาน 
กองกาํกบัการสืบสวน สถานีตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง มีผูก้าํกบัการสูงสุด คือ นายตาํรวจ

ในตาํแหน่งผูก้าํกับการ (ผกก.) ซ่ึงมีชั้นยศ คือ พนัตาํรวจเอก (พ.ต.อ.) และมีนายตาํรวจชั้นยศ      
พนัตาํรวจโท (พ.ต.ท.) จาํนวน 1 คน ทาํหนา้ท่ีในตาํแหน่งรองผูก้าํกบัการ (รอง ผกก.) ทั้งน้ีโดยมี
ชุดปฏิบติัการซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีตาํรวจสงักดัตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุงท่ีอยูใ่นการกาํกบั จาํนวน 11 ชุด
ชุดปฏิบติัการ โดยในแต่ชุดปฏิบติัการจะมีนายตาํรวจชั้นยศพนัตาํรวจโท (พ.ต.ท.) หรือ นายตาํรวจ
ชั้นยศร้อยตาํรวจเอก (ร.ต.อ.) เป็นหัวหน้าชุดปฏิบติัการ และมีนายตาํรวจชั้นยศร้อยตาํรวจเอก 
(ร.ต.อ.) หรือ นายตาํรวจชั้นยศร้อยตาํรวจตรี (ร.ต.ต.) เป็นรองหวัหนา้ชุดปฏิบติั 

ทั้งน้ีชุดปฏิบติัการดงักล่าวขา้งตน้ จาํนวน 11 ชุดปฏิบติัการ ประกอบไปดว้ย 
1) ปอร. คือ ชุดปฏิบติัการ รับผิดชอบงานดา้นการสืบสวนปราบปรามผูมี้อิทธิพล และมือปืน

รับจา้ง  
2) พดส. และ ปคม. คือ ชุดปฏิบติัการ รับผิดชอบงานดา้นพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน และสตรี และ

ป้องกนัปราบปรามการคา้มนุษย ์
3) ปปฮ. คือ ชุดปฏิบัติการ รับผิดชอบงานด้านป้องกันปราบปรามผูมี้อิทธิพลในการฮั้ ว

ประมูลและการทุจริตในวงราชการ 
4) ปทส. คือ ชุดปฏิบัติการ รับผิดชอบงานด้านการปราบปรามการกระทาํผิดเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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5) ปจร. คือ ชุดปฏิบติัการรับผิดชอบงานดา้นการสืบสวนปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์
และรถจกัรยานยนต ์

6) ปปง. คือ ชุดปฏิบติัการ รับผดิชอบงานดา้นการปราบปรามปล่อยเงินกูน้อกระบบ 
7) ปชก. คือ ชุดปฏิบติัการ รับผิดชอบงานดา้นการสืบสวนปราบปรามการคา้มนุษย ์แรงงาน

ต่างดา้ว หลบหนีหรือการนาํพาเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย และงานปราบปรามอาชญากรรม
คนร้ายขา้มชาติ 

8) ปปส. คือ ชุดปฏิบติัการ รับผดิชอบงานดา้นการสืบสวนปราบปรามตามประมวลกฎหมาย
อาญาและพระราชบญัญติัท่ีมีโทษทางอาญา 

9) ปลป. คือ ชุดปฏิบติัการ รับผิดชอบงานดา้นการสืบสวนปราบปรามการละเมิดทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

10) ปสน. คือ ชุดปฏิบติัการ รับผิดชอบงานดา้นการสืบสวนปราบปรามการโจรกรรมสินคา้
ทางนํ้า 

11) ปนม. คือ ชุดปฏิบติัการ รับผดิชอบงานดา้นการสืบสวนปราบปรามการกระทาํผิดเก่ียวกบั
นํ้ามนัเช้ือเพลิง 
 
2.6.2  อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของหน่วยงาน 
กองกาํกับการสืบสวน ตาํรวจภูธรจังหวดัพทัลุง มีอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

เก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัสําหรับองคพ์ระมหากษตัริย ์พระราชินี พระรัชทายาท ผูส้ําเร็จ
ราชการแทนพระองค ์พระบรมวงศานุวงศ์ ผูแ้ทนพระองค ์และพระราชอาคนัตุกะ งานสืบสวน
คดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนอนัเก่ียวกบัความผิดอาญา
ทั้งหลาย งานการข่าว งานสืบสวนอาชญากรรมสําคญั งานปฏิบติัการพิเศษ งานเก็บกูว้ตัถุระเบิด 
งานสืบสวนคดียาเสพติดและสารเสพติดประเภทต่างๆ ในเขตอาํนาจการรับผดิชอบของตาํรวจภูธร
จงัหวดัพทัลุง โดยปฏิบติัหนา้ท่ี ดงัน้ีคือ งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจดัทาํสถิติงานเขา้ – 
ออก ของกองกาํกบัการสืบสวน ตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง งานประชาสัมพนัธ์ ดาํเนินการสืบสวน
ข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการตํารวจถูกร้องเรียนกล่าวโทษว่ากระทําความผิดวินัยหรืออาญา 
ดาํเนินการสืบสวนขอ้เท็จจริงตามคาํสั่งผูบ้งัคบับญัชา ดาํเนินการและสนบัสนุนช่วยเหลือสถานี
ตาํรวจทอ้งท่ี ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอ่ืนอนั
เก่ียวกบัความผิดอาญา ดาํเนินการและสนบัสนุนช่วยเหลือสถานีตาํรวจทอ้งท่ี ในการป้องกนัและ
ปราบปรามอาชญากรรม การก่อความไม่สงบ การจราจล การก่อการร้ายในรูปแบบต่างๆ การ
ควบคุมฝูงชนและการเจรจาต่อรอง สืบสวนคดีอาญาท่ีมีลกัษณะกระทาํเป็นองคก์รกระบวนการ
อาญาท่ีมีความรุนแรง ซบัซอ้น และคาบเก่ียวในหลายพื้นท่ีของสถานีตาํรวจภูธร โดยเขตอาํนาจการ 



61 
 

รับผดิชอบและเขตพ้ืนท่ีการปกครองของตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง เก็บรวบรวมขอ้มูลสถติ
คดีอาญา สาํเนาหมายจบั ตลอดจนใหค้วามร่วมมือในการสืบสวนจบักมุผูต้อ้งหาตามหมายจบัตามท่ี
หน่วยงานอ่ืนประสานขอความร่วมมือ และจดัทาํประวติับุคคลผูก้ระทาํความผิดอาญาและตอ้ง
สงสัยท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีอาญา อาํนวยการในการแสวงหาข่าวสารท่ีเก่ียวกบังานในหนา้ท่ีของตาํรวจ 
รวมทั้งการตรวจสอบข่าว ดาํเนินการกรรมวิธีต่อข่าวสาร การผลิตการข่าว ข่าวกรอง และประเมิน
สถานการณ์เสนอผูบ้งัคบับญัชาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดาํเนินการสืบสวนหาข่าวและปฏิบติัการ
อ่ืนใด เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม รวมทั้งงานดา้นการข่าวท่ีเก่ียวกบั
ความมัน่คงของชาติ อนัเป็นการสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ในจงัหวดั ซ่ึงเป็น
พื้นท่ีรับผิดชอบของตาํรวจภูธรจังหวดัพทัลุง ดาํเนินการงานเก็บกู้และทาํลายวตัถุระเบิด  
ดาํเนินการเก่ียวกบังานรวบรวมสถิติขอ้มูลอาชญากรรมทุกประเภทในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
ตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์อาชญากรรมทุกประเภท จดัทาํ
ทะเบียนประวติัของแหล่งข่าว จดัหา และควบคุมการปฏิบติังานข่าว (สายลบั) หรือแหล่งข่าวอ่ืนๆ
วิเคราะห์สถานการณ์และส่ิงบอกเหตุ เพื่อพิสูจน์ทราบแนวโนม้ภยัคุกคามท่ีส่งผลกระทบต่อความ
มัน่คงของประเทศ ดาํเนินการสืบสวนความผิดทางอาญา ท่ีอยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ีรับผิดชอบ สืบสวน
อาชญากรรมท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพช่ือเสียง สืบสวนความผิดเก่ียวกบัความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน  สืบสวนความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายและความมั่นคงของชาติ 
ดาํเนินการสืบสวนปราบปรามผูมี้อิทธิพลและมือปืนรับจา้ง ดาํเนินการสืบสวนปราบปรามการ
โจรกรรมยานพาหนะ ดาํเนินการสืบสวนติดตามจบักุมผูต้อ้งหาตามหมายจบัคา้งเก่า ดาํเนินการ
สืบสวนปราบปรามบ่อนการพนัน สถานบริการ และแหล่งอบายมุขท่ีผิดกฎหมาย ดาํเนินการ
สืบสวนความผิดเก่ียวกับเศรษฐกิจ ดาํเนินการสืบสวนความผิดต่อตาํแหน่งหน้าท่ีราชการ 
ดาํเนินการสืบสวนความผิดเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วและคนเขา้เมือง ดาํเนินการสืบสวนความผิด
ตามกฎหมายว่าดว้ยการจาํหน่ายสุรา โรงแรม ภาพยนตร์ โรงรับจาํนาํ อาวุธปืน การพนนั การขาย
ทอดตลาด การฮั้วประมูลและขดัขวางการเสนอแข่งขนัราคาในการประมูลงานราชการ การคา้ของ
เก่า การเร่ียไร ภาพยนตร์และวิดีทศัน์ ลิขสิทธ์ิ รวมทั้งงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีกฎหมายบญัญติัให้
อาํนาจไว ้ ดาํเนินการสืบสวนปราบปรามการลกัลอบตดัไมท้าํลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
ดาํเนินการสืบสวนปราบปรามการโจรกรรมสินคา้ทางนํ้ า ดาํเนินการสืบสวนปราบปรามการละเมิด
ทรัพยสิ์นทางปัญญา ดาํเนินการสืบสวนปราบปรามการประทาํความผิดเก่ียวกบันํ้ ามนัเช้ือเพลิง
ดําเนินการสืบสวนความผิดต่อเด็ก เยาวชนและสตรี และการค้ามนุษย์ ดําเนินการสืบสวน
ปราบปรามยาเสพติด ดาํเนินการสืบสวนปราบปรามการก่อการร้ายขา้มชาติ ให้คาํปรึกษาและ
คาํแนะนาํหน่วยงานสืบสวนในสังกดัตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง ดาํเนินการสืบสวนปราบปรามการ
กระทาํความผิดทางเทคโนโลย ี งานรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์อาชญากรรม 
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และความมัน่คงในเขตอาํนาจการรับผดิชอบ สืบสวนคดีอาญาโดยใชเ้ทคโนโลยแีละเคร่ืองมือพิเศษ 
รวมทั้งพฒันาบุคลากรดา้นการสืบสวนสอบสวนใหมี้ความรู้ในดา้นการใชเ้ทคโนโลยแีละเคร่ืองมือ
พิเศษต่างๆ งานเฝ้าฝัง สืบสวนพฤติกรรมบุคคล และกลุ่มของอาชญากรรมท่ีมีลกัษณะเป็นองคก์ร
หรือผูมี้อิทธิพลท่ีคาบเก่ียวระหวา่งหลายพ้ืนท่ี งานสืบสวนหาข่าว โดยใชเ้คร่ืองมือพิเศษและเทคนิค
เฝ้าฝัง งานฐานขอ้มูลอาชญากรรมและอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง สืบสวนติดตามคดีสําคญัตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ดาํเนินการสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีตาํรวจในการถวายความปลอดภัยสําหรับองค์
พระมหากษตัริย  ์พระราชินี พระรัชทายาท ผูส้ําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ ์
ผูแ้ทนพระองค ์พระราชอาคนัตุกะ และรักษาความปลอดภยับุคคลสําคญั ตลอดจนสถานท่ีสาํคญั
ของทางราชการ ดาํเนินการหรือสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีตาํรวจทางดา้นการใชอ้าวุธและอุปกรณ์พิเศษ
ในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม การก่อความไม่สงบ การก่อจราจล การก่อการร้ายใน
รูปแบบต่างๆ ดาํเนินการหรือสนับสนุนเจา้หนา้ท่ีตาํรวจทางดา้นการเจรจาต่อรอง เม่ือมีเหตุก่อ
ความไม่สงบ การก่อจราจล การก่อการร้าย หรือเม่ือมีการจบัตวัประกนั ดาํเนินการหรือสนบัสนุน
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจในการช่วยเหลือตวัประกนัจากการก่ออาชญากรรม การก่อความวุ่นวายและความ
ไม่สงบเรียบร้อย การก่อจราจล การก่อการร้ายในรูปแบบต่างๆ ดาํเนินการหรือสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจ ในการควบคุมฝงูชนจากการก่อการจราจล การก่อความวุ่นวาย และความไม่สงบเรียบร้อยท่ี
เกิดข้ึนจากเหตุต่างๆ และงานอ่ืนๆตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บทที ่ 3 

 
ระเบียบวธีิการวจิัย 

 

3.1  วธีิวจิยัทีใ่ช้ 
  

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth) คือ โดยมุ่งท่ีจะคน้หา
นิยามของความสําเร็จและตวัช้ีวดัความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุมในมุมมองของ
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุมในมุมมอง
ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สังกดักองกาํกบัการสืบสวน ตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง โดยการวิจยัดงักล่าวมี
วิธีการ ดงัต่อไปน้ีคือ  

3.1.1  การศึกษาคน้ควา้วิจยัผา่นเอกสาร (Documentary Research) โดยทาํการรวบรวม
ขอ้มูลจากหนงัสือ บทความ วารสาร งานวิจยั วิทยานิพนธ์ รวมทั้งเอกสารต่างๆทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1.2  การศึกษาขอ้มูลภาคสนาม (Field Research) โดยการใชแ้บบสัมภาษณ์ เป็นเคร่ืองมือ
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 

3.2  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  

ประชากรของการวิจยั  คือ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สงักดักองกาํกบัการสืบสวน ตาํรวจภูธรจงัหวดั
พทัลุง จาํนวน 39 คน 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สังกดักองกาํกบัการสืบสวน ตาํรวจภูธร
จงัหวดัพทัลุง จาํนวน 20 คน โดยแยกเป็น เจา้หนา้ท่ีตาํรวจในระดบักองกาํกบัการ (ผูก้าํกบัการและ
รองผูก้าํกบัการ) จาํนวน 1 คน และเจา้หน้าท่ีตาํรวจในระดบัชุดปฏิบติัการ จาํนวน 19 คน โดย
จาํแนกเป็นเจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นสญัญาบตัร จาํนวน 6 คน และเจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นประทวน จาํนวน 
13 คน 
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3.3  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนเองโดยอาศยัการ

ทบทวน คน้ควา้ วรรณกรรมท่ีเก่ียวกับความสําเร็จ การสืบสวน และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
สืบสวนของตาํรวจ ทั้งท่ีเป็นในส่วนงานวิจยัทั้งนกัวิชาการชาวไทยและนกัวิชาการชาวต่างประเทศ 
ทั้งน้ี แบบสมัภาษณ์ดงักล่าวน้ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ช่ือและนามสกุล อาย ุการศึกษา 
ตาํแหน่งงาน ชุดปฏิบติังานท่ีสงักดั และประสบการณ์ในการทาํงาน 
 ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัความสาํเร็จและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติั
หนา้ท่ีสืบสวนจบักมุ 
 

3.4  การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 
  

ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับความสําเร็จและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุมของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ สังกดักองกาํกบัการสืบสวน 
ตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง มีขั้นตอนในการดาํเนินการ ดงัน้ี 
 3.4.1  ศึกษาเอกสาร ตาํราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสมัภาษณ์ 
 3.4.2  กาํหนดขอบข่ายของขอ้มูลท่ีตอ้งการใหค้รอบคลุมประเดน็ท่ีตอ้งการศึกษาคน้ควา้ 
 3.4.3  นาํแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างเสร็จแลว้นาํเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณาความ
ถูกตอ้ง และใหค้าํแนะนาํเพื่อแกไ้ขปรับปรุงแบบสมัภาษณ์ใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 3.4.4  นาํแบบสมัภาษณ์ท่ีผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งและแกไ้ขปรับปรุงเรียบร้อยแลว้
ไปเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัต่อไป 
 

3.5  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  

ขอ้มูลจากการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดม้าจากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth) จากแบบสมัภาษณ์ เกบ็ขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สงักดักองกาํกบัการสืบสวน สถานี
ตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง จาํนวน 21 คน โดยแยกเป็น เจา้หนา้ท่ีตาํรวจในระดบักองกาํกบัการ(ผู ้
กาํกบัการและรองผูก้าํกบัการ) จาํนวน 2 คน และเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในระดบัชุดปฏิบติัการ จาํนวน 
19 คน โดยจาํแนกเป็นเจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นสญัญาบตัร จาํนวน 6 คน และเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ             
ชั้นประทวน จาํนวน 13 คน 
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3.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 
  

ผูว้ิจยัจะใชว้ิธีการประมวลโดย การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อนาํมาอธิบาย
ในเชิงพรรณา ทั้งเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงนิยามของความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุมในมุมมอง
ของเจา้หน้าท่ีตาํรวจและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุมของ
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สงักดักองกาํกบัการสืบสวน ตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุงต่อไป ทั้งน้ีโดยไดด้าํเนินการ
ตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.6.1  ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 3.6.2  จาํแนกและจดัระบบขอ้มูล เป็นการนาํขอ้มูลท่ีไดม้าจาํแนกและจดัหมวดหมู่ออกให้
เป็นระบบ 
 3.6.3  การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการตีความสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั (Analytic induction) 
เป็นการนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนมาวิเคราะห์เพื่อหาบทสรุปร่วมกนัของเร่ืองนั้น 
 3.6.4  นาํเสนอขอ้มูลเป็นขอ้ความแบบบรรยาย 
 ทั้งน้ีสามารถท่ีจะสรุปขั้นตอนในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดด้งัแผนภาพท่ี 3.1 
         
