
งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1267 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานสอบสวน: 
กรณีศึกษาสถานีต ารวจภูธรคูคต 

 
Factors affecting the effective performance of inquiry officers:  

A case study of Khukot Provincial Police Station 
 

ภารดา ตนัติรุ่งอรุณ* กฤษณพงค ์พตูระกลู และ ศศิภทัรา ศิริวาโท 

 
Parada Tuntirungarun* Krisanaphong Poothakool and Sasiphattra Siriwato 

 
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยติุธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี ประเทศไทย 

Criminology and Justice Administration, Rangsit University, Pathum Thani, Thailand 
*Corresponding author, E-mail: kp_odin@gmail.com 

 
บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพของพนักงานสอบสวน: กรณีศึกษาสถานี
ต ารวจภูธรคูคต มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวนของ
สถานีต ารวจภูธรคูคต และ 2) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขท่ีจะท าให้พนักงานสอบสวนปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ เจา้หนา้ท่ีต ารวจฝ่ายงานสอบสวนของ
สถานีต ารวจภูธรคูคต ซ่ึงมีลกัษณะคุณสมบติัท่ีส าคญัคือ เป็นเจา้หนา้ท่ีต ารวจฝ่านสอบสวน โดยมีประสบการณ์ในการ
ท างานไม่ต ่ากวา่ 3 ปี จ านวน 7 ท่าน  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท างานของพนักงานสอบสวน สามารถสรุปได้ทั้ งหมด 4 ด้าน 
ดงัต่อไปน้ี 1) ดา้นจ านวนเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน มีจ านวนไม่เพียงพอ 2) ดา้นประชาชน ประชาชนไม่มีความรู้และความ
เขา้ใจในกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมาย ท าให้เป็นอุปสรรคในการด าเนินการทางสอบสวน ท าให้เกิดการร้องเรียน
พนกังานสอบสวน เม่ือเกิดการร้องเรียนพนกังานสอบสวนยอ่มรับผลกระทบจากการถูกต าหนิ เกิดความนอ้ยเน้ือต ่าใจ 
ท าให้ตดัสินใจลาออก หรือยา้ยสายงานออกจากงานสอบสวนไดง่้าย 3) ดา้นสวสัดิการ ไม่มีสวสัดิการท่ีเฉพาะดา้น
สอบสวน ไม่เพียงพอต่อการท างาน เช่น อุปกรณ์ส านกังาน เป็นตน้ เกิดภาระเพ่ิมเติมให้กบัเจา้หนา้ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบ 
และ 4) ดา้นนโยบาย ขอ้กฎหมาย และค าสั่ง พบว่าไม่มีความยืดหยุ่นในการท างาน ไม่เกิดความสอดคลอ้งกบัการ
ปฏิบติังานจริง ก่อใหเ้กิดความกดดนักบัพนกังานสอบสวน และจากการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่มีปัจจยัท่ีน่าสนใจเพ่ิมเติม
ในส่วนของดา้นประชาชน เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ทางกฎหมาย และไม่เขา้ใจขั้นตอนกระบวนการ
ทางกฎหมาย ส่งผลใหก้ารท างานของพนกังานสอบสวนเกิดความล่าชา้ และส่งผลใหเ้วลาในการท างานเพ่ิมมากข้ึนจาก
เวลาท างานหลกั นอกจากน้ีดา้นนโยบาย ขอ้กฎหมาย และค าสั่ง ไม่เกิดความสอดคลอ้งในการปฏิบติังานจริง ด้วย
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กรอบระยะเวลาท่ีบีบบังคบัท าให้การท าส านวนชั้นสอบสวนไม่มีคุณภาพ เกิดความล่าช้าซ่ึงกระทบต่อประชาชน     
อนัน าไปสู่การร้องเรียน หรือการหม่ินประมาทพนกังานสอบสวนท าใหเ้กิดภาวะความเครียด และทอ้แทใ้นการท างาน   
จนน าไปสู่การลาออก ขอยา้ยสายงาน หรือการหาทางออกดว้ยวธีิการฆ่าตวัตาย 
 
ค ำส ำคญั: การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ พนักงานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรคูคต 

 
Abstract 

The objectives of the study are 1) to study the factors that effective the performance of the inquiry officers 
of Khuhot Provincial Police Station; and 2) to propose guidelines and approaches to solve the problems and allow 
inquiry officers to perform their duty more effectively. This research used a qualitative research method by 
interviewing. Seven inquiry officers who had more than three years of work experience were interviewed.  

