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สารนิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวน

สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพ่ือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ของ
ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน 3) เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับงานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผู้มาติดต่องานสืบสวนของสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน 123 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane)  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
(Reliability)  เท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และสถิติอนุมาน
หรืออ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) หรือ F : test 

 

ผลการวิจัยพบว่า  
1) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอ

จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ใน
ระดับปานกลางทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน                 
ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน และด้านขั้นตอนงานสืบสวน ตามล าดับ 

2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบ
อาชีพ ต่างกัน  มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 
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3) ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย เรียงล าดับจากความถี่สูงไปหาต่ าสามอันดับแรก ได้แก่ 
ล าดับขั้นตอนงานสืบสวนควรง่ายสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน งานสืบสวนควรเป็นไปตามล าดับ 
ก่อน และหลัง และระยะ เวลาขั้นตอนงานสืบสวนควรมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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ABSTRACT 
This thematic paper serves the purposes: 1) to study people’s opinions on 

police officers’ investigative tasks at Chaturaphak Phiman Police Station in Roi Et 
province’s Chaturaphak Phiman district, 2) to compare the former’s opinions on the latter’s 
investigation to variables of their genders, ages, educational levels and careers, 3) to examine 
the former’s suggestions for enhancing the latter’s investigative tasks. The sampling groups 
comprise 123 residents coming into contacts with the investigative tasks at their 
police station from September B.E. 2557 to November B.E. 2557. The sampling 
groups have been set through Taro Yamane’s table. The research instrument is five-
rating scale questionnaires, of which entire questions possess reliability at 0.86 The 
statistics utilized for processing data encompass frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and referential statistics of t-test and F-test สถ(One-way ANOVA).  

Research findings:  
1) People’s opinions on police officers’ investigative tasks at their police station 

have rated ‘neutral’ in the overall aspect. In terms of a specific one, all four aspects have 
scored the same. Those aspects placed in descending order include: investigative 
police officers, credibility for investigation, efficiency of investigation, and steps of 
investigation respectively.  

2) The hypothesis testing results have revealed that variables of their genders, 
ages, educational levels and careers show no significant differences in the former’s 
opinions on the latter’s investigative tasks in both the overall aspect and a single 
one, thereby being not conducive to the formulated hypotheses.  



ง 

3) Suggestions gained from the research in descending orders of three 
frequencies have been offered. First, steps of investigative tasks should be simple, 
convenient, rapid; not complicated and complex. Secondly, investigative police 
officers should be conducive to orders of investigation. Finally, duration of carrying 
out investigation should be timely rapid more than they really are. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ประกอบไปด้วย ต ารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ 

ต ารวจมีหน้าที่คอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศและประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่
ต ารวจต้องควบคุมความประพฤติของคนในสังคมซึ่งมีความคิดเห็นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานภาพ 
ผลประโยชน์ หรือข้อขัดแย้งซึ่งกันและกัน เป็นภารกิจที่เหนื่อยยาก ตรากตร า ตลอดเวลาและไม่
สามารถหยุดลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม ในปัจจุบันที่มีการแบ่งแยกทางความคิด จนเป็นเหตุให้การปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจต้องเผชิญกับ
ปัญหาที่สลับซับซ้อนยุ่งยากเป็นทวีคูณ ข้าราชการต ารวจต้องปฏิบัติงานตามบทบาทต่างๆ  เพ่ือดูแล
ความสงบเรียบร้อย เช่น บทบาทของผู้รักษาความศักดิ์สิทธิ์แห่งกฎหมายของบ้านเมือง อยู่ภายใต้การ
ควบคุมและค าสั่งของรัฐบาล ดูแลความสงบสุข รักษาความสงบและมั่นคงของชาติในยามปกติรวมทั้ง
รักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนของประเทศ นอกจากจะต้องรับผิดชอบในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม การสืบสวน จับกุมฟ้องร้องผู้กระท าความผิด การให้ความคุมครองสิทธิ
เสรีภาพส่วนบุคคล และการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว หน้าที่และภารกิจของต ารวจนั้นยังมี
ขอบเขตความรับผิดชอบที่กว้างมากหากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวบกพร่องหรือขาดประสิทธิภาพ  ก็
จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน1  