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.1  ขั้นตอนของการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
 
 

 

นาํเสนอขอ้มูล

เป็นขอ้ความ

แบบบรรยาย 

การตีความสร้าง

ขอ้สรุปแบบอุปนยั 

(Analytic induction) 

จาํแนกและ

จดัระบบขอ้มูล 

ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของ

ขอ้มูล 



 
บทที ่ 4 

 
ผลการวจิัย 

 
 การนาํเสนอผลการศึกษาวิจยัในบทน้ี เป็นการพรรณาและการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์เร่ืองความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุมในมุมมองของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สังกดั
กองกาํกบัการสืบสวน ตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง ซ่ึงใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ซ่ึงในการดาํเนินการวิจยันั้น ผูว้ิจยัไดท้าํการสร้างแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัความสาํเร็จในการปฏิบติั
หนา้ท่ีสืบสวนจบักมุในมุมมองของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สงักดักองกาํกบัการสืบสวน ตาํรวจภูธรจงัหวดั
พทัลุง แลว้ทาํการรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีตาํรวจ สังกดักองกาํกบัการสืบสวน 
ตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง จาํนวน 20 คน โดยแยกเป็น เจา้หน้าท่ีตาํรวจในระดบักองกาํกบัการ        
(ผูก้าํกบัการและรองผูก้าํกบัการ) จาํนวน 1 คน และเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในระดบัชุดปฏิบติัการ จาํนวน 
19 คน โดยจาํแนกเป็นเจา้หน้าท่ีตาํรวจชั้นสัญญาบตัร จาํนวน 6 คน และเจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้น
ประทวน จาํนวน 13 คน และใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผล
การวิเคราะห์ดงักล่าวในส่วนน้ี จะนาํเสนอในรูปแบบของการพรรณนาตามลาํดบัประเดน็คาํถาม 
 ทั้งน้ี ผูว้ิจยัสามารถสามารถสรุปผลการศึกษาตามขอ้มูลท่ีปรากฏได ้ดงัน้ี 
  4.1  ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
  4.2  นิยามของความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุ 
        4.2.1  ระดบับุคคล 
         4.2.2  ระดบัองคก์ร 
                               4.2.3 ระดบัสงัคม บา้นเมือง ประเทศชาติ 
 4.3  ตวัช้ีวดัความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุ 
        4.3.1  ระดบับุคคล 
  4.3.2   ระดบัองคก์ร  
 4.3.3  ระดบัสงัคม บา้นเมือง ประเทศชาติ 

4.4  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุ 
       4.4.1  ปัจจยัภายในหน่วยงาน
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       4.4.2  ปัจจยัภายนอกหน่วยงาน   

 
4.1  ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ทั้งหมดเป็นชาย โดยทั้งหมดมีอายมุากกว่า 45 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญา
โท 2 คน และจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 18 คน โดยมีตาํแหน่งงาน คือ รอง ผกก. จาํนวน 1 คน 
ตาํแหน่งหัวหนา้ชุดปฏิบติัการ จาํนวน 6 คน และตาํแหน่ง ผบ.หมู่ จาํนวน 13 คน ทั้งน้ีอยู่ในชุด
ปฏิบติังาน ปอร. (ชุดปฏิบติัการ รับผิดชอบงานดา้นการสืบสวนปราบปรามผูมี้อิทธิพล และมือปืน
รับจ้าง) , พดส. (ชุดปฏิบติัการ รับผิดชอบงานด้านพิทกัษ์เด็ก เยาวชน และสตรี) , ปคม. (ชุด
ปฏิบติัการ รับผิดชอบงานดา้นป้องกนัปราบปรามการคา้มนุษย)์ , ปปฮ. (ชุดปฏิบติัการ รับผิดชอบ
งานดา้นป้องกนัปราบปรามผูมี้อิทธิพลในการฮั้วประมูลและการทุจริตในวงราชการ) , ปทส. (ชุด
ปฏิบติัการ รับผิดชอบงานด้านการปราบปรามการกระทาํผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม) , ปจร. (ชุดปฏิบติัการรับผดิชอบงานดา้นการสืบสวนปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์
และรถจกัรยานยนต์) , ปปง. (ชุดปฏิบติัการ รับผิดชอบงานดา้นการปราบปรามปล่อยเงินกูน้อก
ระบบ) , ปชก. (ชุดปฏิบติัการ รับผดิชอบงานดา้นการสืบสวนปราบปรามการคา้มนุษย ์แรงงานต่าง
ดา้ว หลบหนีหรือการนาํพาเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย และงานปราบปรามอาชญากรรมคนร้ายขา้ม
ชาติ) , ปปส. (ชุดปฏิบติัการ รับผดิชอบงานดา้นการสืบสวนปราบปรามตามประมวลกฎหมายอาญา
และพระราชบญัญติัท่ีมีโทษทางอาญา) , ปลป. (ชุดปฏิบติัการ รับผิดชอบงานดา้นการสืบสวน
ปราบปรามการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา) , ปสน. (ชุดปฏิบติัการ รับผดิชอบงานดา้นการสืบสวน
ปราบปรามการโจรกรรมสินคา้ทางนํ้ า) และ ปนม. (ชุดปฏิบติัการ รับผิดชอบงานดา้นการสืบสวน
ปราบปรามการกระทาํผิดเก่ียวกบันํ้ ามนัเช้ือเพลิง) ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้น
การสืบสวนจบักมุมากกวา่ 15 ปี 

 
4.2  นิยามของความสําเร็จในการปฏบิัตหิน้าทีสื่บสวนจบักมุ 
  

จากการศึกษาวิจยั สามารถท่ีจะจาํแนกนิยามของความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวน
จบักุมไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ ความสาํเร็จในระดบับุคคล ความสาํเร็จในระดบัองคก์ร และความสาํเร็จ
ในระดบัสังคม บา้นเมือง ประเทศชาติ ทั้งน้ีในการจาํแนกและสรุปผลขอ้มูลความสาํเร็จในแต่ละ
ระดบัดงักล่าวน้ีผูว้ิจยัไดน้าํ “ตวัแบบระบบ” ของ วรรณนา ทองเจริญศิริกลุ (2558: 3) มาปรับใชเ้พื่อ
ประกอบการสรุปผล ซ่ึงในแต่ละระดบัของความสาํเร็จ พบผลการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
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4.2.1  ความสําเร็จในระดับบุคคล 
จากการศึกษา พบว่า ความสําเร็จในระดับบุคคลหรือในระดับของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ 

ผูป้ฏิบติังาน สามารถท่ีจะจาํแนกไดเ้ป็น 3 ระดบัความสาํเร็จ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ความสาํเร็จใน
ระดบัผลผลิต (Output) นัน่คือ การท่ีไดท้ราบรายละเอียดแห่งความผดิ ความสาํเร็จในระดบัผลลพัธ์ 
(Outcome) นั่นคือ การท่ีสามารถจับกุมผูก้ระทาํความผิด และ/หรือ ผูต้อ้งสงสัยในคดีได้ และ
ความสาํเร็จในระดบัผลกระทบ (Impact) หรือ ผลลพัธ์ขั้นสุดทา้ย (Ultimate Outcome) ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ย การไดรั้บคาํชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา การไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบ/เล่ือนขั้น
เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ การเกิดความรักและความภาคภูมิใจในอาชีพตาํรวจ และการมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ทั้งน้ีจะไดแ้สดงภาพท่ี 4.1 ประกอบและอธิบายรายละเอียดของความสาํเร็จระดบั
บุคคลดงักล่าวขา้งตน้ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่4.1  ความสมัพนัธ์ของความสาํเร็จในแต่ละระดบัของความสาํเร็จระดบับุคคล  
   

4.2.1.1  ความสาํเร็จในระดบัผลผลิต (Output) 
  ความสําเ ร็จในระดับผลผลิต  (Output)  หรือผลงานท่ีเกิดข้ึนโดยตรง  เ ป็น
ความสาํเร็จท่ีเกิดข้ึนทนัที ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจผูป้ฏิบติังานดา้นการสืบสวนจะไดรั้บจากการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยตรง นัน่ก็คือ การท่ีไดท้ราบรายละเอียดแห่งความผิด ซ่ึงในกรณีของการสืบสวน

ผลผลิต 

(Output) 

การท่ีไดท้ราบรายละเอียดแห่งความผดิ 

ผลลพัธ์ 

(Outcome) 

การท่ีสามารถจบักมุผูก้ระทาํความผดิ และ/หรือ 

ผูต้อ้งสงสยัในคดีได ้

การไดรั้บการพิจารณาความดี

ความชอบ/เล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณี

พิเศษ 

การไดรั้บคาํชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา 

การเกิดความรักและความภาคภูมิใจ

ในอาชีพตาํรวจ  การมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

ผลกระทบ (Impact) หรือ ผลลพัธ์ขั้นสุดทา้ย (Ultimate Outcome) 
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หลงัเกิดเหตุหรือในกรณีท่ีเหตุต่างๆเกิดข้ึนแลว้ ส่ิงท่ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนไดรั้บ 
นัน่ก็คือ การไดท้ราบรายละเอียดความผดิท่ีเกิดข้ึนแลว้ ซ่ึงเป็นการพิสูจน์ความจริงและคน้หาความ
จริงท่ีอาจสงสัยจากเหตุท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนมองว่า การไดท้ราบ
รายละเอียดแห่งความผิดถือเป็นความสําเร็จในระดบัตน้หรือความสําเร็จในเบ้ืองตน้แลว้ของการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจแต่ละคน เป็นความสาํเร็จในระดบัตวับุคคลซ่ึงจะส่งผล
ต่อความสาํเร็จในระดบัอ่ืนๆต่อไป ดงัขอ้มูลท่ีพบจากการสมัภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ความท่ี 1 “ความสําเร็จเบ้ืองตน้ ผมมองว่า คือ สามารถท่ีจะทราบการกระทาํ
ความผดิ สาเหตุแห่งการกระทาํความผดิ” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบักองกาํกบัการ, 2557) 
  ขอ้ความท่ี 2 “เป้าหมายหน่ึงในงานการสืบสวน หากเกิดเหตุแลว้ก็คือ ตอ้งทราบ
รายละเอียดเก่ียวกบัการกระทาํความผดิใหไ้ดม้ากท่ีสุด” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้น 
สญัญาบตัร 1, 2557) 
  ข้อความท่ี 3 “ความสําเร็จขั้นแรกเลยก็คือ สืบแล้วทราบรายละเอียดต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความผดิ รายละเอียดคนร้าย และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ 
ชั้นประทวน 1, 2557) 
  นอกจากน้ีแล้ว  เจ้าหน้าท่ีตํารวจบางท่านยังได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมเ ก่ียว
ความสาํเร็จของการสืบสวนในระดบัตวับุคคล ซ่ึงเป็นในระดบัของผลงานหรือส่ิงท่ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ
ไดรั้บโดยตรงจากการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวน โดยเน้นไปท่ีกรณีของการสืบสวนก่อนการเกิดเหตุ 
ทั้งน้ีโดยมองว่าส่ิงท่ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนไดรั้บหลงัจากการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวน
ก่อนการเกิดเหตุ นัน่กคื็อ การไดท้ราบรายละเอียดของความผดิท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
  ขอ้ความท่ี 1 “เป้าหมายหน่ึงในงานการสืบสวน คือ รู้รายละเอียดก่อนเกิดเหตุ
เพื่อท่ีจะป้องกนัการก่อการร้ายหรืออาชญากรรมต่างๆ” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้น
สญัญาบตัร 2, 2557) 
  ขอ้ความท่ี 2 “ตอ้งมองการสืบสวนก่อนเกิดเหตุดว้ย ในกรณีน้ีความสําเร็จจะ
เกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือ รู้รายละเอียดต่างๆอยา่งรอบดา้นเก่ียวกบัผูต้อ้งสงสยัท่ีอาจลงมือกระทาํความผดิ” 
(เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 2, 2557) 
        4.2.1.2  ความสาํเร็จในระดบัผลลพัธ์ (Outcome) 
  ความสําเร็จในระดับผลลพัธ์ (Outcome) คือ ความสําเร็จท่ีเป็นผลต่อเน่ืองจาก
ความสําเร็จในระดับผลผลิต (Output) ซ่ึงในระดับบุคคลแลว้ ส่ิงท่ีเจ้าหน้าท่ีตาํรวจมองว่าเป็น
ความสําเร็จท่ีต่อเน่ืองมาจากความสําเร็จในระดับเบ้ืองต้น ซ่ึงต่อเน่ืองมาจากการท่ีได้ทราบ
รายละเอียดแห่งความผดิไม่ว่าจะเป็นในกรณีของการสืบสวนก่อนเกิดเหตุหรือการสืบสวนหลงัเกิด
เหตุแลว้ นั่นก็คือ การท่ีสามารถจบักุมผูก้ระทาํความผิด และ/หรือ ผูต้อ้งสงสัยในคดีท่ีอาจเป็น
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ผูก้ระทาํความผิดได ้ซ่ึงเจา้หน้าท่ีตาํรวจมองว่าส่ิงๆน้ีจะเกิดข้ึนหรือเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการท่ี
เจ้าหน้าท่ีตาํรวจแต่ละคนสามารถท่ีจะทราบรายละเอียดต่างๆอย่างรอบด้าน รวมทั้ งสามารถ
รวบรวมรายละเอียดดังกล่าวไวอ้ย่างเป็นระบบและสามารถเช่ือมโยงไปสู่การจับกุมผูก้ระทาํ
ความผดิ และ/หรือ ผูต้อ้งสงสยัในคดีได ้ดงัขอ้มูลท่ีพบจากการสมัภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ความท่ี 1 “เป้าหมายของตาํรวจสายสืบ คือ เม่ือมีคดีเกิดข้ึนตอ้งสามารถจบักุม
คนร้ายใหไ้ด”้ (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นสญัญาบตัร 3, 2557) 
  ขอ้ความท่ี 2 “ความสาํเร็จในงานสืบสวน คือ การท่ีสามารถติดตามจบักุมผูก้ระทาํ
ความผดิตวัจริงใหม้าดาํเนินคดีตามกฎหมาย” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นสัญญาบตัร 
4, 2557) 
  ขอ้ความท่ี 3 “เป้าหมายการทาํงานก็คือ ทราบถึงตวัผูก้ระทาํความผดิ โดยสามารถ
ท่ีจะรวบรวมพยานหลกัฐาน แลว้นําไปสู่การจบักุม” (เจา้หน้าท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้น
ประทวน 3, 2557) 
  ขอ้ความท่ี 4 “งานจะสาํเร็จก็ต่อเม่ือ สามารถท่ีจะกาํหนดประเด็นการสืบสวนเพ่ือ
สืบสวนหาผูก้ระทาํผดิ และสามารถดาํเนินการจบักุมได”้ (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้น
ประทวน 4, 2557) 
  ขอ้ความท่ี 5 “แสวงหาขอ้เท็จจริง และรวบรวมพยานหลกัฐานในการติดตาม
ผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษตามกฎหมาย จบักมุไดก้โ็อเค” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้น
ประทวน 5, 2557) 

 ทั้งน้ี หากพิจารณาในกรณีท่ีเป็นการสืบสวนก่อนการเกิดเหตุ ผลลพัธ์ซ่ึงเจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจมองว่าจะไดรั้บหลงัจากท่ีมีการสืบสวนจนทราบรายละเอียดแห่งความผิดท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
อาจจะเป็นในกรณีท่ีมีบุคคลเตรียมการจะกระทาํความผิด นั่นก็คือ การได้รายละเอียดต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งจนนําไปสู่การจับกุมตวัผูท่ี้ตระเตรียมหรือตอ้งสงสัยว่าอาจจะเตรียมการเพื่อกระทาํ
ความผดิ ดงัขอ้มูลท่ีพบจากการสมัภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ความท่ี 1 “ถา้เราสืบจนแน่ชดัว่ามีใครเตรียมกระทาํความผิด ขอ้มูลต่างๆก็จะ
นาํไปสู่การจบักมุผูเ้ตรียมการหรือตระเตรียมกระทาํความผดิ” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ 
ชั้นสญัญาบตัร 5, 2557) 
  ขอ้ความท่ี 2 “ไดข้อ้มูลครบ สืบสวนจนรู้เบาะแสคนท่ีอาจลงมือกระทาํความผิด
หรือก่อเหตุ ก็ออกหมายจบัแลว้ก็ไปจบั ก็ถือว่าบรรลุ เสร็จส้ินภารกิจแลว้” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบั
ชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 6, 2557) 