This study found that factors affecting performance of the inquiry officers can be categorized into four 
dimensions: 1) Personnel - the number of inquiry officers at the police station was insufficient; 2) The public – the 
public lacked knowledge and understanding about the legal procedures, resulting in difficulties in conducting the 
investigation. Some inquiry officials received complaints due to the process of investigation, leading to emotional 
distress affected by the reproach. The distress then made the officers decide to resign or transfer themselves from the 
inquiry tasks to others; 3) Welfare – the inquiry officers lacked relevant welfare that was essential for the 
investigation, such as inadequate working tools. This consequently constituted additional burden that put the inquiry 
officers to the expense of conducting the investigation; and 4) Policy, Law and Orders - there was no flexibility of 
law and regulations in police work. The regulations were not consistent with the actual practice that inquiry officers 
had experienced. The stringent rules and regulations significantly put pressure on the inquiry officials.  

This research also found that the interesting point is that most of the people lack knowledge and 
understanding about the law and legal procedures. People then make a complaint to sue the inquiry officials. As a 
result, the performance of the investigation can be delayed because of additional work that the inquiry officers 
receive from the complaint. Furthermore, policy, law and orders are not consistent with the actual practice. The time 
constraint imposed by law and regulations can coerce the inquiry officers into rushing to make low-quality criminal 
reports. The complaints or defamation threats to inquiry officials can dramatically cause serious stress and 
discouragement that result in their resignation, transfer requests, or even suicide attempts. 
 
Keywords: Effective performance, Inquiry officers, KhuKot provincial police station 
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1. บทน า 
“พนักงานสอบสวน” มีอ านาจสอบสวนคดีอาญาทั้ งปวงได้เวน้แต่ในคดีความผิดต่อส่วนตวั ห้ามมิให้

พนักงานสอบสวนท าการสอบสวน เวน้แต่จะมีค าร้องทุกข์ตามระเบียบ (ป.วิ.อ. ม.121) (ต ารวจภูธรภาค 1, 2551)               
จากความหมายของพนักงานสอบสวนเบ้ืองตน้แลว้ จะเห็นไดว้่าพนักงานสอบสวนเปรียบเสมือนตน้น ้ าของระบบ
กระบวนการยติุธรรม ซ่ึงมีความส าคญัและใกลชิ้ดประชาชนเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากพนกังานสอบสวนจะเป็นผูรั้บแจง้
เหตุต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนของประชาชนเป็นอันดับแรก ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วภาพรวมของการท างานของพนักงาน
สอบสวนตอ้งเผชิญกับปัญหาในการท างานเป็นอย่างมาก โดยการท างานของพนักงานสอบสวนในปัจจุบันนั้นมี
จ านวนคดีจ านวนท่ีมากข้ึน และรูปแบบคดีความท่ีหลากหลาย เน่ืองจากปัญหาอาชญากรรมนั้นมีหลากหลายรูปแบบ
เพ่ิมมากข้ึน ท าให้เกิดการพฒันารูปแบบอาชญากรรมท่ีมีวธีิการท่ีซับซอ้น ยากต่อการสืบสวนหาตวัผูก้ระท าความผิด 
ความเสียหายท่ีเกิดรุนแรงข้ึน และตวัอาชญากรเองก็ยงัมีการพฒันาความรู้ความสามารถเพ่ิมมากข้ึน มีทกัษะเพ่ิมมาก
ข้ึน แตกต่างจากในสมยัก่อนท่ีอาชญากรรมนั้น สืบเน่ืองมาจากโลกปัจจุบนั มีการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีข้ึนอยา่ง
รวดเร็ว ท าให้คนร้ายมองเห็นช่องทางในการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยนั้ น ๆ มาใช้อ านวยความสะดวกในการ              
ก่ออาชญากรรมได ้ท าให้คดีอาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึน แต่เม่ือยอ้นกลบัมาดูท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจผูป้ฏิบัติหน้าท่ีแล้ว          
จะพบว่าปัจจุบันนั้นเจา้หน้าท่ีต ารวจไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มท่ีและเต็มความสามารถ เน่ืองจากปัจจัย
หลายๆอยา่ง เช่น จ านวนก าลงัพลท่ีไม่เพียงพอ ขาดอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน ขาดทกัษะความรู้ความสามารถ เงินเดือน
ท่ีไม่ตอบสนองกบัสถานการณ์ในยคุปัจจุบนั ปัญหาหน้ีสิน ครอบครัว ความเครียด สุขภาพ ฯลฯ ซ่ึงแน่นอนวา่เม่ือตวัผู ้
ปฏิบติัหนา้ท่ีไม่สามารถท างานไดอ้ยา่งเต็มท่ีแลว้ ยอ่มส่งผลกระทบโดยตรงแก่ประชาชนผูไ้ดรั้บความเดือดร้อน เช่น 
เร่ืองของระยะเวลาของคดีต่าง ๆ อาจจะท าให้คดียืดเยื้อ ไม่มีความคืบหน้า จนพยานหลกัฐานอาจจะถูกคนร้ายไปยุ่ง
เหยงิจนเสียรูปคดีไป เป็นตน้ แต่เน่ืองดว้ยหนา้ท่ีแลว้ เจา้หนา้ท่ีต ารวจก็ยงัคงตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปภายใตปั้จจยัต่าง ๆ
ท่ีส่งผลกระทบต่อผูป้ฏิบติั และเม่ืออาชญากรรมต่าง ๆ เกิดข้ึนแลว้ส่ิงแรกท่ีประชาชนจะนึกถึงคือเจา้หน้าท่ีต ารวจ 
จะตอ้งรีบมาแจง้ความร้องทุกขก์บัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ซ่ึงหนา้ท่ีในการรับแจง้ความร้องทุกขน์ั้นก็เป็นหนา้ท่ีของพนกังาน
สอบสวน ผูซ่ึ้งมีหน้าท่ีในการรับเร่ืองราวร้องทุกข์ในทุก ๆ  เร่ืองจากประชาชนผูเ้ดือดร้อน และมีหน้าท่ีรวบรวม
พยานหลกัฐานต่าง ๆ เพ่ือใชใ้นการด าเนินคดีกบัคนร้ายต่อไป  

แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นมีหลายอย่าง เช่น จ านวนพนักงานสอบสวนท่ีไม่เพียงพอ ไม่สมดุลกบัปริมาณงานท่ี
มาก ปัญหาเร่ืองความขาดแคลนทรัพยากรในการปฏิบติังานท่ีมี แต่ไม่เพียงพอ ปัญหาเร่ืองประชาชนไม่เขา้ใจในข้ึน
ตอนการท างานของพนักงานสอบสวน ไม่เขา้ใจในขอ้กฎหมาย รวมถึงปัญหาท่ีตวัพนักงานสอบสวนเอง เช่น เร่ือง
สุขภาพ ปัญหาครอบครัว ปัญหาความกดดนัในการท างาน ส านวนคา้งมาก งานมากไป งานไม่ถนดั ถูกต าหนิเร่ืองงาน 
พบวา่การฆ่าตวัตายของเจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีเกิดข้ึนมีสูงกว่าคนทัว่ไป 2-3 เท่า (ไทยรัฐออนไลน์, 2559) จนอาจน าไปสู่
การหาทางออกโดยการ ลาออก การยา้ยหน่วยงาน และการฆ่าตวัตาย เป็นตน้ จึงอาจกล่าวไดว้่าปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ี
กลายเป็นปัจจยัท่ีส่งผลในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวนของพนกังานสอบสวน  

จากสภาพพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของสถานีภูธรคูคต จงัหวดัปทุมธานี สะทอ้นให้ไดว้า่ เป็นลกัษณะแบบ
ชานเมือง มีหมู่บา้น ท่ีพกัอาศยั และมีจ านวนประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีนั้นมีจ านวนมาก โดยพ้ืนท่ีรับผิดชอบตั้งแตฝ่ั่ง
ตะวนัตกถึงฝ่ังตะวนัออกคือตลาดส่ีมุมเมือง ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ไปจนถึงถนนมอเตอร์เวย ์
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(Motorway) ฝ่ังทิศเหนือถึงทิศใต ้คือ บริเวณสวนสนุกดรีมเวลิด ์(Dream World) ถึงคลองหกวา (สถานีต ารวจภูธรคูคต
, 2561) แต่ปรากฎวา่ดว้ยพ้ืนท่ีท่ีกวา้งขวางในการดูแล แต่พบวา่มีจ านวนพนกังานสอบสวนท่ีไม่เพียงพอในการรองรับ
การร้องทุกข์จากประชาชน ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วจ านวนพนักงานสอบสวนควรจะมีให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ี                  
ท่ีรับผิดชอบ เน่ืองจากจากปัจจัยความแตกต่างทางด้านจ านวนประชากร และความชุกของอาชญากรรม ส่งผลให้
จ านวนคดีท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีสถานีต ารวจภูธรคูคตมีจ านวนมากข้ึน ประกอบกบัปัญหาดา้นจ านวนพนกังานสอบสวน
ของสถานีต ารวจภูธรคูคต ซ่ึงมีจ านวนพนกังานสอบสวนไม่เพียงพอ 

