
ผูศึกษามีความสนใจศึกษาในเขตพ้ืนที่ของกองบังคับการตํารวจนครบาล 9 กลาวไดวา เทาที่ผานมา การปฏิบัติงาน
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล 9 ไดประสบปญหาเก่ียวกับขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือการสืบสวน
สอบสวนบางประการเก่ียวกับการประสานงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาดาน (1) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Man) 
(2) การบริหารงบประมาณ (Money) (3) การบริหารงานทั่วไป (Management) (4) การบริหารวัสดุอุปกรณ (Material) 
(5) การบริหารคุณธรรม (Morality) (6) การใหบริการประชาชน (Market) (7) การบริหารขาวสาร หรือขอมูลขาวสาร 
(Message) (8) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (Method) (9) การบริหารเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน 
(Minute) (10) การวัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Measurement) เหลานี้เปนตน 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติงานใน
กองบังคับการตํารวจนครบาล 9 จํานวน 1,771 คน การคํานวณขนาดกลุมตัวอยางใชสูตรของ ทาโร ยามาเน 
ที่ระดับความเชื่อม่ัน 98% มีความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.02 กลุมตัวอยางจํานวน 
1,036 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ระดับ คือ เห็นดวยมาก ปานกลาง และนอย 
แบบสอบถามแบงเปน 4 สวน คือ สวนที ่1 ขอมูลสวนบุคคล สวนที ่2 ขอมูลเก่ียวกับปญหาขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการเพ่ือการสืบสวนสอบสวน สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการเพ่ือการสืบสวนสอบสวน สวนที ่4 ขอมูลเก่ียวกับยุทธศาสตรการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการเพ่ือการสืบสวนสอบสวน วิเคราะหขอมูลโดย สวนที ่1 การแจกแจงความถี่ และคารอย
ละสวนที ่2-4 การแจกแจงความถี ่คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ขีดความสามารถ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ใหความหมายวา ขีดความสามารถ หมายถึงความสามารถในการบริหารงาน 
การบริหารจัดการ วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ ใหความเห็นวา การบริหารจัดการ เปนแนวทางหรือวิธีการบริหารงาน

ภาครัฐที่หนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ นํามาใชในการปฏิบัติราชการเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารราชการ มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ การคิด  หรือการวางแผน การดําเนินงาน การ
ประเมินผล และการมีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศในทิศทางที่ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาและม่ันคงเพ่ิมข้ึน 

การสืบสวนสอบสวน ความหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (10) การสืบสวน 
หมายความถึง การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานซ่ึงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดปฏิบัติไปตามอํานาจ และ
หนาที่เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนและเพ่ือที่จะทราบรายละเอียดแหงความผิด มาตรา 2 (11) 
การสอบสวน หมายความถึง การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดําเนินการทั้งหลายอ่ืนตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายนี ้ซ่ึงพนักงานสอบสวนไดทําไปเก่ียวกับความผิดที่กลาวหาเพ่ือที่จะทราบขอเท็จจริงหรือการพิสูจนความผิด 
และเพ่ือจะเอาตัวผูกระทํา ผิดมาฟองลงโทษ 

ในการศึกษาครั้งนี ้ผูศึกษาไดนําปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา 11M ของ ซ่ึงเปนแนวคิดของ
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ประกอบดวย 11 ดานมาปรับใชเปนกรอบแนวคิด แตในที่นี้ผูศึกษาไดนํามาปรับใชเพียง 10 ดาน 
โดยตัดดานการประสานงานหรือการประนีประนอม (Mediation) ออก เพราะในการศึกษาครั้งนี้ ไดเนนศึกษาดาน
ประสานงานอยางมากอยูแลว ทั้ง 10 ดานดังกลาวไดแก (1) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Man) (2) การบริหาร
งบประมาณ (Money) (3) การบริหารงานทั่วไป (Management) (4) การบริหารวัสดุอุปกรณ (Material) (5) การบริหาร
คุณธรรม (Morality) (6) การใหบริการประชาชน (Market) (7) การบริหารขาวสาร หรือขอมูลขาวสาร (Message)
(8) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (Method) (9) การบริหารเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน (Minute) 
และ(10) การวัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Measurement) 