งานสืบสวน จับกุม การสอบสวน การฟ้องคดี ตลอดจนการพิจารณาพิพากษาคดีและการ
บังคับคดีทางกฎหมาย ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับการขจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ให้หมดสิ้น เพ่ือรักษา
ความสงบเรียบร้อยของสังคมและความม่ันคงของประเทศชาติ งานสืบสวนจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมาย
มีบทบาทที่ส าคัญมาก เพราะเป็นการสืบสวนหาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานต่างๆ จากการกระท า
ผิดที่เกิดขึ้น โดยการเก็บรวบรวมพยานผู้กระท าผิด เมื่อผู้กระท าผิดไม่ยอมให้ท าการจับกุม การ
สืบสวนจึงจ าเป็นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ตลอดจนน าเทคโนโลยีมาประกอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยความละเอียด รอบคอบ ถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือช่วยให้งานสืบสวนประสบความส าเร็จ2  

                                                 
1สุดสงวน สุธีสร, อาชญาวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมศาสตร์,2549), หนา้ 

14. 
2เรื่องเดียวกัน, หน้า 20. 
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สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีภารกิจหลักใน
การปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปราม ให้บริการอ านวยความสะดวก และงานสืบสวน เฉพาะงานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน ได้เอาใจใส่ติดตามผู้กระท าความผิดมาด าเนินคดีลงโทษในความผิด
นั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง งานสืบสวนจึงเป็นงานการแสวงหาข้อเท็จจริง เพ่ือหาหลักฐานน าเอาตัวผู้กระท า
ความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ส าหรับผู้ซึ่งได้รับความเดือดร้อนที่รีบเข้ามาติดต่องานสืบสวนเพ่ือให้
ด าเนินในคดีต่าง ๆ ทางสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน จะมีฝ่ายเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้รับผิดชอบก ากับ
ดูแลคอยพิทักษ์รักษาให้บริการเพ่ือด าเนินคดีให้ พร้อมกับเร่งรีบ เร่งรัด เร่งสะสาง ตามนโยบายของ
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดและจากงานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสืบสวน ไว้คอยด าเนินการให้กับประชาชน ซึ่ง
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ความรู้ปฏิบัติงาน เป็นอย่างดี และการด าเนินการได้แบ่ง
กระบวนการขั้นตอนทางกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความถูกต้องชัดเจน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยเร่งท า
ท างานเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ และให้มีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งเร่งสะสาง ตาม
นโยบายของสถานีต าตรวจ เพ่ือให้ประชาชนผู้เดือดร้อนที่เร่งรีบมาติดต่องานสืบสวนได้เห็นศักยภาพ 
การท างานที่มุ่งมั่นเอาใจใส่ และเพ่ือประชาชนผู้มาติดต่องานสืบสวนได้มองเห็นคุณค่า ความดี 
ประโยชน์ ในการปฏิบัติงานสืบสวน3  แต่ที่ผ่านมางานสืบสวนมักถูกมองว่า การด าเนินคดีสืบสวนที่
ได้รับ มีความล่าช้าอยู่ กระบวนการขั้นตอน มีระเบียบ ข้อบังคับ ทางกฎหมาย ซึ่งท าให้เกิดความ
ล่าช้า ในกระบวนการ การสืบสวนไม่ได้รับความยุติธรรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสืบสวนขาดความ
รับผิดชอบเอาใจใส่ ไม่กระตือรือร้น ท าให้การด าเนินคดีงานสืบสวนไม่เร็วรวด ต่อเนื่อง งานสืบสวน
ขาดความน่าเชื่อถือ และอาจไม่มีประสิทธิภาพ เหล่านี้ปัญหาเป็นอุปสรรค ท าให้ประชาชนผู้เดือดร้อน
ทีม่าติดต่องานสืบสวน อาจหมดหวัง ในกระบวนการยุติธรรมได้    
  จากเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธร
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
งานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือน าผลงานที่
ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และเป็นแนวทางการพัฒนา วางแผน ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง แก้ไขงานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด ให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป  
 