จากขอ้เท็จจริงเม่ือจ านวนพนักงานสอบสวนในสถานีต ารวจภูธรคูคตไม่เพียงพอ หากเม่ือเปรียบเทียบกับ
จ านวนพนักงานสอบสวนของสถานีต ารวจภูธรประตูน ้ าจุฬาฯมีจ านวนพนักงานสอบสวนเกือบ 1 เท่า โดยมีอตัราส่วน
ประชากรลกัษณะพ้ืนท่ี และจ านวนประชากรท่ีใกลเ้คียงกนั ท าให้ส่งผลกระทบกบัการท างานเป็นอยา่งมาก จึงควรเป็น
เร่ืองท่ีตอ้งให้ความส าคญัและตอ้งรีบเร่งแกไ้ขโดยด่วน โดยการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีอาจสามารถน าไปช่วยแกไ้ขปัญหาได ้
เม่ือทราบสาเหตุท่ีแทจ้ริงแลว้จะไดน้ าไปใชเ้ป็นแนวทางการป้องกนัหรือแกไ้ขเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการท างาน และ
เพ่ือเป็นการแกปั้ญหาในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรคูคต และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดดี้ยิง่ข้ึน เพราะหากเม่ือพนกังานสอบสวนไดรั้บการแกไ้ขปัญหาแลว้ก็จะส่งผลท่ีดีแก่ประชาชนต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวนของสถานีต ารวจภูธรคูคต 
2.2 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขท่ีจะท าใหพ้นกังานสอบสวนปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

3. วธีิด าเนินการวจิยั 
การวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพของพนักงานสอบสวน: กรณีศึกษาสถานี

ต ารวจภูธรคูคตในคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
3.1 ผูใ้ห้ข้อมูลคนส าคญั  กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลคนส าคญัท่ีใช้ในการวิจัย ใช้วิธีการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) เป็นการคัดเลือกเฉพาะเจ้าหน้าท่ีต ารวจฝ่ายงานสอบสวนของสถานีต ารวจภูธรคูคต โดยมี
ลกัษณะคุณสมบติัท่ีส าคญั คือ เป็นเจา้หนา้ท่ีต ารวจฝ่ายงานสอบสวน และมีประสบการณ์ในการท างานไม่ต ่ากวา่ 3 ปี 
จ านวน 7 ท่าน ไดแ้ก่ 1) เจา้หน้าท่ีต ารวจระดบัรองผูก้  ากบัสอบสวน 1 ท่าน (คุณสมบติัประสบการณ์ท างานมากกว่า      
5 ปี 2) เจา้หนา้ท่ีต ารวจระดบัสารวตัรสอบสวน 1 ท่าน (คุณสมบติัประสบการณ์ท างานมากกวา่ 5 ปี) และ 3) เจา้หนา้ท่ี
ต ารวจระดับรองสารวตัรสอบสวน 5 ท่าน (คุณสมบัติประสบการณ์ท างานมากกว่า 3 ปี) เหตุผลหลกัในการเลือก
สัมภาษณ์กลุ่มผู ้ให้ข้อมูลคนส าคัญเป็น เจ้าหน้าท่ีต ารวจทั้ งหมด เน่ืองจากเป็นการเก็บข้อมูลโดยตรงจากผู ้มี
ประสบการณ์และเกิดปัญหาในการปฏิบติังานจริงในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีความเขา้ใจในปัญหาในภาพรวมและรายละเอียดของ
การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยตรงมากท่ีสุด และมากกวา่ดา้นผูก้  าหนดนโยบาย 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  ใช้การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) มาเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและจดัท าแบบสอบถามปลายเปิด สมัภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) 
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3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูใ้ห้ขอ้มูลคนส าคัญ (Key Informant) จากเจ้าหน้าท่ีต ารวจระดับรองผูก้  ากับ 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจระดับสารวตัร และ เจ้าหน้าท่ีต ารวจระดับรองสารวตัรฝ่ายสอบสวน ท่ีมีหน้าท่ีในการสอบสวน         
ในสถานีต ารวจภูธรคูคต จงัหวดัปทุมธานี ผูศึ้กษาเป็นผูด้  าเนินการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัดว้ยตนเอง 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  ผูว้ิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาโดยน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์          
ใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลและเน้ือหา (Content Analysis)โดยน าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์ ในเชิงเน้ือหาจากเจา้หน้าท่ี
ต ารวจระดบัรองผูก้  ากบั เจา้หนา้ท่ีต ารวจระดบัสารวตัร และ เจา้หนา้ท่ีต ารวจระดบัรองสารวตัรฝ่ายสอบสวน รวมถึง
ศึกษาเอกสารด้านอ านาจหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนและการด าเนินงานทางอาญา เพื่อการสรุปผลการศึกษาและ
อธิบายผลการศึกษา 
 
4. ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 

4.1.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวนของสถานีต ารวจภูธรคูคต พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การปฏิบติัหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนของสถานีต ารวจภูธรคูคต มีหลากหลายปัจจยั ทั้ งปัจจยัภายนอกและปัจจยั
ภายใน สามารถอธิบายโดยแบ่งเป็นประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 