4.2.1.3  ความสาํเร็จในระดบัผลกระทบ (Impact) หรือ ผลลพัธ์ขั้นสุดทา้ย  
(Ultimate Outcome)      
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    ความสาํเร็จในระดบัผลกระทบ (Impact) หรือ ผลลพัธ์ขั้นสุดทา้ย  
(Ultimate Outcome) เป็นความสาํเร็จในระดบัท่ีต่อเน่ืองหรือมีผลมาจากความสาํเร็จในระดบั
ผลลัพธ์ (Outcome) ซ่ึงในระดับบุคคลแล้ว ส่ิงท่ีเจ้าหน้าท่ีตาํรวจมองว่าเป็นความสําเร็จท่ีต่อ
เน่ืองมาจากความสาํเร็จในระดบัผลลพัธ์ (Outcome) ประกอบไปดว้ย 
   1) การไดรั้บคาํชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา 
   ผลลพัธ์ในประเด็นน้ี ซ่ึงก็คือ การไดรั้บคาํชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา เป็น
ความสาํเร็จในงานสืบสวนในอีกระดบัหน่ึง ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีตาํรวจมองว่า หากงานสาํเร็จตามภารกิจท่ี
ไดรั้บมอบหมายในเบ้ืองตน้ นัน่ก็คือ การท่ีสามารถจบักุมผูก้ระทาํความผิด และ/หรือ ผูต้อ้งสงสัย
ในคดีตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมายได ้ส่ิงท่ีจะไดรั้บนัน่ก็คือ คาํชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้
มอบหมายให้ทาํภารกิจดงักล่าว คาํชมว่าเป็นผูท่ี้สามารถทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทาํงานได้
บรรลุเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัขอ้มูลท่ีพบจากการสมัภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้ความท่ี 1 “จบักุมคนร้ายไดต้ามท่ีนายสั่ง นายก็ช่ืนชอบ นายก็ชมเชย” 
(เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นสญัญาบตัร 6, 2557) 
   ข้อความท่ี  2 “ถ้าจับกุมคนร้ายได้ นําไปสู่การทําดคีฟ้องศาลได ้
ผูบ้งัคบับญัชากช็มวา่ทาํงานไดต้ามสั่ง ทาํงานดี” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 
6, 2557) 
    ขอ้ความท่ี 3 “นายก็ชมถา้เราจบัคนร้ายได ้ชมว่าทาํงานเก่ง ทาํงานตาม
ภารกิจไดดี้” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 7, 2557) 
   ทั้ ง น้ี  การท่ีเจ้าหน้า ท่ีตํารวจได้รับคําชมเชยจากผู ้บังคับบัญชาอัน
เน่ืองมาจากการปฏิบติังานท่ีสัมฤทธ์ิผล บรรลุเป้าหมายขององคก์รได ้ซ่ึงนั่นก็คือ การท่ีสามารถ
จบักุมตวัผูก้ระทาํความผิดมาลงโทษไดน้ั้น ผลลพัธ์ซ่ึงเป็นผลต่อเน่ือง เป็นเร่ืองของความรู้สึก
ทางดา้นจิตใจท่ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจจะไดรั้บ นัน่กคื็อ การเกิดความรู้สึกรัก เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพ
ตาํรวจ ดงัขอ้มูลท่ีพบจากการสัมภาษณ์ คือ “ถา้นายชม มนัรู้สึกภูมิใจในงาน รักในงาน รักในอาชีพ
ตาํรวจ” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 7, 2557) 
   2) การไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบ/เล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณี
พิเศษ 
   การไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบ/เล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 
เป็นอีกหน่ึงความสาํเร็จในระดบัผลกระทบ (Impact) หรือ ผลลพัธ์ขั้นสุดทา้ย (Ultimate Outcome) 
เป็นความสาํเร็จในระดบัท่ีต่อเน่ืองหรือมีผลมาจากความสาํเร็จในระดบัผลลพัธ์ (Outcome) คือ การ
ท่ีสามารถจบักุมตวัผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษได ้ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีตาํรวจมองว่า หากสามารถจบักุมตวั



72 
 

ผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษได ้ซ่ึงถือเป็นภารกิจหลกัเป็นเป้าหมายของภารกิจดา้นการสืบสวน ก็จะ
ไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน ดงัขอ้มูลท่ีพบจากการสมัภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี 
   ขอ้ความท่ี 1 “ทาํงานไดดี้ ทาํงานไดต้ามเป้าหมาย ส้ินปีก็จะได้รับการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ” (เจา้หน้าท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 8, 
2557) 
   ขอ้ความท่ี 2 “ หากทาํการสืบสวนจนจบักุมคนร้ายไดต้ามท่ีไดรั้บคาํสั่ง 
ตามท่ีนายมอบหมาย ผลงานเขา้ตา ก็ไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนกนั ได ้ 2 ขั้นกนั” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบั
ชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 9, 2557) 
   ทั้งน้ี เจา้หน้าท่ีตาํรวจมองไปถึงผลต่อเน่ืองจากการท่ีไดรั้บการเล่ือนขั้น
เงินเดือน นัน่ก็คือ การท่ีช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน เพราะมองว่าเงินเป็นอีกหน่ึงปัจจยัสาํคญัใน
การดาํรงชีพ การไดรั้บเงินเดือนเพิ่มข้ึนจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายในครอบครัวได ้ซ่ึงส่งผลต่อ
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนในท่ีสุด ดงัขอ้มูลท่ีพบจากการสมัภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี 
   ข้อความท่ี  1 “ เ งินเดือนท่ีเพิ่มข้ึนมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวได ้ค่าใชจ่้ายเพิ่ม รายรับท่ีเพิ่มข้ึนก็ช่วยได”้ (เจา้หน้าท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้น
ประทวน 8, 2557) 
   ขอ้ความท่ี 2 “มนัช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ดา้นต่างๆดีข้ึน เพราะเรามี
เงินเดือนท่ีเพิ่มข้ึน” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 9, 2557) 
    
 4.2.2 ความสําเร็จในระดับองค์กรหรือหน่วยงาน      

จากการศึกษา พบว่า ความสําเร็จในระดบัองคก์รหรือหน่วยงาน สามารถท่ีจะจาํแนกได้
เป็น 3 ระดบัความสาํเร็จ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ความสาํเร็จในระดบัผลผลิต (Output) นัน่คือ การท่ี
สามารถจับกุมผูก้ระทาํความผิด และ/หรือ ผูต้อ้งสงสัยในคดีได้ ความสําเร็จในระดับผลลพัธ์ 
(Outcome) นั่นคือ สถิติอาชญากรรมในพื้นท่ีรับผิดชอบลดน้อยลง และความสําเร็จในระดับ
ผลกระทบ (Impact) หรือ ผลลพัธ์ขั้นสุดทา้ย (Ultimate Outcome) ซ่ึงประกอบไปดว้ย การไดรั้บคาํ
ชมเชยจากองคก์รหรือหน่วยงานในระดบัท่ีสูงกว่าตามชั้นการบงัคบับญัชา การไดรั้บการสนบัสนุน
ในดา้นต่างๆจากองค์กรหรือหน่วยงานในระดับท่ีสูงกว่าตามชั้นการบงัคบับญัชา การได้รับคาํ
ชมเชยจากประชาชนในพ้ืนท่ี และการมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัประชาชน รวมทั้งการไดรั้บความ
ร่วมมือในดา้นต่างๆจากประชาชน ทั้งน้ีจะไดแ้สดงภาพท่ี 4.2 ประกอบและอธิบายรายละเอียดของ
ความสาํเร็จระดบัองคก์รหรือหน่วยงานดงักล่าวขา้งตน้ต่อไป 
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ภาพที ่4.2  ความสมัพนัธ์ของความสาํเร็จในแต่ละระดบัของความสาํเร็จระดบัองคก์รหรือ 
                  หน่วยงาน 
   

4.2.2.1  ความสาํเร็จในระดบัผลผลิต (Output) 
  ความสําเ ร็จในระดับผลผลิต  (Output)  หรือผลงานท่ีเกิดข้ึนโดยตรง  เ ป็น
ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนทันที ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีหน่วยงานหรือองค์กรจะได้รับโดยตรง นั่นก็คือ การท่ี
สามารถจับกุมผูก้ระทาํความผิด และ/หรือผูต้อ้งสงสัยในคดีได้ ทั้งน้ีความสําเร็จดังกล่าวเป็น
ความสาํเร็จในภาพรวม เป็นความสาํเร็จเดียวกนักบัความสาํเร็จระดบัในระดบัผลผลิต (Output) ของ
ความสาํเร็จระดบับุคคล โดยเจา้หนา้ท่ีตาํรวจผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนมองว่า หากเจา้หนา้ท่ีตาํรวจผู ้
ปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจไดส้าํเร็จลุล่วง นัน่คือ สามารติดตามจบักุม
ผูก้ระทาํความผิด และ/หรือ ผูต้อ้งสงสัยในคดีได ้ก็ถือว่าความสาํเร็จดงักล่าวน้ีเป็นความสาํเร็จใน
ภาพรวม หรือเป็นความสําเร็จร่วมกันของทีมงานผูป้ฏิบัติงานทุกคน ซ่ึงนั้ นก็หมายความถึง
ความสําเร็จในระดบัองคก์รหรือหน่วยงาน ดงัขอ้มูลท่ีพบจากการสัมภาษณ์ คือ “ถา้ตวัเจา้หน้าท่ี

ผลผลิต 

(Output) 

การท่ีสามารถจบักมุผูก้ระทาํความผดิ และ/หรือ 

ผูต้อ้งสงสยัในคดีได ้

ผลลพัธ์ 

(Outcome) 
สถิติอาชญากรรมในพื้นท่ีรับผดิชอบลดนอ้ยลง 

การไดรั้บคาํชมเชยจากบุคคล องคก์ร

หรือหน่วยงานในระดบัท่ีสูงกวา่ตามชั้น 

การบงัคบับญัชา รวมทั้งองคก์รหรือ

หน่วยงานอ่ืนๆ  

 

การไดรั้บคาํชมเชยจากประชาชนใน

พื้นท่ี 

การมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัประชาชน 

รวมทั้งการไดรั้บความร่วมมือในดา้น

ต่างๆจากประชาชน 

ผลกระทบ (Impact) หรือ ผลลพัธ์ขั้นสุดทา้ย (Ultimate Outcome) 
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ตาํรวจสามารถสืบสวนจนจบักมุคนร้ายได ้กถื็อเป็นผลงานร่วมกนัของทุกคน เพราะทุกคนช่วยกนั” 
(เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบักองกาํกบัการ) 
  4.2.2.2  ความสาํเร็จในระดบัผลลพัธ์ (Outcome) 
  ความสําเร็จในระดับผลลพัธ์ (Outcome) คือ ความสําเร็จท่ีเป็นผลต่อเน่ืองจาก
ความสาํเร็จในระดบัผลผลิต (Output) ซ่ึงในระดบัองคก์รหรือหน่วยงานแลว้ ส่ิงท่ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ
มองวา่เป็นความสาํเร็จท่ีต่อเน่ืองมาจากความสาํเร็จในระดบัผลิต (Output) ซ่ึงเป็นผลต่อเน่ืองมาจาก
การท่ีสามารถจับกุมผู ้กระทําความผิด และ/หรือ ผู ้ต้องสงสัยในคดีได้ นั่นก็คือ การท่ีสถิติ
อาชญากรรมในพ้ืนท่ีรับผดิชอบลดนอ้ยลง ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีตาํรวจเห็นว่าสถิติอาชญากรรมท่ีลดนอ้ยลง
ถือเป็นอีกหน่ึงความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวน เป็นความสาํเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีสามารถ
รวบรวมขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งจนนาํไปสู่การจบักุมผูก้ระทาํความผดิในกรณีท่ีความผดิเกิดข้ึนแลว้ 
รวมทั้งการท่ีสามารถยบัย ั้งการกระทาํความผดิท่ีอาจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีเป็นการสืบสวนก่อนเกิดเหตุ 
ซ่ึงส่งผลให้สถิติอาชญารรมในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบลดน้อยลง ดังขอ้มูลท่ีพบจากการสัมภาษณ์ 
ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ความท่ี 1 “ถา้จบักุมคนร้าย คนก่อเหตุไดแ้ลว้ คดีอาชญากรรมท่ีรับผิดชอบก็
นอ้ยลง” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นสญัญาบตัร 3, 2557) 
  ขอ้ความท่ี 2 “จาํนวนคดีหรือสถิติอาชญากรรมจะลดนอ้ยลงถา้สามารถยบัย ั้งการ
เกิดเหตุได”้ (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 6, 2557) 

4.2.2.3  ความสาํเร็จในระดบัผลกระทบ (Impact) หรือ ผลลพัธ์ขั้นสุดทา้ย  
(Ultimate Outcome)      
    ความสาํเร็จในระดบัผลกระทบ (Impact) หรือ ผลลพัธ์ขั้นสุดทา้ย  
(Ultimate Outcome) เป็นความสาํเร็จในระดบัท่ีต่อเน่ืองหรือมีผลมาจากความสาํเร็จในระดบั
ผลลพัธ์ (Outcome) ซ่ึงในระดบัองคก์รหรือหน่วยงาน ส่ิงท่ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจมองวา่เป็นความสาํเร็จท่ี
ต่อเน่ืองมาจากความสาํเร็จในระดบัผลลพัธ์ (Outcome) ประกอบไปดว้ย 
   1) การไดรั้บคาํชมเชยจากบุคคล องคก์รหรือหน่วยงานในระดบัท่ีสูงกวา่
ตามชั้นการบงัคบับญัชา รวมทั้งองคก์รหรือหน่วยงานอ่ืนๆ   
   ผลลพัธ์ในประเด็นน้ี ซ่ึงก็คือ การไดรั้บคาํชมเชยจากบุคคล องคก์รหรือ
หน่วยงานในระดบัท่ีสูงกว่าตามชั้นการบงัคบับญัชา เป็นความสําเร็จในงานสืบสวนในอีกระดบั
หน่ึง ซ่ึงเจา้หน้าท่ีตาํรวจมองว่า หากองคก์รหรือหน่วยงานสามารถท่ีจะดาํเนินงานตามภารกิจท่ี
ไดรั้บมอบหมายในเบ้ืองตน้ นัน่ก็คือ การท่ีสามารถจบักุมผูก้ระทาํความผิด และ/หรือ ผูต้อ้งสงสัย
ในคดีตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมายได ้ซ่ึงมีผลโดยตรงท่ีช่วยให้จาํนวนคดีหรือสถิติอาชญากรรม
ในพื้นท่ีลดลน้อยลง ส่ิงท่ีจะได้รับตามมานั่นก็คือ การได้รับคาํชมเชยจากบุคคล องค์กรหรือ
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หน่วยงานในระดบัท่ีสูงกว่าตามชั้นการบงัคบับญัชา ซ่ึงบางภารกิจเป็นภารกิจท่ีผูบ้งัคบับญัชาใน
หน่วยงานในระดับท่ีสูงกว่าตามสายการบังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายมา ทั้ งน้ีโดยหาก
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจในสงักดัสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามการสั่งการหรือการมอบหมายดงักล่าวขา้งตน้ 
ผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานในระดบัท่ีสูงกว่าตามสายการบงัคบับญัชาท่ีสั่งการหรือมอบหมายงาน
มานั้นก็จะมองว่าหน่วยงานทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงถือเป็น
ความสําเร็จในภาพรวมขององค์กรหรือหน่วยงานเช่นเดียวกนั ดงัขอ้มูลท่ีพบจากการสัมภาษณ์ 
ดงัต่อไปน้ี 
   ขอ้ความ่ี 1 “งานบางงานอาจมีนายในระดบัภาคเขา้มาควบคุม ติดตาม ซ่ึง
ถา้เราทาํงานไดเ้สร็จตามกาํหนด นายก็ช่ืนชม นายก็มองว่าทาํงานไดดี้” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบักอง
กาํกบัการ, 2557) 
   ขอ้ความท่ี 2 “ถา้นายชม แสดงว่านายชอบในผลงานของหน่วยงานท่ีเรา
ทาํได ้และทาํไดส้ําเร็จ ทาํไดดี้ตามกาํหนด ซ่ึงผมมองว่าเป็นความสําเร็จของหน่วยงานในระดบั
หน่ึง” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นสญัญาบตัร 6, 2557) 
   ทั้งน้ี นอกจากการไดรั้บคาํชมเชยจากบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานใน
ระดบัท่ีสูงกว่าตามชั้นการบงัคบับญัชา ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีตาํรวจมองว่าเป็นความสาํเร็จในระดบัองคก์ร
หรือหน่วยงานแลว้ การไดรั้บคาํชมเชยจากหน่วยงานอ่ินๆ เช่น หน่วยงานทอ้งถ่ินต่างๆ ก็เป็นอีก
หน่ึงประเด็น ท่ีเจา้หน้าท่ีตาํรวจผูป้ฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนถือว่าเป็นความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ี
สืบสวนเช่นเดียวกนั ซ่ึงคาํชมเชยท่ีไดรั้บเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการท่ีสามารถติดตามจบักุมผูก้ระทาํ
ความผิด สามารถยบัย ั้งการกระทาํความผิดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี และส่งผลให้สถิติอาชญากรรม
ลดลง ดงัขอ้มูลท่ีพบจากการสัมภาษณ์ คือ “หน่วยงานอ่ืนๆก็ช่ืนชมน่ะ ผูว้่าก็ชม ทอ้งถ่ินก็ชม ถา้
หน่วยงานเราทาํงานสาํเร็จ เพราะเราช่วยลดสถิติอาชญากรรมในพื้นท่ี ในทอ้งถ่ินได”้ (เจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจระดบักองกาํกบัการ, 2557) 
    2) การไดรั้บคาํชมเชยจากประชาชนในพ้ืนท่ี 
   ผลลพัธ์ในประเด็นน้ี ซ่ึงก็คือ การไดรั้บคาํชมเชยจากประชาชนในพ้ืนท่ี 
เป็นความสําเร็จในงานสืบสวนในอีกระดับหน่ึง ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีตาํรวจมองว่า หากองค์กรหรือ
หน่วยงานสามารถท่ีจะดาํเนินงานตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายในเบ้ืองตน้ นัน่ก็คือ การท่ีสามารถ
จบักุมผูก้ระทาํความผิด และ/หรือ ผูต้อ้งสงสัยในคดีตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมายได ้ซ่ึงมีผลโดย
ตรงท่ีช่วยใหจ้าํนวนคดีหรือสถิติอาชญากรรมในพื้นท่ีลดลนอ้ยลง ส่ิงท่ีจะไดรั้บตามมานัน่ก็คือ การ
ไดรั้บคาํชมเชยจากประชาชนในพื้นท่ี ไม่ว่าจะเป็นผูท่ี้เป็นผูเ้สียหายโดยตรงในคดีรวมทั้งบุคคลอ่ืน
ท่ีอาจไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงและไม่เก่ียวขอ้งเลย เพราะการสืบสวนช่วยให้คดีเกิดความกระจ่าง และ
ช่วยนําตวัผูก้ระทาํผิดมาลงโทษซ่ึงทาํให้ผูเ้สียหายเกิดความพึงพอใจ รวมทั้งในกรณีท่ีเป็นการ
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สืบสวนก่อนการเกิดเหตุ เป็นการทราบขอ้มูลต่างๆเพื่อหาทางยบัย ั้งการก่ออาชญากรรมท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในพื้นท่ี ทาํใหป้ระชาชนเกิดความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภยัและพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้
ท่ีตาํรวจ ดงัขอ้มูลท่ีพบจากการสมัภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี 
   ขอ้ความท่ี 1 “ทาํงานสําเร็จ ติดตามคนร้ายมาลงโทษได ้ญาติผูเ้สียหาย
รวมทั้งผูเ้สียหายก็รู้สึกดี เกิดความพึงพอใจ และช่ืนชมการทาํงานของตาํรวจ” (เจา้หน้าท่ีตาํรวจ
ระดบักองกาํกบัการ, 2557) 
    ขอ้ความท่ี 2 “ผูเ้สียหายพอใจการทาํงานของเรา บางคนก็กล่าวขอบคุณ
กล่าวชม เม่ือเราทาํงานสาํเร็จ เราช่วยเคา้ได”้ (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นสัญญาบตัร 4, 
2557) 
   ขอ้ความท่ี 3 “เคยลองถามคนในพ้ืนท่ี เคา้รู้สึกอบอุ่นและรู้สึกปลอดภยัน่ะ
ท่ีตาํรวจช่วยสอดส่องดูแลความสงบ รวมทั้งสืบสวนหาข่าวเพื่อป้องกนัการกระทาํความผดิต่างๆใน
พื้นท่ี” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 10, 2557) 
   ทั้งน้ี ส่ิงท่ีองค์กรหรือหน่วยงานจะได้รับจากประชาชนซ่ึงเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากการท่ีองคก์รหรือหน่วยงานสามารถท่ีจะทาํงานให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนใน
พื้นท่ี จนกระทัง่ไดรั้บคาํชมเชยต่างๆนั่นก็คือ การเกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างหน่วยงานหรือ
องคก์รกบัประชาชนในพื้นท่ี ทาํให้ประชาชนเกิดความไวว้างใจในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี
ตาํรวจ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีส่งผลให้องคก์รหรือหน่วยงานไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนในกรณีต่างๆ 
เช่น การให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์สําหรับการสืบสวนคดีในฐานะพยานแวดลอ้ม รวมทั้งการเป็น
สายลบัให้ข่าวท่ีจะคอยส่งข่าว รวมทั้งรายงานพฤติการณ์ของผูต้อ้งสงสัยและรายละเอียดต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการก่อและการเตรียมการก่ออาชญากรรมในพื้นท่ี ดงัขอ้มูลท่ีพบจากการสัมภาษณ์ 
ดงัต่อไปน้ี 
   ขอ้ความท่ี 1 “ถา้คนในพื้นท่ีพอใจการทาํงานของเรา เคา้ก็จะช่วยงานเรา 
คอยใหข่้าว คอยช่วยสอดส่องเหตุกรณ์ต่างๆ” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบักองกาํกบัการ, 2557) 
   ข้อความท่ี 2 “ประชาชนพึงพอใจในการทาํงานของเรา เค้าก็ชมเรา 
ไวว้างใจเรา เม่ือขอช่วยอะไรท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีก็ยินดีช่วย ช่วยเป็นพยาน ช่วยเราหาข่าว เป็นตน้” 
(เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นสญัญาบตัร 4, 2557) 
   ขอ้ความท่ี 3 “หลายคนไวว้างใจเรา ช่วยเราหาข่าว ช่วยเป็นสายลบัหาข่าว
ให ้ช่วยไดเ้ยอะมาก” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 10, 2557) 
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4.2.3 ความสําเร็จในระดับสังคม บ้านเมือง ประเทศชาติ      
จากการศึกษา พบว่า ความสําเร็จในระดับสังคม บา้นเมือง ประเทศชาติ สามารถท่ีจะ