 

                                                 
3ส านักงานสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน, “แผนพัฒนาศักยภาพสถานีต ารวจภูธรจตุร

พักตรพิมาน”, ร้อยเอ็ด : สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน, 2557, หน้า 2. 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตร

พิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอ

จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ 
ต่างกัน 

1.2.3 เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
 การวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ ดังนี้ 
 1.3.1 ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตร
พิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
 1.3.2 ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตร
พิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
 1.3.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธร
จตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
 1.3.4 ประชาชนที่ประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุร
พักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
  

1.4 ขอบเขตของการวิจัย  
การวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน 

อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้  
1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร 

ได้แก่ ประชาชนผู้มาติดต่องานสืบสวนของสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ตาม
บัญชีรายชื่อผู้มาติดต่องานสืบสวน ในระหว่างสามเดือนตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 – พฤศจิกายน 2557 
โดยจ าแนกตามเดือน และเพศ จ านวน 178 คน 
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1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ได้แก่ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอ

จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ในสี่ด้าน คือ 
1) ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน    
2) ด้านขั้นตอนงานสืบสวน   
3) ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน 

4) ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน   
1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
ได้แก่ สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
การวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน 

อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งนี้ผลการวิจัยคาดว่าจะได้รับประโยชน์ ดังต่อไปนี้  
1.5.1 ท าให้ทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตร

พิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  
1.5.2 ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตร

พิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประกอบอาชีพ ต่างกัน 

1.5.3 ท าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  

1.5.4 สามารถน าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และเป็นแนวทางการพัฒนา
วางแผน แก้ไข ปรับปรุงงานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 

1.6 ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้  
ความคิดเห็น หมายถึง ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกของบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีต่อสิ่งหนึ่ง

สิ่งใด โดยเฉพาะการพูดหรือการเรียน ซึ่งในการแสดงออกนี้จะต้องอาศัยพ้ืนความรู้ ประสบการณ์และ
พฤติกรรมระหว่างบุคคล ก่อนที่จะมีการตัดสินใจแสดงออก ซึ่งการแสดงออกนี้อาจได้รับการยอมรับ
หรือปฏิเสธจากผู้อื่นก็ได้ 
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ประชาชน หมายถึง ประชาชนผู้มาติดต่องานสืบสวนของสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด ตามบัญชีรายชื่อผู้มาติดต่องานสืบสวน ในระหว่างสามเดือนตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 – 
พฤศจิกายน 2557 โดยจ าแนกตามเดือน และเพศ จ านวน 178 คน 

งานสืบสวน หมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครอง หรือ
ต ารวจได้ปฏิบัติไป ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพ่ือที่จะทราบ
รายละเอียดแห่ง ความผิด 

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธร หมายถึง ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
ในสี่ด้าน คือ 

1) ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน หมายถึง  ความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่สืบสวน ความ
กระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่สืบสวน ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่สืบสวน ความขยันมั่นเพียรของ
เจ้าหน้าที่สืบสวน ความซื่อสัตย์สุจริตของเจ้าหน้าที่สืบสวน ความกล้าหาญของเจ้าหน้าที่สืบสวน และ
ปฏิภาณไหวพริบของเจ้าหน้าที่สืบสวน  

2) ด้านขั้นตอนงานสืบสวน หมายถึง ล าดับขั้นตอนงานสืบสวนไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
ล าดับขั้นตอนงานสืบสวนเป็นไปตามล าดับ ก่อน และหลัง การด าเนินการงานสืบสวนเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ระยะ เวลาขั้นตอนงานสืบสวนมีความเหมาะสม และการด าเนินการขั้นตอนงานสืบสวน
โปร่งใสเป็น   

3) ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน  หมายถึง ให้ความรวดเร็วในงานสืบสวน  
ติดตามด าเนินการสืบสวนเร่งด่วน ให้ความเป็นธรรมกับผู้มาร้องขอ  ให้การติดต่อประสานงานอย่าง
ต่อเนื่อง ความซื่อสัตย์สุจริตในงานสืบสวน ความเป็นธรรมในการสืบสวนเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง และ
การเร่งติดตามจับกุมตัวผู้กระท าความผิดมาโทษ 

4) ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน หมายถึง เจ้าหน้าที่สืบสวนมีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนการสืบสวนมีประสิทธิภาพ การด าเนินการสืบสวนมีประสิทธิภาพ ระยะ เวลาสืบสวนมี
ประสิทธิภาพ การสืบสวนเป็นอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ และการสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริง
และหลักฐานมีประสิทธิภาพ 

สถานีต ารวจภูธร หมายถึง หน่วยงานซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
เรื่องการแบ่งส่วนราชการกรมต ารวจพ.ศ. 2475 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2475 มีหน้าที่
รับผิดชอบต่องานสืบสวนสอบสวนและงานป้องกันปราบปรามคดีอาชญากรรมต่างๆ การอ านวยความ
สะดวกส าหรับงานจราจรและการจัดท าเอกสารต่างๆ ส าหรับงานอ านวยการ ปัจจุบันสังกัดส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติโดยขึ้นตรงต่อกองบัญชาการต ารวจในที่นี้หมายถึง สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2475
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ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2483 ตามประกาศเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเรื่องการ
แบ่งส่วนราชการกรมต ารวจ พ.ศ. 2475 ปัจจุบันตั้งตั้งอยู่เลขท่ี 77 หมู่ 2   

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง สถานภาพข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับสาร
นิพนธ์ฉบับนี้ ประกอบด้วย ดังนี้ 

1) เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้จ าแนก
ออกเป็นสองเพศ คือ (1) เพศชาย และ(2) เพศหญิง 

2) อายุ หมายถึง ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้จ าแนก
ออกเป็นสี่ช่วงอายุ คือ (1) 18 - 30 ปี (2) 31 - 40 ปี (3) 41 – 50 ปี และ(4) 51 ปีขึ้นไป 

3) ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับสาร
นิพนธ์ฉบับนี้ จ าแนกออกเป็นสามระดับการศึกษา คือ (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
และ(3) อนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป 

4) ประกอบอาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ จ าแนกออกเป็นสี่กลุ่มอาชีพ คือ (1) เกษตรกรรม (2) รับจ้าง/ลูกจ้าง               
และ(3) ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว และ (4) รับราชการ/พนักงานของรัฐ  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2475


 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัย “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงาน วิจัยเชิงส ารวจหรือ
งานวิจัยภาคสนาม (Survey Research or Field Research) ที่เก่ียวข้อง มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับงานสืบสวน 
2.3 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ท าวิจัย 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.6 สรุปกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 
 2.1.1 ความหมายของความคิดเห็น 
 นักวิชาการได้ให้ความหมายของความคิดเห็นไว้ดังนี้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นไว้ว่า “สิ่ง
ที่นึกรู้ข้ึนในใจ ความรู้ที่เกิดขึ้นภายในใจ ก่อให้เกิดการแสวงหาความรู้ต่อไป เช่น เครื่องบินเกิดขึ้นได้
เพราะความคิดของมนุษย์; สติปัญญาทีจ่ะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างถูกต้องและสมควร เช่น คนท าลายของ
สาธารณะเป็นพวกไม่มีความคิด1 

สุพัตรา สุภาพ กล่าวว่า “ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกของบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีต่อสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด โดยเฉพาะการพูดหรือการเรียน ซึ่งในการแสดงออกนี้จะต้องอาศัยพ้ืนความรู้ ประสบการณ์
และพฤติกรรมระหว่างบุคคล ก่อนที่จะมีการตัดสินใจแสดงออก ซึ่งการแสดงออกนี้อาจได้รับการ
ยอมรับหรือปฏิเสธจากผู้อื่นก็ได้”2 

                                                 

 1ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท นานมีบุคส์พับลิชั่นส์ จ ากัด, 2546), หน้า 231. 