1) ด้านจ านวนเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน เป็นปัจจัยส าคญัท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีมากท่ีสุด 
เน่ืองจากสถานีต ารวจภูธรคูต มีจ านวนเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อจ านวนคดีท่ีเกิดข้ึน จ านวนพนักงาน
สอบสวนมีนอ้ยกวา่จ านวนอตัราก าลงัผลเตม็ โดยสถานีต ารวจภูธรคูคตมีอตัราก าลงัพลของพนกังานสอบสวน 16 นาย 
แต่ในปัจจุบนัมีจ านวนพนกังานสอบสวนเพียง 7 นาย ท าให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานจากการรับคดีท่ีมาก
เกินเกณฑต์ามท่ีส านกังานต ารวจแห่งชาติไดก้ าหนดไว ้เม่ือปริมาณเจา้หน้าท่ีนอ้ยแต่จ านวนปริมาณคดีท่ีไดรั้บมีมาก
ข้ึน ท าให้การท างานบริการต่อประชาชนเต็มไปดว้ยอุปสรรคในการท างาน เกิดความล่าชา้ในการท างาน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าท่ี รวมไปถึงช่วงเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ี  (เข้าเวร) ท่ีท าให้เจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานแทบไม่มีเวลาพกัผ่อน ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานในอนาคต  
จากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเร่ือง ปัญหาการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นงานสอบสวน ของสถานีต ารวจนครบาล กองบญัชาการต ารวจ
นครบาล ส านกังานต ารวจแห่งชาติ พบวา่ มีปัญหาดา้นจ านวนก าลงัพลนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบั ปริมาณงาน สาเหตุท่ี
บุคลากรไม่เพียงพอและสอดคลอ้งกบัปริมาณงานนั้นเป็นเพราะวา่ เกิดการยืมตวัไปช่วยงานราชการในหน่วยงานหรือ
ส่วนอ่ืน ๆ จึงอาจท าใหง้านสอบสวนไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร (กิตติชยั รุจิราวนิิจฉยั, 2558)  

2) ดา้นประชาชน ถือวา่เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีรองลงมา เน่ืองจากประชาชนส่วน
ใหญ่ท่ีเป็นประชาชนผูเ้สียหายท่ีมารับบริการกบัสถานีต ารวจคูคต โดยเป็นประชาชนในพ้ืนท่ีในเขตความรับผิดชอบ
โดยส่วนใหญ่ ซ่ึงขอ้มูลพ้ืนฐานประชากรโดยส่วนมากเม่ือเขา้มารับบริการนั้น ประชาชนเป็นผูไ้ม่รู้หรือไม่เขา้ใจ
ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมาย มีลกัษณะพ้ืนฐานส่วนใหญ่ในดา้นการเงิน อาชีพ ประเภทเคหะสถาน อยูใ่นระดบั
ปานกลางถึงระดบัล่าง มีลกัษณะชุมชนท่ีเป็นชุมชนท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่น ท าให้พ้ืนท่ีในเขตความรับผิดชอบของสถานี
ต ารวจภูธรคูคตเกิดเหตุอาชญากรรมค่อนขา้งสูง ส่งผลให้จ านวนคดีท่ีรับแจง้ในพ้ืนท่ีสถานีต ารวจภูธรคูคต เพ่ิมสูงข้ึน
เหมือนเปรียบเทียบกบัสมยัก่อนโดยสามารถอธิบายตามหลกัทฤษฎีอาชญาวิทยา ทฤษฎีรูปแบบอาชญากรรม (Crime 
Pattern Theory) โดยเช่ือว่าอาชญากรรมเกิดจากการท่ีอาชญากรได้เข้าไปอยู่ในสถานท่ีและมีโอกาสเลือกเหยื่อท่ี



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1272 

เหมาะสม ทฤษฎีรูปแบบอาชญากรรมไดเ้สนอแนะวา่ สถานท่ีเป็นปัจจยัส าคญัในการเกิดอาชญากรรม สถานท่ีท่ีคน
เดินทางไปมาก จะมีอาชญากรรมเกิดข้ึนจ านวนมากเช่นกนั และทฤษฎีปกตินิสัย (Routine Activity Theory) กิจวตัร
หรือการกระท าใดของบุคคลท่ีเกิดบ่อยคร้ังเป็นประจ ารวมถึงลกัษณะของบุคคลท่ีอาจจะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม    
ไดง่้าย (พรชยั ขนัติ และคณะ, 2558)  