จาํแนกไดเ้ป็น 3 ระดบัความสาํเร็จ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ความสาํเร็จในระดบัผลผลิต (Output) นัน่
คือ ศาลไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการกระทาํความผิดของผูต้อ้งหาท่ีเพียงพอสาํหรับการพิจารณาตดัสิน
คดี ความสาํเร็จในระดบัผลลพัธ์ (Outcome) นัน่คือ การท่ีจาํเลยท่ีถูกตดัสินว่ามีความผิดถูกลงโทษ
ตามกฎหมาย และ จาํนวนสถิติอาชญากรรมในในภาพรวมลดน้อยลง และความสําเร็จในระดบั
ผลกระทบ (Impact) หรือ ผลลพัธ์ขั้นสุดทา้ย (Ultimate Outcome) นัน่คือ ความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน และสังคม บา้นเมือง ประเทศชาติ ทั้งน้ีจะไดแ้สดงภาพท่ี 4.3 ประกอบและอธิบาย
รายละเอียดของความสาํเร็จระดบัสงัคม บา้นเมือง ประเทศชาติขา้งตน้ต่อไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่4.3 ความสมัพนัธ์ของความสาํเร็จในแต่ละระดบัของความสาํเร็จระดบัสงัคม บา้นเมือง  
                ประเทศชาติ 
 
   
 

ศาลไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการกระทาํ

ความผดิของผูต้อ้งหาท่ีเพยีงพอสาํหรับ

การพิจารณาตดัสินคดี 

ผลผลิต 

(Output) 

จาํนวนสถิติอาชญากรรมในภาพรวม

ลดนอ้ยลง 
การท่ีจาํเลยท่ีถูกตดัสินวา่มีความผดิ 

ถูกลงโทษตามกฎหมาย 

ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และ

สงัคม บา้นเมือง ประเทศชาติ 

ผลลพัธ์ 

(Outcome) 

ผลกระทบ (Impact) หรือ ผลลพัธ์ขั้นสุดทา้ย (Ultimate Outcome) 
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4.2.3.1  ความสาํเร็จในระดบัผลผลิต (Output)  
ความสําเ ร็จในระดับผลผลิต  (Output)  หรือผลงานท่ีเกิดข้ึนโดยตรง  เ ป็น

ความสาํเร็จท่ีเกิดข้ึนทนัที ซ่ึงหากพิจารณาในระดบัดา้นสังคม บา้นเมือง และประเทศชาติแลว้ ส่ิงท่ี
สังคม บา้นเมือง และประเทศชาติจะไดรั้บในเบ้ืองตน้จากการสืบสวนท่ีมีประสิทธิภาพ นั่นก็คือ 
การท่ีศาลซ่ึงถือเป็นองคก์รท่ีมีหน้าท่ีพิจารณาตดัสินอรรถคดีต่างๆ เป็นองค์กรใหญ่ระดบัสังคม 
บา้นเมือง ประเทศชาติไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการกระทาํความผิดของผูต้อ้งหาท่ีเพียงพอสาํหรับการ
พิจารณาตดัสินคดี เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพของหน่วยงานหรือองคก์ร
ตาํรวจท่ีมีหน้าท่ีสืบสวนจบักุม โดยเจา้หน้าท่ีตาํรวจผูป้ฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนมองว่า หากเจา้หน้าท่ี
ตาํรวจผูป้ฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนสามารถปฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจได้สําเร็จลุล่วง นั่นคือ สามารถ
ติดตามจบักุมผูก้ระทาํความผิด และ/หรือ ผูต้อ้งสงสัยในคดีได ้รวมทั้งรวบรวมขอ้มูลท่ีถือว่าเป็น
ประเด็นสําคญัในคดีได ้ถือว่าเป็นความสําเร็จหน่ึงในงานสืบสวนท่ีจะเป็นผลดีต่อศาลต่อไป ดงั
ขอ้มูลท่ีพบจากการสมัภาษณ์ คือ 

ข้อความ่ี 1 “การท่ีได้ศาลได้รับข้อมูลเก่ียวกับคดีท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาคดี ถือเป็นประโยชน์ต่อศาล เป็นผลดีต่อบา้นเมือง” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบักองกาํกบัการ, 
2557) 

ขอ้ความท่ี 2 “ถา้สืบสวนไดดี้ รวบรวมพยานหลกัฐานไดค้รบถว้น ส่งฟ้องต่อศาล
ไดก้ท็าํใหศ้าลทาํงานไดง่้าย พิจารณาไดง่้าย” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นสญัญาบตัร 2, 
2557) 

4.2.3.2  ความสาํเร็จในระดบัผลลพัธ์ (Outcome) 
  ความสําเร็จในระดับผลลพัธ์ (Outcome) คือ ความสําเร็จท่ีเป็นผลต่อเน่ืองจาก
ความสาํเร็จในระดบัผลผลิต (Output) ซ่ึงในระดบัสังคม บา้นเมือง และประเทศชาติ ส่ิงท่ีเจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจมองว่าเป็นความสําเร็จท่ีต่อเน่ืองมาจากความสําเร็จในระดบัผลิต (Output) ซ่ึงเป็นผลต่อ
เน่ืองมาจากการท่ีศาลไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการกระทาํความผิดของผูต้อ้งหาท่ีเพียงพอสําหรับการ
พิจารณาตัดสินคดี นั่นก็คือ การท่ีจําเลยท่ีถูกตัดสินว่ามีความผิดถูกลงโทษตามกฎหมาย ซ่ึง
เจ้าหน้าท่ีตาํรวจเห็นว่า หากศาลได้รับข้อมูลท่ีเพียงพอสําหรับการพิจารณาคดีแล้ว ซ่ึงเป็น
ข้อเท็จจริงท่ีมีความสมบูรณ์  ครบถ้วน  ก็จะทําให้ศาลสามารถท่ีจะพิจารณาคดีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จนนาํไปสู่การตดัสินลงโทษจาํเลยหรือผูต้อ้งหาท่ีถูกฟ้องต่อศาลว่ากระทาํความผิด
ต่อไปหากสุดท้ายแล้วพบว่ากระทําความผิดจริงตามฟ้อง ดังข้อมูลท่ีพบจากการสัมภาษณ์ 
ดงัต่อไปน้ี 
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  ข้อความท่ี  1 “รวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วนสําหรับการฟ้องศาล ก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อศาลท่ีศาลจะพิจารณาลงโทษจาํเลยต่อไป” (เจา้หน้าท่ีตาํรวจระดบักองกาํกบัการ, 
2557) 
  ขอ้ความท่ี 2 “ถา้ศาลมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ ครบถว้นเก่ียวกบัคดี และพบว่า
จาํเลยกระทาํผิดจริง ก็จะนาํไปสู่การตดัสินลงโทษจาํเลย ผูท่ี้ถูกฟ้องคดีต่อศาล” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ
ระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นสญัญาบตัร 2, 2557) 
  นอกจากน้ี อีกหน่ึงผลลพัธ์ (Outcome) ท่ีสาํคญัท่ีถือเป็นผลสาํเร็จของการสืบสวน
ในระดบัสังคม บา้นเมือง ประเทศชาติ นั่นก็คือ การท่ีจาํนวนอาชญากรรมในภาพรวมลดลง ซ่ึง
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจเห็นวา่สถิติอาชญากรรมท่ีลดนอ้ยลงถือเป็นอีกหน่ึงความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ี
สืบสวน เป็นความสาํเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีสามารถรวบรวมขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งจนนาํไปสู่การ
จับกุมผูก้ระทาํความผิดในกรณีท่ีความผิดเกิดข้ึนแล้ว รวมทั้ งการท่ีสามารถยบัย ั้งการกระทาํ
ความผิดท่ีอาจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีเป็นการสืบสวนก่อนเกิดเหตุ ซ่ึงไม่เพียงส่งผลให้สถิติอาชญารรม
ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบลดน้อยลงแลว้ ยงัส่งผลให้อาชญากรรมในภาพรวมของสังคม บา้นเมือง 
ประเทศชาติลดลงตามไปดว้ย ดงัขอ้มูลท่ีพบจากการสมัภาษณ์ คือ  

ขอ้ความท่ี 1 “สืบสวนจนจบัคนร้ายไดห้รือป้องกนัเหตุท่ีอาจจะเกิดได ้ก็ช่วยให้
จาํนวนอาชญากรรมท่ีอาจจะเกิดข้ึนลดนอ้ยลง” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ  
ชั้นสญัญาบตัร 5, 2557) 

ขอ้ความท่ี 2 “การสืบสวนช่วยป้องกนัเหตุ ช่วยลดจาํนวนคดี จาํนวนอาชญากรรม 
ไม่ใช่แค่ผลดีในพื้นท่ีท่ีตาํรวจรับผิดชอบ แต่มนัส่งผลต่อภาพรวมดว้ย” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุด
ปฏิบติัการ ชั้นประทวน 11, 2557) 

4.2.3.3  ความสาํเร็จในระดบัผลกระทบ (Impact) หรือ ผลลพัธ์ขั้นสุดทา้ย  
(Ultimate Outcome)      
    ความสาํเร็จในระดบัผลกระทบ (Impact) หรือ ผลลพัธ์ขั้นสุดทา้ย  
(Ultimate Outcome) เป็นความสาํเร็จในระดบัท่ีต่อเน่ืองหรือมีผลมาจากความสาํเร็จในระดบั
ผลลพัธ์ (Outcome) ซ่ึงในระดับสังคม บา้นเมือง ประเทศชาติ ส่ิงท่ีเจา้หน้าท่ีตาํรวจมองว่าเป็น
ความสาํเร็จท่ีต่อเน่ืองมาจากความสาํเร็จในระดบัผลลพัธ์ (Outcome) นัน่ก็คือ ความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน และสังคม บา้นเมือง ประเทศชาติ โดยมองว่า หากจาํเลยไดรั้บการลงโทษตาม
กฎหมาย ไดรั้บโทษตามท่ีไดก่้อเอาไวแ้ลว้ รวมทั้งสถิติอาชญากรรมในพ้ืนท่ีและในภาพรวมลดลง 
กจ็ะส่งผลใหเ้กิดความสงบสุขของประชาชนในพื้นท่ี ในสังคม สังคมเกิดความสงบสุข สังคมน่าอยู่
มากยิ่งข้ึน เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม ซ่ึงจะส่งผลดีต่อความสงบเรียบร้อยของชาติ 
บา้นเมืองต่อไป ดงัขอ้มูลท่ีพบจากการสมัภาษณ์ คือ 
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  ขอ้ความท่ี 1 “เป้าหมายในงานการสืบสวน คือ สามารถท่ีจะป้องกนัการก่อการร้าย
หรืออาชญากรรมต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและบา้นเมือง และเพื่อ
รักษาชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบักองกาํกบัการ, 2557) 
  ขอ้ความท่ี 2 “ทุกอยา่งในบา้นเมืองเรียบร้อยดี บา้นเมืองสงบสุขได ้ชุมชนสงบ น่า
อยู ่ถือวา่ความสาํเร็จในงานสืบสวนเกิดข้ึนแลว้” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ  
ชั้นสญัญาบตัร 2, 2557) 
  ขอ้ความท่ี 3 “ถา้สุดทา้ยคนทาํผดิไดรั้บการลงโทษ บา้นเมืองก็สงบสุข” (เจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 12, 2557) 
  ขอ้ความท่ี 4 “การสืบสวนจนจบักุมคนทาํผิดได ้มนัช่วยให้บา้นเมืองเกิดความ
เรียบร้อย เกิดความสงบสุข” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 13, 2557) 
 

4.3 ตวัช้ีวดัความสําเร็จในการปฏิบัตหิน้าทีสื่บสวนจบักมุ 
 

จากการศึกษา ผูว้ิจยัสามารถท่ีจะจาํแนกตวัช้ีวดัความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวน
จบักมุตามระดบัความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ ระดบับุคคล 
ระดบัองคก์รหรือหน่วยงาน และระดบัสงัคม บา้นเมือง ประเทศชาติ ทั้งน้ีจะไดอ้ธิบายรายละเอียด
ของตวัช้ีวดัความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุในแต่ละระดบัต่อไป 

 
4.3.1 ตัวช้ีวดัความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าทีสื่บสวนจับกมุระดับบุคคล 
ตวัช้ีวดัความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุระดบับุคคล เป็นดชันีช้ีวดัหรือหน่วย

วดัความสาํเร็จระดบับุคคลในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุม ซ่ึงจากการศึกษาวิจยั พบว่า ตวัช้ีวดั
ความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจับกุมระดับบุคคล ประกอบไปด้วย จาํนวนผูก้ระทาํ
ความผิดท่ีถูกจบักุมได ้คาํชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา และผลการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน ทั้งน้ีใน
แต่ละตวัช้ีวดั พบผลการศึกษา ดงัน้ี 

4.3.1.1 จาํนวนผูก้ระทาํความผดิท่ีถูกจบักมุได ้
 จาํนวนผูก้ระทาํความผดิท่ีถูกจบักมุไดเ้ป็นตวัช้ีวดัท่ีสาํคญัท่ีบ่งบอกถึงความสาํเร็จ