1. ผลการศึกษาปญหาเก่ียวกับขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือการสบืสวนสอบสวนของกองบังคับ
การตํารวจนครบาล 9 กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลางทั้ง 10 ดาน เนื่องจากเห็นวา ถึงแม
ขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติงานในกองบังคับการตํารวจนครบาล 9 เห็นวา ถึงแมผูบริหารไดเห็นความสําคัญ
ของกา รพัฒนา คุณภาพของขา ราชกา รตํารวจ แตยังขาดการนํา เครื่อง มือสําคัญมาชวยพัฒนา
ขีดความสามารถการบริหารจัดการดานการประสานงาน เชน การสงขาราชการตํารวจเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรเทคนิคการประสานงาน และเชิญผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเขามาชวยพัฒนา

2. ผลการศึกษาแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือการสืบสวนสอบสวนของ
กองบังคับการตํารวจนครบาล 9 กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมาก เนื่องจากเห็นถึงความสําคัญของการ
ประสานงานที่มีตอขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือการสืบสวนสอบสวน และจัดหาวัสดุอุปกรณ
ที่ทันสมัย เชน เครื่องบันทึกภาพ-เสียง และคอมพิวเตอรสําหรับการบริหารจัดการดานการประสานงาน
ที่รวดเร็วอีกดวย ซ่ึงผูบริหารควรจัดการฝกอบรมหลักสูตรเทคนิคการประสานงาน และแผนการฝกอบรม
ขาราชการตํารวจทุกระดับเพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการใชวัสดุอุปกรณที่ทันสมัยดวย

3. ผลการศึกษายุทธศาสตรการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือการสืบสวนสอบสวนของ
กองบังคับการตํารวจนครบาล 9 กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลางทั้ง 3 ขอคําถาม เนื่องจาก
ถึงแมกลุมตัวอยางเห็นถึงความสําคัญของการกําหนดเปนยุทธศาสตรเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการเพ่ือการสืบสวนสอบสวน และตองการใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน แตในเวลาเดียวกัน 
การกําหนดยุทธศาสตรเชนนี้อาจบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดยากพอควรดวยขอจํากัดบางอยาง เชน ความ
รวมมือประสานงานของฝายตาง ๆ อาจมีไมมากเทาที่ควร

1. ควรเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพของขาราชการตํารวจดานการประสานงานเปนประจําอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง เชน การสงขาราชการตํารวจเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเทคนิคการประสานงาน รวมทั้ง
ควรเชิญบุคคลภายนอก เชน ผูมีประสบการณ และเชี่ยวชาญเขามาชวยพัฒนา หรือใหคําแนะนําปรึกษาแก
ขาราชการตํารวจในกองบังคับการตํารวจนครบาล 9 อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

2. ควรใหความสําคัญและจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอแกการบริหารจัดการดานการประสานงานที่รวดเร็ว 
รวมทั้งควรใหความสําคัญกับการใชจายงบประมาณในการบริหารจัดการอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ 
คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุดดวย 
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1. ศึกษาปญหาเก่ียวกับขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือการสืบสวนสอบสวนของกองบังคับการตํารวจ
นครบาล 9

2. ศึกษาแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือการสืบสวนสอบสวนของกองบังคับการตํารวจ
นครบาล 9

3. ศึกษายุทธศาสตรการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือการสืบสวนสอบสวนของกองบังคับการตํารวจ
นครบาล 9

ประเภทงานวิจัย การวิจัยเชิงสํารวจ
ประธานกรรมการที่ปรึกษา  รศ.ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ   กรรมการที่ปรึกษา  อาจารย พลเอกศิรนิทร ธูปกล่ํา

supatwirmpa7@gmail.com
ผูวิจัย ดาบตํารวจสุภัทร ประดาสุข