3) ดา้นสวสัดิการ พบวา่สวสัดิการในการท างานของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานท่ีรัฐมอบใหน้ั้น ไม่เพียงพอต่อการ
ท างาน ท าให้เกิดภาระเพ่ิมเติมท่ีเจา้หนา้ตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบและจดัหาเพ่ือใชส้อยเอง ท าให้เกิดรายจ่ายส่วนตวัท่ีเพ่ิม
มากข้ึน เช่น อุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ โต๊ะ เก้าอ้ีในการท างาน กระดาษ เคร่ืองพิมพ์เอกสาร คอมพิวเตอร์ เป็นต้น        
ซ่ึงทางภาครัฐควรจะเป็นผูรั้บผิดชอบดูแล จัดหา และสนับสนุนเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีได้ท างานเพ่ือประชาชนอย่างมี
คุณภาพมากข้ึน จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกล่าวว่า  ปัจจัยด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวสัดิการของหน่วยงาน 
ส่วนมากพนกังานสอบสวนมีระดบัแรงจูงใจปานกลาง และมีระดบัแรงจูงใจมาก ในเร่ืองของเงินเดือนและค่าตอบแทน 
ควรมีการปรับให้ เทียบเท่ากบัหน่วยงานอ่ืนท่ีอยูใ่นกระบวนการยติุธรรมเดียวกนั เช่น อยัการหรือศาล ส าหรับเร่ืองท่ี
พนกังานสอบสวน มีระดบัแรงจูงใจนอ้ยในการปฏิบติัหนา้ท่ี ไดแ้ก่ สวสัดิการท่ีไดรั้บในปัจจุบนัยงัไม่เหมาะสมเม่ือ
เทียบกบั หน่วยงานอ่ืน (อิทธิพล กริสวา่ง, 2553) 

4) ดา้นนโยบาย ขอ้กฎหมาย และค าสั่ง พบวา่มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ดา้นขอ้ดีนั้นท าให้เจา้หน้าผูป้ฏิบติังานท่ี
ไดท้ าตามกรอบท่ีวางไว ้แต่ในส่วนขอ้เสียพบวา่มีมากกวา่ เน่ืองจากนโยบาย ขอ้กฎหมาย และค าสัง่ ยงัไม่มีความหยืด
หยุ่นเพียงพอต่อการท างาน ไม่เกิดความสอดคล้องกับผูป้ฏิบัติงานได้จริง เป็นการบีบการท างานของเจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังาน อนัส่งผลท าให้เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานเกิดความกดดนัในการท างานท่ีมากข้ึน และเกิดความเส่ียงท่ีจะท าให้
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานถูกด าเนินคดี โดย มิลเลท็ (John D. Millet ,1954 อา้งถึงใน สถิต ค าลาเล้ียง, 2544) ไดใ้หท้รรศนะ
เก่ียวกบัประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบติังานท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ มวลมนุษย ์และไดรั้บผลก าไรจากการ
ปฏิบัติงานนั้น ซ่ึงความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการให้กับประชาชน โดยพิจารณาจาก 1) การ
ใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียม 2) การใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วและทนัเวลา และ 3) การใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ (สถิต ค าลาเล้ียง
, 2544) แต่ในขอ้เท็จจริงพบวา่ นโยบาย ขอ้กฎหมาย และค าสัง่ เกิดปัญหาจากความไม่สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานจริง 
และสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึน เกิดความซ ้ าซอ้นและมีค าสัง่มากเกินไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขั้นตอนในการด าเนินการนั้น 
มีขอ้ก าหนดระยะเวลาอยา่งชดัเจน  

4.1.2 แนวทางการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวนของสถานีต ารวจภูธรคูคตให้เกิด
ความสอดคลอ้งกบันโยบายของส านกังานต ารวจแห่งชาติ และพ้ืนท่ีท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบจริง จากผลการวิจยัพบวา่ 
ตอ้งเปิดใจยอมรับสถานการณ์อาชญากรรมในปัจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไป ประชากรท่ีมีมากข้ึน ท าให้สภาพปัญหา
อาชญากรรมมีมากข้ึนตาม ท าให้จ านวนปริมาณคดีท่ีไดรั้บแจง้มีเพ่ิมข้ึนและจ านวนพนกังานสอบสวนไม่เพียงพอ ท า
ใหก้ารด าเนินการตามนโยบายท่ีมีอยูข่องส านกังานต ารวจแห่งชาติ ท่ีก าหนดจ านวนคดีท่ีพนกังานสอบสวนสามารถรับ
คดีไดไ้ม่ควรเกินเกณฑท่ี์ 1 นายต่อ 70 คดีต่อปี รวมไปถึงจ านวนพนกังานสอบสวนในต าแหน่งเต็มก าลงัอตัราจริงของ
สถานีต ารวจภูธรคูคต ซ่ึงไม่สามารถจะเป็นไปไดต้ามนโยบายท่ีมี จึงท าใหไ้ม่เกิดความสอดคลอ้งในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ในพ้ืนท่ีจริง 
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5. บทสรุป 
ผูว้ิจัยได้ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพของพนักงานสอบสวน: กรณีศึกษา