ระดับบุคคลในการปฏิบัติหน้าท่ีสืบสวนจับกุมในประเด็นของการท่ีสามารถจับกุมผูก้ระทาํ
ความผดิ และ/หรือ ผูต้อ้งสงสยัในคดีได ้ทั้งน้ีโดยเปรียบเทียบกบัจาํนวนผูก้ระทาํความผดิท่ีถูกออก
หมายจบั หรือผูท่ี้ถูกกล่าวหาหรือตั้งขอ้หาวา่กระทาํความผดิ ดงัขอ้มูลท่ีพบจากการสมัภาษณ์ คือ 
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 ขอ้ความท่ี 1 “งานสืบสวนจะสําเร็จมากน้อยแค่ไหน สามารถดูไดด้ว้ยจาํนวน
ผูต้อ้งหาท่ีจบักุมไดเ้ปรียบเทียบกบัท่ีถูกออกหมายจบั” (เจา้หน้าท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้น
สญัญาบตัร 3, 2557) 

 ขอ้ความท่ี 2 “ถา้ดูเบ้ืองตน้เลย ดูตวัเลขของคดีท่ีจบักุมผูต้อ้งหาไดก้บัคดีท่ีมีคน
ร้องเรียน ร้องทุกขม์า แลว้มาเปรียบเทียบกนั จะดูไดว้่างานสืบสวนจบักุมสาํเร็จมากนอ้ยเพียงใด” 
(เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นสญัญาบตัร 4, 2557) 
  4.3.1.2 คาํชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา 
  คาํชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชาเป็นตวัช้ีวดัท่ีสําคญัท่ีบ่งบอกถึงความสําเร็จระดับ
บุคคลในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุมในประเด็นของการไดรั้บคาํชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา ถือ
เป็นประเด็นดา้นจิตใจ ความรู้สึกของผูป้ฏิบติังาน ทั้งน้ีหากมีการปฏิบติังานท่ีสามารถสนองตอบ
นโยบายของหน่วยงานและผูบ้ ังคบับัญชาได้ สามารถท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีตอบท่ีผูบ้ ังคบับัญชา
มอบหมาย สามารถท่ีจบักุมตวัผูก้ระทาํผิดซ่ึงถือเป็นเป้าหมายของปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุมได ้
ผูบ้งัคบับญัชากจ็ะใหค้าํชมเชย ดงัขอ้มูลท่ีพบจากการสมัภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ความท่ี 1 “จบัคนร้ายได ้นายก็พอใจ นายก็ชม เป็นปกติเช่นกนั” (เจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นสญัญาบตัร 6, 2557) 
  ขอ้ความท่ี 2 “นายชมวา่ทาํงานดี สนองนโยบายหน่วยงานได ้ผมก็ถือว่าผมทาํงาน
สาํเร็จในระดบัหน่ึงแลว้น่ะ” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 6, 2557) 
  4.3.1.3 ผลการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 
  ผลการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นตวัช้ีวดัท่ีสําคญัท่ีบ่งบอกถึงความสําเร็จ
ระดบับุคคลในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุมในประเด็นของการไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน ถือเป็นอีกหน่ึงตวัช้ีวดัหน่ึงท่ีจะแสดงให้เห็นว่าการปฏิบติังานตาํรวจนั้น มีความสาํเร็จ
มากน้อยเพียงใดซ่ึงถือเป็นความสําเร็จในระดบัตวับุคคลท่ีบุคคลพึงจะไดรั้บจากการประเมินผล
งาน ความดีความชอบ ตลอดจนความเหมาะสมต่างๆจากผูบ้งัคบับญัชา แมอ้าจจะมีปัจจยัดา้นอ่ืนๆ
มาประกอบการพิจารณาของผูบ้งัคบับญัชาในการตดัสินใจเล่ือนขั้นเงินเดือนมากนอ้ยเพียงใด แต่
สาํหรับตาํรวจผูป้ฏิบติังานก็ถือว่าการเล่ือนขั้นเงินเดือน สามารถท่ีจะบ่งบอกไดใ้นระดบัหน่ึงว่าผล
การปฏิบติังานท่ีผ่านมาของตน สามารถท่ีจะบรรลุเป้าหมายความสําเร็จขององค์กรไดม้ากน้อย
เพียงใด ดงัขอ้มูลท่ีพบจากการสมัภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี 
    ขอ้ความท่ี 1 “จะรู้อยา่งไรว่างานสาํเร็จมากนอ้ยเพียงใด ผมว่าการเล่ือนขั้นก็เป็น
ตวัหน่ึงท่ีจะบอกได ้ทาํงานดี ทาํงานไดส้าํเร็จ ก็มีโอกาสท่ีนายจะใหส้องขั้น ซ่ึงเป็นปกติของระบบ
การทาํงานทัว่ไป” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 8, 2557) 
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  ขอ้ความท่ี 2 “เบ้ืองตน้การเล่ือนขั้นก็ดูไดว้่าเราทาํงานสาํเร็จไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
แมจ้ะไม่ใช่เร่ืองงานเร่ืองเดียว อาจเป็นเร่ืองความเหมาะสมดว้ยท่ีนายดู แต่การเล่ือนขั้นก็นาํมาคิด 
นาํมาเปรียบเทียบได”้ (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 9, 2557) 
  
 4.3.2 ตัวช้ีวดัความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าทีสื่บสวนจับกมุระดับองค์กรหรือหน่วยงาน 

ตวัช้ีวดัความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุมระดบัองคก์รหรือหน่วยงาน เป็น
ดชันีช้ีวดัหรือหน่วยวดัความสาํเร็จระดบัองคก์รหรือหน่วยงานในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุม 
ซ่ึงจากการศึกษาวิจยั พบวา่ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุมระดบัองคก์รหรือ
หน่วยงาน ประกอบไปดว้ย จาํนวนสถิติอาชญากรรมหรือจาํนวนผูก้ระทาํความผิดท่ีถูกจบักุมได ้
คาํชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา และคาํชมเชยจากประชาชนในพ้ืนท่ี ทั้งน้ีในแต่ละตวัช้ีวดั พบผล
การศึกษา ดงัน้ี 

 4.3.2.1  จาํนวนสถิติอาชญากรรมหรือจาํนวนผูก้ระทาํความผดิท่ีถูกจบักมุได ้
   จาํนวนสถิติอาชญากรรมหรือจาํนวนผูก้ระทาํความผดิท่ีถูกจบักมุได ้เป็นตวัช้ีวดัท่ี
สําคญัท่ีบ่งบอกถึงความสําเร็จระดบัองคก์รหรือหน่วยงานในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุมใน
ประเด็นของการท่ีสถิติอาชญากรรมในพื้นท่ีรับผิดชอบลดน้อยลง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสะท้อนถึง
ความสําเร็จดงักล่าวขา้งตน้เช่นเดียวกบัความสําเร็จในประเด็นของการท่ีสามารถจบักุมผูก้ระทาํ
ความผิด และ/หรือ ผูต้อ้งสังสัยในคดีไดซ่ึ้งเป็นความสาํเร็จฯในระดบับุคคล ทั้งน้ีเพราะเจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจเห็นว่า ความสาํเร็จในระดบับุคคลในประเด็นดงักล่าวน้ีถือเป็นความสาํเร็จในระดบัองคก์ร
หรือหน่วยงานเช่นเดียวกนั ดงัขอ้มูลท่ีพบจากการสมัภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ความท่ี 1 “จบักุมผูต้อ้งหาได ้เป็นผลงานของเรา แต่ก็ถือเป็นผลงานผลสาํเร็จ
ขององคก์รเช่นเดียวกนั” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นสญัญาบตัร 3, 2557) 
  ขอ้ความท่ี 2 “ผลจากการท่ีสามารถช่วยลดจาํนวนสถิติอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน มนั
ถือเป็นผลงานในระดบัหน่วยงาน เป็นผลงานของส่วนรวม” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ 
ชั้นประทวน 6, 2557) 
   

4.3.2.2  คาํชมเชยจากหน่วยงาน/องคก์รในระดบัท่ีสูงกวา่ตามชั้นการบงัคบับญัชา 
   คาํชมเชยจากหน่วยงาน/องค์กรในระดบัท่ีสูงกว่าตามชั้นการบงัคบับญัชา เป็น
ตวัช้ีวดัท่ีสําคญัท่ีบ่งบอกถึงความสําเร็จระดบัองคก์รหรือหน่วยงานในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวน
จบักุมในประเด็นของการไดรั้บคาํชมเชยจากหน่วยงาน/องคก์รในระดบัท่ีสูงกว่าตามชั้นการบงัคบั
บญัชา ซ่ึงบางคร้ังการปฏิบติังานของหน่วยงานอาจมีผูบ้งัคบับญัชาในระดบัท่ีสูงกว่าเขา้มาติดตาม
ผลงาน หรือกระตุน้ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในงาน ดังนั้นส่ิงท่ีจะสะทอ้นถึงความสําเร็จหรือถือเป็น
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ตวัช้ีวดัในความสาํเร็จในระดบัองคก์รหรือหน่วยงาน นัน่ก็คือ คาํชมเชยจากบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ 
ดงัขอ้มูลท่ีพบจากการสัมภาษณ์ คือ “ส่ิงท่ีสะทอ้นไดว้่างานสาํเร็จหรือไม่อาจดูไดจ้ากคาํชมเชยใน
งานบางงานอาจมีนายในระดบัภาคเขา้มาควบคุม ติดตาม ซ่ึงถา้เราทาํงานไดเ้สร็จตามกาํหนด นายก็
ช่ืนชม นายกม็องวา่ทาํงานไดดี้” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบักองกาํกบัการ, 2557) 
  4.3.2.3  คาํชมเชยจากประชาชนในพ้ืนท่ี 
  คาํชมเชยจากประชาชนในพ้ืนท่ีเป็นตวัช้ีวดัท่ีสาํคญัท่ีบ่งบอกถึงความสาํเร็จระดบั
องคก์รหรือหน่วยงานในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุมในประเด็นของการไดรั้บคาํชมเชยจาก
ประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงถือเป็นเร่ือง โดยหากการปฏิบติังานสามารถตอบสนองวตัถุประสงค์ท่ี
กาํหนดไว  ้ทาํให้ประชาชนพึงพอใจได้ ส่ิงท่ีจะตามมาคือประชาชนก็จะให้คาํชมเชยในการ
ปฏิบติังานดงักล่าว ซ่ึงคาํชมเชยดงักล่าวน้ีเป็นอีกตวัช้ีวดัหน่ึงท่ีบ่งบอกไดว้่าความสําเร็จในการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจมีมากนอ้ยเพียงใด ดงัขอ้มูลท่ีพบจากการสัมภาษณ์ คือ “คาํชมเชย
จากประชาชนทาํให้เห็นว่าเราทาํงานได้สําเร็จมากน้อยเพียงใด” (เจ้าหน้าท่ีตาํรวจระดับชุด
ปฏิบติัการ ชั้นประทวน 10, 2557)    
  
 4.3.3 ตัวช้ีวดัความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าทีสื่บสวนจับกมุระดับสังคม บ้านเมือง  

          ประเทศชาติ  
ตวัช้ีวดัความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุมระดบัสังคม บา้นเมือง ประเทศชาติ 

เป็นดชันีช้ีวดัหรือหน่วยวดัความสําเร็จระดบัสังคม บา้นเมือง ประเทศชาติในการปฏิบติัหน้าท่ี
สืบสวนจบักุม ซ่ึงจากการศึกษาวิจยั พบว่า ตวัช้ีวดัความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุม
ระดบัสังคม บา้นเมือง ประเทศชาติ คือ จาํนวนจาํเลยท่ีถูกตดัสินว่ามีความผิดและถูกลงโทษตาม
กฎหมาย เป็นตวัช้ีวดัท่ีสําคญัท่ีบ่งบอกถึงความสําเร็จในประเด็นของการท่ีจาํเลยถูกตดัสินว่า
ความผิดถูกลงโทษตามกฎหมาย ทั้งน้ีโดยเปรียบเทียบกบัผลของการจบักุมคดี ดงัขอ้มูลท่ีพบจาก
การสัมภาษณ์ คือ “ความสามารถในการจบักุม ดูไดจ้ากจาํเลยท่ีถูกศาลตดัสินลงโทษ มีมากมีนอ้ย
เม่ือเปรียบเทียบกบัจาํนวนทั้งหมดท่ีจบัได”้ (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบักองกาํกบัการ, 2557) 
  

4.4 ปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อความสําเร็จในการปฏิบัตหิน้าทีสื่บสวนจบักมุ 
  

จากการศึกษาวิจยั พบว่า ทั้งปัจจยัภายในหน่วยงาน (Internal Factors) และปัจจยัภายนอก
หน่วยงาน (External Factors) มีความสัมพนัธ์หรือมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ี
สืบสวนจบักุม ทั้งน้ีในการสรุปผลขอ้มูลดงักล่าวน้ีผูว้ิจยัไดน้าํ “ตวัแบบการนาํนโยบายสาธารณะ
ไปปฏิบติั” ของ วรเดช จนัทรศร (2539: 297) มาปรับใชเ้พื่อประกอบการสรุปผล โดยผูว้ิจยัสามารถ
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จาํแนกปัจจยัภายในหน่วยงานดงักล่าวออกเป็นปัจจยัยอ่ย ได ้3 ปัจจยัยอ่ย ซ่ึงประกอบไปดว้ย ปัจจยั
ดา้นการจดัการ (Management) และ ปัจจยัดา้นการพฒันาองคก์ร (Organization Development) 
สาํหรับปัจจยัภายนอกหน่วยงาน คือ ปัจจยัดา้นการเมือง (Politic) ซ่ึงมีเพียงปัจจยัย่อยเดียวเท่านั้น 
ทั้งน้ีในแต่ละปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
4.4.1 ปัจจัยภายในหน่วยงาน (Internal Factors) 
จากการศึกษาวิจยั พบว่า ปัจจยัภายในหน่วยงาน (Internal Factors) มีความสัมพนัธ์หรือมี

อิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุม โดยผูว้ิจยัไดส้ามารถจาํแนกปัจจยัภายใน
หน่วยงาน (Internal Factors) ดงักล่าวออกเป็นปัจจยัยอ่ย ได ้2 ปัจจยัยอ่ย ซ่ึงประกอบไปดว้ย ปัจจยั
ดา้นการจดัการ (Management) และ ปัจจยัดา้นการพฒันาองคก์ร (Organization Development) ทั้งน้ี
จะไดอ้ธิบายรายละเอียดของปัจจยัภายในหน่วยงาน (Internal Factors) ในแต่ละปัจจยัต่อไป 

 4.4.1.1  ปัจจยัดา้นการจดัการ (Management) 
  จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัด้านการจดัการ (Management) ซ่ึงเป็นปัจจยัภายใน
หน่วยงาน (Internal Factors) มีความสัมพนัธ์หรือมีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ี
สืบสวนจบักมุ โดยปัจจยัดา้นการจดัการ (Management) ดงักล่าวประกอบไปดว้ย โครงสร้างองคก์ร
ท่ีเหมาะสม บุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถ ความพอเพียงของงบประมาณ ความทนัสมยัของ
ความรู้และเทคนิคในการสืบสวน และระบบฐานขอ้มูลท่ีสามารถเรียกดูและสืบคน้ไดส้ะดวก ทั้งน้ี
จะไดแ้สดงภาพท่ี 4.4 ประกอบและอธิบายรายละเอียดของปัจจยัดา้นการจดัการ (Management) 
ขา้งตน้ในแต่ละปัจจยัต่อไป 
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ภาพที ่4.4  ปัจจยัดา้นการจดัการ (Management) ท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
                สืบสวนจบักมุ 
 
   1) บุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถ 
   ความรู้และความสามารถของบุคลากรหรือเจา้หนา้ท่ีตาํรวจเป็นหน่ึงปัจจยั
สาํคญัท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่ามีความสาํคญัและส่งผลต่อการบรรลุภารกิจของงานสืบสวน เพราะเห็น
ว่าคนหรือทรัพยากรบุคคล ซ่ึงก็คือเจา้หนา้ท่ีตาํรวจผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนเป็นปัจจยัขบัเคล่ือนงาน
หลกัท่ีจะส่งผลต่อความสาํเร็จของงานสืบสวน ดงัขอ้มูลท่ีพบจากการสมัภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี 
   ขอ้ความท่ี 1 “งานสาํเร็จได ้หลกัๆก็เพราะเจา้หนา้ท่ีตาํรวจน่ีแหละ ความ
เขา้ใจในงาน ความรู้ดา้นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งช่วยไดเ้ยอะมาก” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้น
สญัญาบตัร 1, 2557)  
   ขอ้ความท่ี 2 “เจา้หนา้ท่ีตาํรวจโดยส่วนใหญ่มีความรู้ในการสืบสวนเป็น
อยา่งดี งานมนัเลยออกมาดี บรรลุผลตามเป้าหมาย” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ  
ชั้นสญัญาบตัร 2, 2557) 
   2) ความพอเพยีงของงบประมาณ 
   ปัจจยัทางการบริหารจดัการ (4M) ท่ีสาํคญัท่ีจะช่วยให้การบริหารจดัการ
องคก์ารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถท่ีจะบรรลุเป้าหมายขององคก์รได้
นั้น นอกจากจะมีปัจจยัดา้นบุคคลหรือทรัพยากรบุคคล ปัจจยัดา้นวสัดุอุปกรณ์หรือเคร่ืองอาํนวย
ความสะดวกต่างๆท่ีจาํเป็น และปัจจยัดา้นการบริหารจดัการแลว้ ปัจจยัดา้นงบประมาณเป็นอีก

บุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถ 

ความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

สืบสวนจบักมุ 
ความพอเพียงของงบประมาณ 

ความทนัสมยัของความรู้และเทคนิค

ในการสืบสวน 

ระบบฐานขอ้มูลท่ีสามารถสืบคน้

และเรียกดูไดส้ะดวก 



86 
 

ปัจจยัหน่ึงท่ีสําคญัท่ีจะช่วยให้การปฏิบติังานต่างๆถูกขบัเคล่ือนไปได ้การปฏิบติังานสืบสวนก็
เช่นเดียวกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งสะทอ้นวา่ งบประมาณท่ีพอเพียงเป็นหน่ึงปัจจยัสาํคญัท่ีจะช่วยใหก้าร
ปฏิบติังานสืบสวนลุล่วง สําเร็จไปได้ด้วยดี เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้กาํหนดไว  ้เน่ืองจากเงิน
งบประมาณท่ีได้รับก็จะถูกจัดสรรไปเป็นค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติงาน
สืบสวน เช่น ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิง เงินเดือนและค่าตอบแทนผูป้ฏิบติังาน เป็นตน้ หากได้รับการ
จดัสรรงบประมาณท่ีพอเพียงแลว้ ภารกิจดา้นต่างๆของการสืบสวนก็จะบรรลุเป้าหมาย ดงัขอ้มูลท่ี
พบจากการสมัภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี 
   ขอ้ความท่ี 1 “องค์ประกอบท่ีสําคญั และขาดไม่ได้ก็คือ งบประมาณ” 
(เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 5, 2557) 
   ขอ้ความท่ี 2 “งบมีความจาํเป็น งานต้องใช้เงินไม่ว่าจะเป็น ค่านํ้ ามัน 
เงินเดือน ค่าตอบแทน ถา้งบเพียงพอก็ช่วยให้งานสาํเร็จได”้ (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ 
ชั้นประทวน 6, 2557)  
   ขอ้ความท่ี 3 “มนัตอ้งใชเ้งินงบประมาณพอสมควร ไหนจะเป็นค่าเบ้ีย
เล้ียงต่างๆ ตอบแทนผูป้ฏิบติังาน และอ่ืนๆอีก” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 
8) 
   3) ความทนัสมยัของความรู้และเทคนิคในการสืบสวน 
   ความสลบัซับซ้อนของอาชญากรรมยิ่งนับวนัยิ่งมีมากข้ึนทุกวนั น่ีคือ
เหตุผลท่ีกลุ่มตวัอยา่งสะทอ้นเหตุผลความจาํเป็นท่ีตาํรวจท่ีดูแลงานดา้นสืบสวนจาํเป็นตอ้งปรับตวั
ตาม โดยเห็นวา่ความรู้และเทคนิคตลอดจนวิทยาการต่างๆดา้นการสืบสวนเป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็นท่ี
จะช่วยใหง้านสืบสวนประสบความสาํเร็จ แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นจะตอ้งเป็นความรู้ เป็นเทคนิควิธีการต่างๆ
ท่ีทนัสมยั เพื่อให้สอดรับการเปล่ียนแปลงตามท่ีกล่าวในขา้งตน้ ดงัขอ้มูลท่ีพบจากการสัมภาษณ์ 
ดงัต่อไปน้ี  
   ขอ้ความท่ี 1 “อาชญากรรมสลบัซบัซอ้นมากข้ึน ตาํรวจตอ้งปรับตวั ตอ้ง
ใชค้วามรู้ความสามารถท่ีทนัสมยัจดัการกบัปัญหาเหล่าน้ี งานจึงจะสาํเร็จ” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบั
ชุดปฏิบติัการ ชั้นสญัญาบตัร 4, 2557) 
   ขอ้ความท่ี 2 “ความรู้ วิทยาการต่างๆดา้นการสืบสวนตอ้งมีความทนัสมยั 
งานสืบสวนจึงจะสาํเร็จ” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นสญัญาบตัร 6, 2557) 
   4) ระบบฐานขอ้มูลท่ีสามารถสืบคน้และเรียกดูไดส้ะดวก 
   ระบบฐานขอ้มูลต่างๆ เช่น ฐานขอ้มูลประวติัอาชญากร ขอ้มูลของคนร้าย
หรือกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น เป็นอีกหน่ึงตัวช่วยท่ีจะสนับสนุนให้การทาํงานด้านการสืบสวน
สามารถบรรลุไดต้ามเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้แต่ทั้งน้ีตอ้งเป็นระบบท่ีสามารถทาํให้เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ
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สืบสวนสามารถสืบคน้และเรียกดูไดส้ะดวก เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีตาํรวจสามารถท่ีจะคน้หาและเรียกดู
ไดใ้นทุกคร้ังท่ีมีความจาํเป็นหรือตอ้งการเรียกใชง้าน ดงัขอ้มูลท่ีพบจากการสมัภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี     
   ขอ้ความท่ี 1 “ฐานขอ้มูลอาชญากรมีความจาํเป็นมากๆ มนัช่วยในการ
คล่ีคลายคดีในหลายๆคดีท่ีผา่นมา” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 3, 2557) 
   ขอ้ความท่ี 2 “ขอ้มูลท่ีดีท่ีช่วยสนบัการทาํงานตอ้งสามารถท่ีจะสืบคน้ได้
สะดวก เรียกดูไดง่้าย” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 7, 2557) 
   ขอ้ความท่ี 3 “ตอ้งมีระบบฐานขอ้มูลท่ีดี เรียกคน้ดูไดเ้ม่ือจาํเป็นตอ้งหา
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบสวน” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 10, 2557) 

 4.4.1.2  ปัจจยัดา้นการพฒันาองคก์ร (Organization Development) 
  จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นการพฒันาองคก์ร (Organization Development) ซ่ึง
เป็นปัจจยัภายในหน่วยงาน (Internal Factors) มีความสัมพนัธ์หรือมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุม โดยปัจจยัดา้นการพฒันาองคก์ร (Organization Development) ดงักล่าว
ประกอบไปดว้ย ภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสมของผูบ้งัคบับญัชา การจูงใจในเชิงบวกจากผูบ้งัคบับญัชาการ
ทาํงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของเจา้หน้าท่ีตาํรวจผูป้ฏิบติังาน ทั้งน้ีจะได้
แสดงภาพท่ี 4.5 ประกอบและอธิบายรายละเอียดของปัจจยัดา้นการพฒันาองคก์ร (Organization 
Development) ขา้งตน้ในแต่ละปัจจยัต่อไป 
 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่4.5  ปัจจยัดา้นการพฒันาองคก์ร (Organization Development) ท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จใน 
                  การปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุ 

ภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสมของ

ผูบ้งัคบับญัชา 

การจูงใจจาก

ผูบ้งัคบับญัชา 

ความสาํเร็จในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 

สืบสวนจบักมุ 

ทีมงานและการมี

ส่วนร่วมของทีมงาน 
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   1) ภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสมของผูบ้งัคบับญัชา  
   ภาวะผูน้าํเป็นปัจจยัหลกัท่ีสําคญัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในงานดา้นการ
สืบสวน ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยส่วนใหญ่มองว่าตวัผูบ้งัคบับญัชา เป็นผูน้าํท่ี 
“มุ่งคน” คือ เขา้ใจความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและให้ความสาํคญักบัความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตวับุคคล ควบคู่ไปกบัการเป็นผูน้าํท่ี “มุ่งงาน” คือ ให้ความสาํคญักบังาน มุ่งเนน้ผลงาน ดงัขอ้มูล
จากการสมัภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ความท่ี 1 “นายเคา้ดี ขยนัทาํงาน มุ่งเนน้ผลงานเป็นหลกั” (เจา้หน้าท่ี
ตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 1, 2557) 
   ขอ้ความท่ี 2 “เป็นเร่ืองท่ีดีมากๆ เพราะนายเขา้ใจเรา มีปัญหาก็คุยกบัเคา้
ได”้ (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 4, 2557) 
   ขอ้ความท่ี 3 “นายเป็นผูน้าํท่ีดี งานก็เอา ลูกนอ้งก็เอา” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ
ระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 13, 2557) 
   2) การจูงใจจากผูบ้งัคบับญัชา 
   การจูงใจของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเป็นอีกหน่ึงปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุมของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ ซ่ึงเจา้หน้าท่ีตาํรวจซ่ึงเป็น
ผูใ้ต้บังคับบัญชามองว่า งานด้านการสืบสวนจะประสบความสําเร็จได้ ส่วนหน่ึงเป็นผลอัน
เน่ืองมาจากการจูงใจจากผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงคอยกระตุน้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานใหส้อดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคท่ี์ไดก้าํหนดไว ้รวมทั้งคอยช้ีแนะและเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในกรณีท่ี
การปฏิบติังานเกิดขอ้ขดัขา้งต่างๆ ดงัขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี 
   ขอ้ความท่ี 1 “การทาํงานก็มีการประชุมวางแผน กาํหนดวตัถุประสงค ์
กาํหนดเป้าหมายร่วมกนัในทีมงาน ในระหวา่งทาํงานนายก็จะคอยกาํกบัดูแล และกระตุน้ใหท้าํงาน
ใหส้าํเร็จตามเป้า” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นสญัญาบตัร 5, 2557)  
   ขอ้ความท่ี 2 “หากทาํงานแลว้ติดขดั นายก็คอยช้ีแนะ คอยสอน ใหแ้กไ้ข 
ใหส้าํใหส้าํเร็จ” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 9, 2557) 
   3) ทีมงานและการมีส่วนร่วมของทีมงาน 

การจูงใจของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเป็นอีกหน่ึงปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุมของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ ซ่ึงเจา้หน้าท่ีตาํรวจเห็นว่า
ผูบ้งัคบับญัชาเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีผลกัดนัให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของทีมงาน โดยมี
การกระตุน้ให้เจา้หน้าท่ีตาํรวจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคนร่วมมือกนัเพื่อเป้าหมายร่วมกนั และหาก
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจในชุดปฏิบติัการสามารถท่ีจะร่วมมือหรือประสานความร่วมมือไดเ้ป็นอยา่งดีแลว้ 
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การทาํงานกจ็ะประสบผลสาํเร็จ เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้าํหนดไว ้ดงัขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ 
ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ความท่ี 1 “นายจะคอยบอกเสมอให้ช่วยกนัทาํงาน ถา้สําเร็จก็เป็น
ผลงานร่วมกนั” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 11, 2557) 

ขอ้ความท่ี 2 “ทีมงานมีการร่วมมือกนั ประสานงานกนัเป็นอยา่งดี งานเลย
ออกมาดี งานสาํเร็จไดดี้” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 12, 2557)      
    

4.4.2 ปัจจัยภายนอกหน่วยงาน (External Factors) 
จากการศึกษาวิจยั พบว่า ปัจจยัภายนอกหน่วยงาน (External Factors) ซ่ึงเป็นปัจจยัดา้น

การเมือง (Politics) มีความสัมพนัธ์หรือมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุม 
ทั้งน้ีปัจจยัดงักล่าวประกอบไปดว้ย ความร่วมมือจากประชาชน การเสนอข่าวของส่ือมวลชน และ 
ความมีประสิทธิภาพของสายลบัใหข่้าว ทั้งน้ีจะไดแ้สดงภาพท่ี 4.6 ประกอบและอธิบายรายละเอียด
ของปัจจยัดา้นการเมือง (Politics) ขา้งตน้ในแต่ละปัจจยัต่อไป 

 
     

 
  

 
   
 

 
 

ภาพที ่4.6  ปัจจยัดา้นการเมือง (Politics) ท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวน 
                  จบักมุ 
 
  4.4.2.1  ความร่วมมือท่ีดีจากประชาชน 
  ความร่วมมือท่ีดีจากประชาชนเป็นหน่ึงปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองผลสาํเร็จจากการปฏิบติังานดา้น
การสืบสวนในคร้ังท่ีผา่นๆมาจนทาํให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ เกิดความเช่ือมัน่ในการปฏิบติั
หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ นาํมาซ่ึงความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยแจง้ข่าวสาร
และขอ้มูลในการกระทาํผิดของคนร้าย หรือช้ีช่องทางหลบหนีของคนร้ายท่ีกระทาํความผิด และ

ความร่วมมือท่ีดีจากประชาชน 

ความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

สืบสวนจบักมุ 
การเสนอข่าวของส่ือมวลชน 

ความมีประสิทธิภาพของสายลบัใหข่้าว 



90 
 

การใหค้วามร่วมมือในการเป็นพยานในการสืบสวนเพื่อดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผดิ รวมทั้งการ
สนับสนุนในด้านอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบัติหน้าท่ีสืบสวนของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ นํามาซ่ึง
ความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุในท่ีสุด ดงัขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ความท่ี 1 “ประชาชนในพ้ืนท่ีช่วยเหลือไดเ้ยอะ เคา้ช่วยเป็นพยานบุคคล ให้
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการสืบสวน จนทาํใหจ้บักุมคนร้ายได”้ (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบักองกาํกบั
การ, 2557) 
  ขอ้ความท่ี 2 “ในหลายๆคดีสาํเร็จไดก้็ดว้ยความร่วมมือจากชาวบา้นในพื้นท่ี ช่วย
บอกขอ้มูลคนร้าย ทาํให้ทางตาํรวจมีขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ 
ชั้นสญัญาบตัร 4, 2557) 
  ขอ้ความท่ี 3 “การสนับสนุน ให้ความช่วยจากชาวบา้น คนในพื้นท่ีทาํให้เรา
ทาํงานง่ายข้ึน ทาํให้งานสาํเร็จลุล่วง บางคร้ังก็ช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแล บางคร้ังก็ช่วยเป็น
พยาน” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 10, 2557) 
  4.4.2.2  การเสนอข่าวของส่ือมวลชน 
    การเสนอข่าวของส่ือมวลชนเป็นอีกหน่ึงปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จใน
การปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจับกุมของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีตาํรวจเห็นว่าส่วนหน่ึงของ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนเป็นผลอันเน่ืองมาจากการเสนอข่าวเก่ียวกับ
ความสําเร็จในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ ส่งผลให้เจา้หน้าท่ีตาํรวจมีกาํลงัใจท่ีดีท่ีจะ
ปฏิบติังานให้ประสบความสาํเร็จ หรือปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆข้ึนไป รวมทั้งการเป็นอีก
หน่ึงช่องทางสาํคญัในการเผยแพร่ภาพรวมทั้งขอ้มูลต่างๆของผูก้ระทาํความผิด รวมทั้งหมายจบั
ผูต้อ้งหาในคดีต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทัว่ๆไปท่ีทราบเบาะแสของผูก้ระทาํความผิดหรือผูต้อ้งหา
ตามหมายจบัต่างๆไดร่้วมแจง้เบาะแส จนนาํไปสู่ความสาํเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวน นัน่คือ 
สามารถจบักมุคนร้ายหรือผูก้ระทาํความผดิไดใ้นท่ีสุด ดงัขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ความท่ี 1 “ส่ือมวลชนก็มีผล ช่วยประชาสัมพนัธ์การทาํงานของเรา ช่วย
นาํเสนอความสําเร็จในงานให้คนทัว่ไปไดท้ราบ ทาํให้เรามีกาํลงัใจ อยากท่ีจะทาํให้งานสําเร็จ” 
(เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบักองกาํกบัการ, 2557) 
  ขอ้ความท่ี 2 “หนงัสือพิมพช่์วยลงประกาศจบั หมายจบัต่างๆ คนท่ีทราบข่าวกช่็วย
แจง้เบาะแส ทาํใหเ้ราทาํงานง่ายข้ึน และจบักมุคนร้ายได”้ (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้น
สญัญาบตัร 5, 2557) 
  ขอ้ความท่ี 3 “หลายคนท่ีทราบข่าวหมายจบัต่างๆ ก็ช่วยแจง้เบาะแส ทาํให้เรา
จบักมุคนร้ายตามหมายจบัได”้ (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 3, 2557) 
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  ขอ้ความท่ี 4 “ส่ือต่างๆลงประกาศจบั แจง้ขอ้มูลคนร้ายให้ชาวบา้นทราบ คนท่ีรู้
หรือทราบเบาะแสการกระทําผิด ก็ช่วยแจ้งข้อมูล ทาํให้สามารถจับกุมคนร้ายได้ในท่ีสุด” 
(เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 10, 2557) 
     4.4.2.3  ความมีประสิทธิภาพของสายลบัใหข่้าว 
  นอกจากความร่วมมือท่ีดีจากประชาชนและการเสนอข่าวของส่ือมวลชนซ่ึงเป็น
ปัจจยัภายนอกหน่วยงานท่ีสําคญัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุมของ
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจแลว้ อีกหน่ึงปัจจยัภายนอกหน่วยงานท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ี
สืบสวนจบักุมของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ นั่นก็คือ ความมีประสิทธิภาพของสายลบัให้ข่าว ซ่ึงเป็นผูท่ี้
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจมอบหมายหรือขอความร่วมมือให้ช่วยแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คนร้ายหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัคนร้าย โดยเจา้หนา้ท่ีตาํรวจเห็นว่า ในหลายๆคดีหรือการ
กระทาํความผิดท่ีเกิดข้ึนคล่ีคลายหรือมีความกระจ่างชดัจนนาํมาสู่การจบักุมคนร้ายส่วนหน่ึงเป็น
ผลสืบเน่ืองมาจากการปฏิบติังานสืบหาขอ้มูล คน้หาขอ้มูลรวมทั้งแจง้การแจง้เบาะแสในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งจากสายลบัใหข่้าว ดงัขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ความท่ี 1 “มีสายลบัใหข่้าวช่วยไดเ้ยอะมากๆ เคา้ช่วยเราทาํงาน ช่วยสืบตามท่ี
เราร้องขอหรือมอบหมาย ช่วยแจ้งเบาะแส ข้อมูลต่างๆจากสายลับช่วยให้เราจับคนร้ายได้” 
(เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นสญัญาบตัร 3, 2557) 
  ขอ้ความท่ี 2 “ขอให้สายลบัส่งข่าวของคนร้ายให้ ช่วยไดเ้ยอะ เคา้ช่วยสอดส่อง 
ช่วยเป็นหูเป็นตาแทนเรา” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 5, 2557) 
  ขอ้ความท่ี 3 “ขอ้มูลจากสายลบั ช่วยใหเ้ราทาํงานง่ายข้ึน มีเบาะแสจนนาํไปสู่การ
จบักมุ” (เจา้หนา้ท่ีตาํรวจระดบัชุดปฏิบติัการ ชั้นประทวน 13, 2557)   
   