สถานีต ารวจภูธรคูคต เพื่อสะทอ้นมุมมองปัญหาของเจา้หนา้ท่ีต ารวจสายงานสอบสวนซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ
ยากล าบากเพ่ือประชาชน พบเจออุปสรรคในหลายด้านท่ีส่งผลกระทบถึงประชาชน ดังนั้ นด้วยสถานการณ์
อาชญากรรมปัจจุบนัในพ้ืนท่ีสถานีต ารวจภูธรคูคตท่ีเปล่ียนแปลงไป ดา้นจ านวนประชากรในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน ส่งผล
ให้จ านวนคดีร้องทุกขย์ิ่งเพ่ิมมากข้ึน จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวนของสถานี
ต ารวจภูธรคูคต ไดพ้บปัญหาท่ีเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท างานของพนกังานสอบสวน สามารถสรุปไดท้ั้งหมด 4 ดา้น 
ดงัต่อไปน้ี 1) ดา้นจ านวนเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน มีจ านวนไม่เพียงพอ 2) ดา้นประชาชน ประชาชนไม่มีความรู้และความ
เขา้ใจในกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมาย ท าให้เป็นอุปสรรคในการด าเนินการทางสอบสวน ท าให้เกิดการร้องเรียน
พนกังานสอบสวน เม่ือเกิดการร้องเรียนพนกังานสอบสวนยอ่มรับผลกระทบจากการถูกต าหนิ เกิดความนอ้ยเน้ือต ่าใจ 
ท าให้ตดัสินใจลาออก หรือยา้ยสายงานออกจากงานสอบสวนไดง่้าย 3) ดา้นสวสัดิการ ไม่มีสวสัดิการท่ีเฉพาะดา้น
สอบสวน ไม่เพียงพอต่อการท างาน เช่น อุปกรณ์ส านกังาน เป็นตน้ เกิดภาระเพ่ิมเติมให้กบัเจา้หนา้ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบ 
และ 4) ด้านนโยบาย ขอ้กฎหมาย และค าสั่ง พบว่าไม่มีความยืดหยุ่นในการท างาน ไม่เกิดความสอดคลอ้งกับการ
ปฏิบติังานจริง ก่อใหเ้กิดความกดดนักบัพนกังานสอบสวน  

จากการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่มีปัจจยัท่ีน่าสนใจเพ่ิมเติมในส่วนของดา้นประชาชน เน่ืองจากประชาชนส่วน
ใหญ่ไม่มีความรู้ทางกฎหมาย และไม่เขา้ใจขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมาย ส่งผลให้การท างานของพนักงาน
สอบสวนเกิดความล่าชา้ ท าให้เวลาในการท างานเพ่ิมมากข้ึนจากเวลาท างานหลกั และดา้นนโยบาย ขอ้กฎหมาย และ
ค าสัง่ ไม่เกิดความสอดคลอ้งในการปฏิบติังานจริง ดว้ยกรอบระยะเวลาท่ีบีบบงัคบัท าใหก้ารท าส านวนชั้นสอบสวนไม่
มีคุณภาพ เกิดความล่าชา้ซ่ึงกระทบต่อประชาชน อนัน าไปสู่การร้องเรียน หรือการหม่ินประมาทพนกังานสอบสวนท า
ใหเ้กิดภาวะความเครียด และทอ้แทใ้นการท างาน จนน าไปสู่การลาออก ขอยา้ยสายงาน หรือการหาทางออกดว้ยวธีิการ
ฆ่าตวัตาย วนมาสู่ปัจจัยเดิม คือ จ านวนพนักงานสอบสวนไม่เพียงพอ ทั้ งท่ีควรจะค านึงถึงและสรรหาวิธีในการ
ด าเนินการแก้ไขและพฒันาปัจจัยต่าง ๆท่ีส่งผลกระทบต่อการท างานของพนักงานสอบสวน เพ่ือรักษาบุคลากร
เจา้หนา้ท่ีต ารวจสอบสวนไวเ้พื่อปฏิบติัหนา้ท่ีรับใชป้ระชาชนและชาติบา้นเมืองอยา่งมีคุณภาพ  

5.1 ขอ้เสนอแนะการวจิยั 
5.1.1 ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ 
1) ควรต้องส ารวจจ านวนพนักงานสอบสวนท่ีขาดแคลนแบบจริงจัง และก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจน           

การอบรมพนกังานสอบสวนจ ากดัใหอ้ยูใ่นเพียงสายงานสอบสวน และเติบโตไปกบังานสอบสวนเท่านั้น  
2) เสนอให้ฝ่ายงานสอบสวนควรจะให้ปรับให้ผูป้ฏิบติัสามารถเสนอความคิดเห็นไดม้ากข้ึน และเม่ือเสนอ

ไปถึงแลว้ดา้นผูก้  าหนดนโยบายควรจะตอ้งพิจารณาร่วมดว้ย 
3) ควรมีจิตแพทยส์ าหรับต ารวจแบบเคล่ือนท่ี เพ่ือประเมินเจา้หนา้ท่ีในแต่ละสถานีต ารวจ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น

และควรจะมีอยา่งยิง่ เพราะการท างานของต ารวจเป็นการท างานท่ีสร้างความเครียด และเกิดความกดดนัสูง  
4) ควรพฒันาการใชเ้ทคโนโลยีในหน่วยงานต ารวจให้มากข้ึน โดยการสร้าง Code ส่วนบุคคล และเฉพาะ

สถานี เพ่ือส่งรายงาน เอกสารหลกัฐานท่ีส าคญั เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ไม่ตกหล่นสามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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5) เสนอให้มีการเรียนการสอน และอบรมประสบการณ์ในการท างาน โดยการใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อเป็นเตรียม
ตวัเพื่อรับมือสถานการณ์จริงท่ีจะตอ้งพบเจอในการปฏิบติังานใหก้บันกัเรียนนายร้อยอบรม 

5.1.2 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
6) เสนอให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเพ่ิมจ านวนพนักงานสอบสวน ผูช่้วยพนักงานสอบสวน เป็นส่ิงส าคญั

จ าเป็นเร่งด่วน โดยให้เกิดความเพียงพอและครอบคลุมการท างานในแต่ละเฉพาะพ้ืนท่ี และเกิดความสมดุลกบัจ านวน
ปริมาณคดีท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานในดา้นอ่ืน ๆ มากข้ึน 

7) เสนอให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานภาครัฐ ตอ้งจดังบประมาณ ให้การสนับสนุนในเร่ือง
อุปกรณ์การท างาน ท่ีต้องใช้มีความจ าเป็นให้กับพนักงานสอบสวนในแต่ละสถานีต ารวจ ไม่ควรปล่อยให้เป็น
ภาระหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวนเท่านั้น 

8) เสนอให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรเปิดใจยอมรับสถานภาพของอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนจริงว่าเป็น
อยา่งไร จึงจะสามารถน าไปสู่ถึงการก าหนดนโยบายให้ตรงกบัสภาพปัญหาอาชญากรรมท่ีแทจ้ริง แลว้จะมีแนวทางใน
การแกไ้ขอยา่งไร 

9) เสนอให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเพ่ิมสวสัดิการค่าตอบแทนให้เกิดความเหมาะสมกับค่าใช้จ่ายใน
ชีวติประจ าวนัของพนกังานสอบสวน 

10) เสนอให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติออกส่ือประชาสัมพนัธ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้เร่ืองกฎหมายให้กับ
ประชาชน เพ่ือเป็นการแยกคดีระหว่างคดีอาญาแผ่นดินกบัคดีแพ่ง ซ่ึงจะท าให้ไม่เสียเวลาในการแจง้ความร้องทุกข ์
รวมไปถึงจะท าใหไ้ม่ส่งผลใหเ้กิดอคติกบัพนกังานสอบสวน 
 
6. กติตกิรรมประกาศ 

การท ารายงานการคน้ควา้วิจัยอิสระในฉบับน้ี ขอกราบขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์    
พนัต ารวจโท ดร.กฤษณพงค ์พูตระกูล และ ดร.ศศิภทัรา ศิริรวาโท ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะน าช้ีแนะแนวทางในการท า
รายงานการคน้ควา้วิจยัอิสระจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านท่ีมอบวิชาความรู้ด้าน
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม  ซ่ึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสาขาอาชีพท่ีได้ปฏิบัติงานอยู่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในทุกมิติทั้งกบัตนเอง สงัคม และประเทศชาติ  

ขอกราบขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีต ารวจสถานีต ารวจภูธรคูคตทุกท่าน ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์และเอ้ือเฟ้ือขอ้มูล
ในการสัมภาษณ์ท าให้รายงานการค้นควา้อิสระเล่มน้ีตรงกับวตัถุประสงค์ท่ีได้ตั้ งไว ้จนได้ผลการศึกษาท่ีเป็น
ประโยชน์แก่เจา้หนา้ต ารวจผูป้ฏิบติังานทุกท่าน  
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