 
  

 



บทที ่5 

 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุมของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ 

สังกดักองกาํกบัการสืบสวน สถานีตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง มีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ 1) เพื่อ

ศึกษานิยามของความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุในมุมมองของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สังกดั

กองกาํกบัการสืบสวน ตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุในมุมมองของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สังกดักองกาํกบัการสืบสวน ตาํรวจภูธร

จงัหวดัพทัลุง 3) เพื่อสร้างตวัแบบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวน

จบักมุในมุมมองของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สังกดักองกาํกบัการสืบสวน ตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง โดยใช้

วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยทาํการศึกษาจากผูใ้ห้

ขอ้มูลสาํคญั ดว้ยวิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth) จากกลุ่มเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สังกดักองกาํกบั

การสืบสวน ตาํรวจภูธรจงัหวดัพทัลุง จาํนวน 21 คน โดยแยกเป็น เจา้หนา้ท่ีตาํรวจในระดบักอง

กํากับการ (ผูก้ ํากับการและรองผูก้ ํากับการ) จาํนวน 1 คน และเจ้าหน้าท่ีตาํรวจในระดับชุด

ปฏิบติัการ จาํนวน 19 คน โดยจาํแนกเป็นเจ้าหน้าท่ีตาํรวจชั้นสัญญาบตัร จาํนวน 6 คน และ

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นประทวน จาํนวน 13 คน โดยทาํการศึกษาวิจยัในช่วง ระหว่างเดือน กนัยายน 

2557 ถึง พฤษภาคม 2558 ทาํใหผู้ว้ิจยัไดพ้บผลการศึกษาท่ีน่าสนใจดงัท่ีไดน้าํเสนอไปแลว้ในส่วน

ของบทท่ี 4 สาํหรับบทน้ีผูว้ิจยัจะไดส้รุปและอภิปรายผลการศึกษา เพื่อวิเคราะห์เช่ือมโยงใหเ้ห็นถึง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผลการศึกษาท่ีผูว้ิจยัคน้พบและแนวคิด/ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะนาํเสนอสรุป

และอภิปรายผลการศึกษาพร้อมขอ้เสนอแนะ เป็นรายละเอียดและภาพท่ี 5.1 ดงัน้ี 

 

 



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ความสาํเร็จในการปฏิบตัิหนา้ที่สืบสวนจบักมุ ระดบับุคคล 

ระดบัองคก์ร 

ระดบัสังคม 

การจดัการ 

การพฒันาองคก์ร 

การเมือง 

ภาพที ่5.1 สรุปปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบตัิหนา้ที่สืบสวนจบักมุของเจา้หนา้ที่ตาํรวจ สังกดักองกาํกบัการสืบสวน ตาํรวจภธูรจงัหวดัพทัลุง 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 

  

5.1.1 ความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าทีสื่บสวนจับกมุ 

จากการศึกษาวิจยั สามารถท่ีจะจาํแนกนิยามของความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวน

จบักุมไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ ความสาํเร็จในระดบับุคคล ความสาํเร็จในระดบัองคก์ร และความสาํเร็จ

ในระดบัสงัคม บา้นเมือง ประเทศชาติ ซ่ึงในแต่ละระดบัของความสาํเร็จ สามารถสรุปผลการศึกษา

ไดด้งัต่อไปน้ี 

  5.1.1.1  ความสาํเร็จในระดบับุคคล 

  ความสําเร็จในระดับบุคคลหรือในระดับของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ผูป้ฏิบัติงาน 

สามารถท่ีจะจาํแนกไดเ้ป็น 3 ระดบัความสาํเร็จ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ความสาํเร็จในระดบัผลผลิต 

(Output) นัน่คือ การท่ีไดท้ราบรายละเอียดแห่งความผิด ความสาํเร็จในระดบัผลลพัธ์ (Outcome) 

นั่นคือ การท่ีสามารถจบักุมผูก้ระทาํความผิด และ/หรือ ผูต้อ้งสงสัยในคดีได ้และความสําเร็จใน

ระดบัผลกระทบ (Impact) หรือ ผลลพัธ์ขั้นสุดทา้ย (Ultimate Outcome) ซ่ึงประกอบไปดว้ย การได้

รับคาํชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา การไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบ/เล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณี

พิเศษ การเกิดความรักและความภาคภูมิใจในอาชีพตาํรวจ และการมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

  5.1.1.2  ความสาํเร็จในระดบัองคก์รหรือหน่วยงาน 

  ความสําเร็จในระดบัองคก์รหรือหน่วยงาน สามารถท่ีจะจาํแนกไดเ้ป็น 3 ระดบั

ความสาํเร็จ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ความสาํเร็จในระดบัผลผลิต (Output) นัน่คือ การท่ีสามารถจบักุม

ผูก้ระทาํความผิด และ/หรือ ผูต้อ้งสงสัยในคดีได ้ความสาํเร็จในระดบัผลลพัธ์ (Outcome) นัน่คือ 

สถิติอาชญากรรมในพ้ืนท่ีรับผดิชอบลดนอ้ยลง และความสาํเร็จในระดบัผลกระทบ (Impact) หรือ 

ผลลพัธ์ขั้นสุดทา้ย (Ultimate Outcome) ซ่ึงประกอบไปดว้ย การไดรั้บคาํชมเชยจากองคก์รหรือ

หน่วยงานในระดบัท่ีสูงกว่าตามชั้นการบงัคบับญัชา การไดรั้บการสนับสนุนในด้านต่างๆจาก

องคก์รหรือหน่วยงานในระดบัท่ีสูงกว่าตามชั้นการบงัคบับญัชา การไดรั้บคาํชมเชยจากประชาชน

ในพื้นท่ี และการมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัประชาชน รวมทั้งการไดรั้บความร่วมมือในดา้นต่างๆจาก

ประชาชน 
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5.1.1.3  ความสาํเร็จในระดบัสงัคม บา้นเมือง ประเทศชาติ 

  ความสําเร็จในระดบัสังคม บา้นเมือง ประเทศชาติ สามารถท่ีจะจาํแนกไดเ้ป็น 3 

ระดบัความสําเร็จ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ความสําเร็จในระดบัผลผลิต (Output) นั่นคือ ศาลไดรั้บ

ขอ้มูลเก่ียวกบัการกระทาํความผดิของผูต้อ้งหาท่ีเพียงพอสาํหรับการพิจารณาตดัสินคดี ความสาํเร็จ

ในระดบัผลลพัธ์ (Outcome) นัน่คือ การท่ีจาํเลยท่ีถูกตดัสินว่ามีความผิดถูกลงโทษตามกฎหมาย 

และ จาํนวนสถิติอาชญากรรมในในภาพรวมลดน้อยลง และความสําเร็จในระดับผลกระทบ 

(Impact) หรือ ผลลพัธ์ขั้นสุดทา้ย (Ultimate Outcome) นัน่คือ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

และสงัคม บา้นเมือง ประเทศชาติ 

 

5.1.2 ตัวช้ีวดัความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าทีสื่บสวนจับกมุ 

จากการศึกษา ผูว้ิจยัสามารถท่ีจะจาํแนกตวัช้ีวดัความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวน

จบักมุตามระดบัความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ ระดบับุคคล 

ระดบัองคก์รหรือหน่วยงาน และระดบัสงัคม บา้นเมือง ประเทศชาติ ซ่ึงตวัช้ีวดัในแต่ละระดบัของ

ความสาํเร็จฯ สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 

  5.1.2.1  ตวัช้ีวดัความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุระดบับุคคล 

  ตวัช้ีวดัความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุระดบับุคคล ประกอบไป

ดว้ย จาํนวนผูก้ระทาํความผดิท่ีถูกจบักมุได ้คาํชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา และผลการพิจารณาเล่ือน

ขั้นเงินเดือน 

  5.1.2.2  ตวัช้ีวดัความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุระดบัองคก์รหรือ

หน่วยงาน 

  ตวัช้ีวดัความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุระดบัองคก์รหรือหน่วยงาน 

ประกอบไปดว้ย จาํนวนสถิติอาชญากรรมหรือจาํนวนผูก้ระทาํความผดิท่ีถูกจบักมุได ้คาํชมเชยจาก

ผูบ้งัคบับญัชา และคาํชมเชยจากประชาชนในพื้นท่ี 

  5.1.2.3  ตวัช้ีวดัความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุระดบัสงัคม 

บา้นเมือง ประเทศชาติ 

  ตวัช้ีวดัความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุระดบัสงัคม บา้นเมือง 

ประเทศชาติ คือ จาํนวนจาํเลยท่ีถูกตดัสินวา่มีความผดิและถูกลงโทษตามกฎหมาย 
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 5.1.3 ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าทีสื่บสวนจับกมุ 

 ปัจจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุ ประกอบไปดว้ย

  5.1.3.1  ปัจจยัภายในหน่วยงาน (Internal Factors) 

ประกอบไปดว้ย ปัจจยัดา้นการจดัการ (Management) และ ปัจจยัดา้นการพฒันา

องคก์ร (Organization Development) 

   1) ปัจจยัดา้นการจดัการ (Management) 

   ปัจจยัดา้นการจดัการ (Management) ดงักล่าวประกอบไปดว้ย โครงสร้าง

องค์กรท่ีเหมาะสม บุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถ ความพอเพียงของงบประมาณ ความ

ทนัสมยัของความรู้และเทคนิคในการสืบสวน และระบบฐานขอ้มูลท่ีสามารถเรียกดูและสืบคน้ได้

สะดวก 

   2) ปัจจยัดา้นการพฒันาองคก์ร (Organization Development) 

   ปัจจยัดา้นการพฒันาองคก์ร (Organization Development) ดงักล่าว

ประกอบไปดว้ย ภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสมของผูบ้งัคบับญัชา การจูงใจในเชิงบวกจากผูบ้งัคบับญัชาการ

ทาํงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจผูป้ฏิบติังาน 

5.1.3.2  ปัจจยัภายนอกหน่วยงาน (External Factors) 

ปัจจยัภายนอกหน่วยงาน (External Factors) ซ่ึงเป็นปัจจยัดา้นการเมือง (Politics) 

มีความสัมพนัธ์หรือมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุม ทั้งน้ีปัจจยัดงักล่าว

ประกอบไปด้วย  ความร่วมมือจากประชาชน  การเสนอข่าวของส่ือมวลชน  และ  ความมี

ประสิทธิภาพของสายลบัใหข่้าว   

 

5.2 อภปิรายผลการศึกษา 

  

การอภิปรายผลการศึกษา ผูว้ิจยัไดแ้บ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรก ความสาํเร็จใน

การปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุม ประเด็นท่ีสอง ตวัช้ีวดัความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวน

จบักุม และประเด็นท่ีสาม ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจับกุม 

ตามลาํดบั 



97 
 

 5.2.1 ความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าทีสื่บสวนจับกมุ 

 จาการศึกษาท่ีพบว่า ความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุม ประกอบไปดว้ย การท่ี

สามารถจับกุมผู ้กระทําความผิด  และ/หรือ  ผู ้ต้องสงสัยในคดีได้ การได้รับคําชมเชยจาก

ผูบ้งัคบับญัชา การไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบ/เล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ การเกิด

ความรักและความภาคภูมิใจในอาชีพตาํรวจ และการมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน สถิติอาชญากรรมใน

พื้นท่ีรับผิดชอบลดนอ้ยลง การไดรั้บคาํชมเชยจากองคก์รหรือหน่วยงานในระดบัท่ีสูงกว่าตามชั้น

การบงัคบับญัชา การไดรั้บการสนบัสนุนในดา้นต่างๆจากองคก์รหรือหน่วยงานในระดบัท่ีสูงกว่า

ตามชั้นการบงัคบับญัชา การไดรั้บคาํชมเชยจากประชาชนในพื้นท่ี และการมีความสัมพนัธ์อนัดีกบั

ประชาชน รวมทั้งการไดรั้บความร่วมมือในดา้นต่างๆจากประชาชน การท่ีศาลไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบั

การกระทาํความผิดของผูต้อ้งหาท่ีเพียงพอสาํหรับการพิจารณาตดัสินคดี การท่ีจาํเลยท่ีถูกตดัสินว่า

มีความผิดถูกลงโทษตามกฎหมาย และ จาํนวนสถิติอาชญากรรมในในภาพรวมลดนอ้ยลง รวมทั้ง 

ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และสังคม บา้นเมือง ประเทศชาติ เป็นความสําเร็จท่ีมีความ

เช่ือมโยงกนัและกนั และสอดคลอ้งกับการศึกษาของ วุฒิ วิทิตานนท์ (2547: 1) กองบญัชาการ

ตาํรวจนครบาล (2542: 14 อา้งถึงใน โสภณ สารพฒัน์, 2542: 18 - 19), พชัรา สินลอยมา (2541: 12 

อา้งถึงใน ทดัคาํ แสงสุกสว่าง, 2543: 14), ทศัน์พงษ ์คงทพั (2550: 34), พงศธร ปิตุทิพย ์(2545: 5), 

ปัญญา พวงมาลยั (2543: 5), ปราโมทย ์จารุนิล (2547: 5), และ เอก องัสนานนท ์(2547: 1) ซ่ึงได้

ทาํการศึกษาเก่ียวขอ้งกบัการสืบสวนจบักุม ทั้งน้ีโดยสรุปภาพรวมของความสาํเร็จในการสืบสวน

จบักุมของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจไวว้่า การท่ีตาํรวจสืบสวนหรือตาํรวจซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังาน

ดา้นการสืบสวนสามารถปฏิบติังานไดบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังานดา้นการสืบสวนซ่ึง

ประกอบไปดว้ย การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและบา้นเมือง การท่ีสามารถป้องกนั

และยบัย ั้งการก่ออาชญากรรมซ่ึงส่งผลให้สถิติอาชญากรรมลดน้อยลง การท่ีมีแนวทางในการ

แสวงหาขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานหากมีการกระทาํความผิดเกิดข้ึน การท่ีสามารถสามารถ

พิสูจน์ความเป็นจริงในขอบเขตของกฎหมาย สามารถคน้หาความจริงท่ีสงสัย รวบรวมรักษา

ร่องรอยหลกัฐานและติดตามร่องรอยหลกัฐานขยายความจริง และสามารถคน้หาทรัพยสิ์นท่ีสูญ

หาย และการท่ีสามารถตรวจสอบใหค้ดีมีมูลสาํหรับฟ้องใหศ้าลลงโทษผูก้ระทาํผดิต่อไป 

 ทั้งน้ี จากการศึกษาซ่ึงคน้พบนิยามความสาํเร็จในการสืบสวนจบักุมของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ

ดงักล่าวขา้งตน้ พบว่า ความสาํเร็จดงักล่าวน้ีมีหลากหลายมิติ หลากหลายหลายระดบั ซ่ึงประกอบ
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ไปดว้ย มิติหรือระดบัของบุคคล มิติหรือระดบัขององคก์รหรือหน่วยงาน รวมทั้งมิติหรือระดบัของ

สังคม บา้นเมือง ประเทศชาติ แสดงให้เห็นถึงความสลบัซับซ้อนของความสําเร็จดงักล่าวน้ี ซ่ึง

แสดงให้เห็นว่า ในทางปฏิบัติ การปฏิบัติหน้าท่ีสืบสวนจับกุมของเจ้าหน้าท่ีตํารวจมีความ

สลบัซบัซอ้นอยูใ่นตวั เน่ืองจากมีมิติของเป้าหมายหรือความคาดหวงัในหลากหลายระดบั ทั้งความ

คาดหวงัหรือเป้าหมายในระดบับุคคล ความคาดหวงัหรือเป้าหมายในระดบัองคก์รหรือหน่วยงาน 

รวมทั้งความคาดหวงัหรือเป้าหมายในระดบัสงัคม บา้นเมือง ประเทศชาติท่ีหลากหลายแตกต่างกนั

ออกไป ซ่ึงอาจทาํให้การวางแผนการปฏิบติังานเพื่อบรรลุวตัถุประสงคใ์นดา้นการสืบสวนจบักุมมี

ความยุง่ยากอยูพ่อสมควร รวมทั้งอาจเน่ืองจากการท่ีไม่ทราบแน่ชดัในประเด็นของความคาดหวงั

จากประชาชนหรือสังคมว่าจริงๆแลว้ ความคาดหวงัหรือเป้าหมายดงักล่าวน้ีอยู่ในรูปแบบใด มาก

นอ้ยเพียงใด ตามท่ี สมเกียรติ อศัวิษณุ (2557: 1) กล่าวโดยสรุปในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวน้ีไว้

ว่า งานตาํรวจเป็นงานท่ีวางแผนไดย้าก เพราะในความเป็นจริงไม่สามารถล่วงรู้ไดว้่าความคาดหวงั

จริงๆจากประชาชนคืออะไร 

 

 5.2.2 ตัวช้ีวดัความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าทีสื่บสวนจับกมุ 

 จาการศึกษาท่ีพบวา่ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุ ประกอบไปดว้ย 

จาํนวนผูก้ระทาํความผิดท่ีถูกจับกุมได้ คาํชมเชยจากผูบ้ ังคบับัญชา ผลการพิจารณาเล่ือนขั้น

เงินเดือน จาํนวนสถิติอาชญากรรมหรือจาํนวนผูก้ระทาํความผิดท่ีถูกจับกุมได้ คาํชมเชยจาก

ประชาชนในพ้ืนท่ี และ จาํนวนจาํเลยท่ีถูกตดัสินว่ามีความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมาย พบว่า 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุรชยั ควรเดชะคุปต์ (2532: 34) และ สถานีตาํรวจเมืองเพชรบูรณ์ 

(ม.ป.ป) ซ่ึงไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัการสืบสวนของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ และไดส้รุปผลการศึกษาใน

ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัช้ีวดัความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุมว่า ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ

ในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุม ประกอบไปด้วย การไดรั้บคาํชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชาหรือ

ส่ือมวลชน การไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ ระดบัความสาํเร็จในการจบักุม

คดีตามหมายจบัคา้งเก่า (จาํนวนการจบักุมคดีตามหมายจบัคา้งเก่า จาํนวนร้อยละท่ีจบักุมไดใ้นคดี

ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน จาํนวนร้อยละของผูท่ี้ถูกลงโทษโดยผลของการจบักุมดาํเนินคดี คาํชมเชยจาก

ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ผูเ้สียหาย ประชาชนต่างๆ ส่ือมวลชนต่างๆ และหน่วยงานอ่ืนๆ และ

ผลการเล่ือนขั้นเงินเดือนในรอบ 3 ปียอ้นหลงั 
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 5.2.3 ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าทีสื่บสวนจับกมุ 

 จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุม

ประกอบไปดว้ย บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ความพอเพียงของงบประมาณ ความทนัสมยัของ

ความรู้และเทคนิคในการสืบสวน ระบบฐานขอ้มูลท่ีสามารถเรียกดูและสืบคน้ไดส้ะดวก ภาวะผูน้าํ

ท่ีเหมาะสมของผูบ้งัคบับญัชา การจูงใจจากผูบ้งัคบับญัชา ทีมงานและการมีส่วนร่วมของทีมงาน  

ความร่วมมือท่ีดีจากประชาชน การเสนอข่าวของส่ือมวลชน และความมีประสิทธิภาพของสายลบั

ใหข่้าว ซ่ึงผูว้ิจยัของอภิปรายผล ดงัน้ี   

5.2.3.1  บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ  

  จากการศึกษา พบว่า บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุม ทั้งน้ีเน่ืองจากไม่ว่าจะเป็นการบริหารจดัการใน

รูปแบบใดซ่ึงรวมถึงการสืบสวนดว้ย ทรัพยากรบุคคลหรือบุคลากรของหน่วยงานเป็นปัจจยัสาํคญั

ท่ีจะช่วยเคล่ือนขบัเคล่ือนองคก์ร ขบัเคล่ือนการบริหารจดัการไปสู่เป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้ทั้งน้ี

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ภคัพงศ ์สายอุบล (2538), ชนสิษฎ ์ธนพฒันากุล (2542) และ ชยัสิทธ์ิ 

เขม็เพชร (2551) ซ่ึงทาํการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ี

สืบสวนจับกุม และพบว่ากําลังพลหรือบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นหน่ึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุ 

  5.2.3.2  ความพอเพียงของงบประมาณ 

จากการศึกษา พบวา่ ความพอเพียงของงบประมาณ เป็นปัจจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุม ทั้งน้ีเน่ืองมาจากงบประมาณเป็นหน่ึงในปัจจยัทาง

บริหารท่ีสาํคญัท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่ความสาํเร็จ ซ่ึงในท่ีน้ีรวมถึง เงินเดือน ค่าตอบแทน

และสวัส ดิการของ เจ้าหน้ า ท่ีตํา รวจผู ้ป ฏิบั ติ ง าน  ทั้ ง น้ี สอดคล้องกับการ ศึกษาของ                          

ชนสิษฎ ์ธนพฒันากุล (2542), บุญส่ง ห้องแซง (2543), วิชพลัภ ์แกว้แสนชยั (2544), กมัปนาท  

อรุณคีรีโรจน์ (2545) และ สมศกัด์ิ แกว้สุข (2545)  ซ่ึงทาํการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุม และพบว่างบประมาณท่ีมีอยู่อย่างพบเพียงเป็น

หน่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุ 
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5.2.3.3  ความทนัสมยัของความรู้และเทคนิคในการสืบสวน 

จากการศึกษา พบว่า ความทนัสมยัของความรู้และเทคนิคในการสืบสวน เป็น

ปัจจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุม โดยความรู้และเทคนิค

ดังกล่าวน้ี คือ วิทยาการต่างๆของตาํรวจ ท่ีจะคอยสนับสนุนให้งานด้านการสืบสวนประสบ

ความสาํเร็จ ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุรชยั ควรเดชะคุปต ์(2532), ศกัดา เตชะเกรียงไกร 

(2535), ชนสิษฎ์ ธนพฒันากุล (2542), ประเสริฐ หนูดี (2544), สุเทพ ภูยานนท ์(2544) และ 

กมัปนาท อรุณคีรีโรจน์ (2545) ซ่ึงทาํการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุ และพบวา่ การใชป้ระโยชน์จากวิทยาการตาํรวจ เป็นหน่ึงปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุ 

5.2.3.4  ระบบฐานขอ้มูลท่ีสามารถเรียกดูและสืบคน้ไดส้ะดวก 

จากการศึกษา พบว่า ระบบฐานขอ้มูลท่ีสามารถเรียกดูและสืบคน้ไดส้ะดวก เป็น

ปัจจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุม ทั้งโดยระบบฐานขอ้มูล

ดงักล่าวจาํเป็นตอ้งอาศยัเทคโนโลยีเป็นปัจจยัท่ีจะสนับสนุนระบบดงักล่าวให้ทาํงานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีสอดคลอ้งกับการศึกษาของ ชนสิษฎ์ ธนพฒันากุล (2542), กัมปนาท            

อรุณคีรีโรจน์ (2545) และ สุพจน์ ศรีสนัน่ (2547) ซ่ึงทาํการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความสาํเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุม และพบว่า การใชเ้ทคโนโลยีและเคร่ืองมือส่ือสาร

เป็นหน่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุ 

5.2.3.5  ภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสมของผูบ้งัคบับญัชา 

จากการศึกษา พบว่า ภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสมของผูบ้งัคบับญัชา เป็นปัจจยัปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุม ทั้งน้ีอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติังานดา้น

การสืบสวนเป็นลกัษณะงานจาํเป็นตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้สามารถจบักุมผูก้ระทาํ

ความผิดให้ไดเ้ร็วท่ีสุด ผูบ้งัคบับญัชาจึงจาํเป็นจะตอ้งกระตุน้เตือนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังาน

จนประสบผลสาํเร็จ ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชิตสนัต ์ผลประสิทธ์ิ (2545), สมศกัด์ิ แกว้สุข 

(2545), อคัรเดช สุริยงค ์(2545), ภฤศ ฉายวฒันะ (2551) และ นรวิชญ์ แสงทพั (2552) ซ่ึง

ทาํการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุม และ

พบว่า ภาวะผูน้ําของผูบ้ ังคบับัญชาเป็นหน่ึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าท่ี

สืบสวนจบักมุ 
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5.2.3.6  การจูงใจจากผูบ้งัคบับญัชา 

จากการศึกษา พบว่า การจูงใจจากผูบ้งัคบับญัชา เป็นปัจจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุม โดยเป็นการจูงใจเพื่อให้เจา้หน้าท่ีตาํรวจผูป้ฏิบติั

หนา้ท่ีสืบสวนเกิดแรงจูงใจในการทาํงานจนสามารถทาํงานจนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

ทั้ งน้ีสอดคล้องกับการศึกษาของ ทัศน์พงษ์ คงทัพ (2550) และ นรวิชญ์ แสงทัพ (2552) ซ่ึง

ทาํการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุม และ

พบวา่ การจูงใจจากผูบ้งัคบับญัชาเป็นหน่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวน

จบักมุ 

5.2.3.7  ทีมงานและการมีส่วนร่วมของทีมงาน 

จากการศึกษา พบว่า ทีมงานและการมีส่วนร่วมของทีมงาน เป็นปัจจยัปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุม โดยหากมีการร่วมมือกนัในระหว่าง

ทีมงานผูป้ฏิบติังานแลว้ งานก็จะสัมฤทธ์ิผลตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้าํหนดไว ้ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ สมศกัด์ิ แกว้สุข (2545) และ ชยัสิทธ์ิ เขม็เพชร (2551) ซ่ึงทาํการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยั

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุม และพบว่า เพื่อนร่วมงานเป็น

หน่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุ 

5.2.3.8  ความร่วมมือท่ีดีจากประชาชน 

จากการศึกษา พบวา่ ความร่วมมือท่ีดีจากประชาชน เป็นปัจจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุม โดยความร่วมมือดงักล่าวน้ีจะปรากฏในรูปแบบของ

การช่วยสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยต่างๆ คอยแจง้เบาะแสเก่ียวกบัคนร้าย รวมทั้งการเป็น

พยานให้การในคดีต่างๆ เป็นต้น ทั้ งน้ีสอดคล้องกับการศึกษาของ สุพจน์ ศรีสนั่น (2547),            

ชยัสิทธ์ิ เขม็เพชร (2551), ภฤศ ฉายวฒันะ (2551), ภิญโญ ป้อมสถิตย ์(2553) และ ยทุธนา จาตุรัตน์ 

(2553) ซ่ึงทาํการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวน

จบักมุ และพบวา่ การไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนเป็นหน่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุ 

5.2.3.9  การเสนอข่าวของส่ือมวลชน 

จากการศึกษา พบว่า การเสนอข่าวของส่ือมวลชน เป็นปัจจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุม โดยความร่วมมือดงักล่าวน้ีจะปรากฏในรูปแบบของ
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การช่วยประชาสัมพนัธ์การทาํงาน ทาํให้เจา้หนา้ท่ีตาํรวจเกิดกาํลงัใจในการปฏิบติังาน รวมทั้งการ

แจง้ข่าว แจง้เบาะแสของคนร้าย ผูก้ระทาํความผิด และหมายจบัต่างๆ ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของ ชนสิษฎ์ ธนพฒันากุล (2542) และ ชยัสิทธ์ิ เข็มเพชร (2551) ซ่ึงทาํการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยั

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนจบักุม และพบว่า การเสนอข่าวของ

ส่ือมวลชนเป็นหน่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุ 

5.2.3.10  ความมีประสิทธิภาพของสายลบัใหข่้าว 

   จากการศึกษา พบว่า ความมีประสิทธิภาพของสายลบัให้ข่าว เป็นปัจจยัปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุม ซ่ึงสายลบัให้ข่าวทาํงานในรูปแบบของ

การการแจง้ข่าว แจง้เบาะแสของคนร้าย ผูก้ระทาํความผิดต่างๆ ซ่ึงช่วยให้การปฏิบติังานดา้นการ

สืบสวนมีประสิทธิภาพมากยึ่งข้ึน ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชนสิษฎ ์ธนพฒันากุล (2542), 

กมัปนาท อรุณคีรีโรจน์ (2545), สุพจน์ ศรีสนั่น (2547), และ ชยัสิทธ์ิ เข็มเพชร (2551) ซ่ึง

ทาํการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุม และ

พบวา่ สายลบัใหข่้าวเป็นหน่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุ 

 ทั้งน้ี จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ซ่ึงเป็นปัจจยัดา้นการจดัการ ดา้นการพฒันา

องคก์ร รวมทั้งปัจจยัดา้นเมืองส่งผลทั้งโดยตรงและโดยออ้มกบัความสาํเร็จในแต่ละระดบัของการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจแตกต่างกนัออกไป โดยระดบัความสาํเร็จฯดงักล่าว

ประกอบไปด้วย ความสําเร็จในระดับบุคคล ความสําเร็จในระดับองค์กรหรือหน่วยงาน และ 

ความสาํเร็จในระดบัสงัคม บา้นเมือง ประเทศชาติ ซ่ึงจะไดก้ล่าวรายละเอียดตามประเภทของปัจจยั

ดงักล่าวขา้งตน้ ดงัน้ี 

 ปัจจยัดา้นการจดัการ พบว่า ปัจจยัในประเด็นของความทนัสมยัของความรู้และเทคนิคใน

การสืบสวน และระบบฐานชอ้มูลท่ีสามารถสืบคน้และเรียกดูไดส้ะดวก เป็นปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรง

ต่อความสาํเร็จทั้ง 3 ระดบัในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักุมของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ โดยท่ีปัจจยัใน

ประเดน็ของบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และ ความพอเพียงของงบประมาณ เป็นปัจจยัท่ีส่งผล

โดยตรงต่อความสาํเร็จฯระดบัองคก์รหรือหน่วยงานและระดบัสงัคม บา้นเมือง ประเทศชาติเท่านั้น 

 ปัจจัยด้านการพัฒนาองค์กร พบว่า ปัจจัยในประเด็นของภาวะผูน้ําท่ีเหมาะสมของ

ผูบ้งัคบับญัชา และ การจูงใจจากผูบ้งัคบับญัชาเป็นปัจจยัท่ีส่งผลโดยออ้มต่อความสาํเร็จฯในระดบั
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บุคคล โดยท่ีปัจจยัในประเด็นของทีมงานและการมีส่วนร่วมของทีมงานเป็นปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรง

ต่อความสาํเร็จฯในระดบัองคก์รหรือหน่วยงานและระดบัสงัคม บา้นเมือง ประเทศชาติ 

 ปัจจยัดา้นการเมือง พบว่า ปัจจยัทั้ง 3 ปัจจยั ซ่ึงประกอบไปดว้ย ความร่วมมือท่ีดีจาก

ประชาชน การเสนอข่าวของส่ือมวลชน รวมทั้งความมีประสิทธิภาพของสายลบัใหข่้าว เป็นปัจจยัท่ี

ส่งผลโดยอ้อมต่อความสําเร็จฯในระดับองค์กรหรือหน่วยงานและระดับสังคม บ้านเมือง 

ประเทศชาติ  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ คือ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบงานดา้นการ

สืบสวนจบักมุโดยเฉพาะองคก์รตาํรวจควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนในดา้นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งแก่

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจผูป้ฏิบิงานสืบสวนจบักมุ ซ่ึงถือเป็นผูป้ฏิบติังานหลกั โดยตอ้งมีการกาํหนด

นโยบายท่ีชดัเจนและมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมเพ่ือการบริหารจดัการปัจจยั

ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อใหช่้วยสนบัสนุนการทาํงานดา้นการสืบสวน

ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และใหเ้กิดความสาํเร็จในการสืบสวนจบักมุทั้งใน

ระดบับุคคล ระดบัหน่วยงานหรือองคก์ร รวมทั้งเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในระดบัประเทศชาติ 

บา้นเมืองต่อไป 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยัในเร่ืองน้ีต่อไป ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอบางประการซ่ึงมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  5.3.2.1  การศึกษาวจิยัในคร้ังต่อไปควรมีการขยายขอบเขตดา้นกลุ่มประชากรท่ี

ทาํการศึกษาใหก้วา้งกวา่ โดยอาจศึกษาจากประชากลุ่มเป้าหมายในหน่วยงานของตาํรวจท่ี

ปฏิบติังานดา้นการสืบสวนจบักมุในระดบัภาคหรือในระดบักองบญัชาการ เป็นตน้ 

  5.3.2.2  การศึกษาวจิยัในคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบขอ้มูลนิยาม

ความสาํเร็จในการปฏิบติังานดา้นการสืบสวนจบักมุของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในแต่ละหน่วยงานใน

ระดบัเดียวกนั เช่น ทาํการศึกษาเปรียบเทียบกองกาํกบัการสืบสวนในแต่ละภูธรจงัหวดั เป็นตน้ 
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คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ 
ข้อคาํถามในการสัมภาษณ์ 

งานวจิัยเร่ือง ความสําเร็จในการปฏิบัตหิน้าทีสื่บสวนจับกมุในมุมมองของ 
เจ้าหน้าทีต่าํรวจ สังกดักองกาํกบัการสืบสวน สถานีตาํรวจภูธรจังหวดัพทัลุง 

 

ส่วนที ่1  ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือและนามสกลุผูใ้หส้มัภาษณ์.....................................................................อาย.ุ...........................ปี 
การศึกษา......................................... ตาํแหน่งงาน............................................................................... 
ชุดปฏิบติังานท่ีสงักดั................................................................... ประสบการณ์.............................ปี 
 

ส่วนที ่2  ข้อมูลเกีย่วกบัความสําเร็จในและปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อความสําเร็จในการปฏิบัต ิ
               หน้าทีสื่บสวนจบักมุ 
1. เป้าหมายความสาํเร็จของท่านในการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุคืออะไร 
2. ในมุมมองของท่าน ท่านคิดวา่มีองคป์ระกอบใดบา้งท่ีช่วยส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหก้ารปฏิบติั
หนา้ท่ีสืบสวนจบักมุประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้
3. หากขาดหรือไม่มีองคป์ระกอบท่ีช่วยส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุ
ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีไดว้างไวข้า้งตน้ ท่านคิดวา่จะส่งผลในแง่ลบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี
สืบสวนจบักมุมากนอ้ยเพียงใด เพราะเหตุใด  
4. เม่ือการปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวนจบักมุของท่านสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ท่านมีความรู้สึกต่อ
ความสาํเร็จท่ีเกิดข้ึนอยา่งไร 
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