2สุพัตรา สุภาพ, ปัญหาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิช, 2515), หน้า 132. 
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บุญเรียง ขจรศิลป์ ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ ความคิดเห็น หมายถึง “การแสดงออกทาง
วาจาของเจตคติการที่บุคคลกล่าวว่าเขามีความเชื่อ หรือความรู้สึกอย่างไรเป็นการแสดงความคิดเห็น
ของบุคคลดังนั้นการวัด ความคิดเห็นของบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้”3 

ชาติชาย โทนุสินธิติ ให้ความหมายว่า “ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกของแต่ละบุคคลใน
อันที่จะพิจารณาถึงข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นการประเมินผล (Evaluation) สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
จากสถานการณ์สิ่งแวดล้อม (Circumstances) ต่าง ๆ หรือเป็นการแสดงออกถึงการลงความเห็นของ
บุคคลหนึ่งในข้อเท็จจริง”4 

สมยศ อักษร ได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นไว้ ดังนี้ พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา
อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายว่า “ความคิดเห็นเป็นข้อพิจารณาเห็นว่าเป็นจริง
จากการใช้ปัญญา ความคิดประกอบ ถึงแม้จะไม่ได้อาศัยหลักฐานพิสูจน์ยืนยันได้เสมอไปก็ตาม และ
อีกความหมายหนึ่ง คือ ทรรศนะ หรือประมาณการเกี่ยวกับปัญหา หรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง”5 

ปทานุกรมสังคมวิทยา ได้บัญญัติค าว่าความคิดเห็น ซึ่งตรงกับค าว่า Opinion ใน
ภาษาอังกฤษไว้ว่า6 

1) ข้อพิจารณาเห็นว่าเป็นจริงจากการใช้ปัญญาความคิดประกอบ  ถึงแม้จะไม่ได้อาศัย
หลักฐานพิสูจน์ยืนยัน ได้เสมอไปก็ตาม 

2) ทัศนะหรือประมาณการเกี่ยวกับเนื้อหาหรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง   
3) ค าแถลงที่ยอมรับนับถือกันว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อปัญหาที่มีผู้น ามาขอปรึกษาค าว่า

ความคิดเห็นมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า เจตคติ ซึ่งมีค าอธิบายไว้ว่าแนวโน้มที่บุคคลได้รับมาหรือ
เรียนรู้มา และกลายเป็นแบบอย่างในการแสดงปฏิกิริยาสนับสนุน หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อบางสิ่ง
บางอย่างหรือต่อบุคคลบางคน 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ให้ความหมายของความคิดเห็น (Opinion) “ว่า เป็นความเชื่อหรือ
ทัศนคติ ซึ่งบางครั้งอาจมีความรู้สึกเลือนรางในข้อเท็จจริงของตน และไม่มีความรู้สึกแรงกล้า ถึงกับ

                                                 
3บุญเรียง ขจรศิลป์,  วิธีวิจัยทางการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์      

พิชาญพริ้นติ้ง,2534), หน้า 32. 
4ชาติชาย โทนุสินธิติ, จิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2541), 

หน้า 10.  
5สมยศ อักษร, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546)หน้า 

12. 
6ราชบัณฑิตยสถาน, ปทานุกรมสังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน์การพิมพ์, 

2532), หน้า 246. 
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จะพิสูจน์ข้อเสนอนั้น ๆ ได้เป็นแต่เพียงว่าตนยอมรับข้อเสนอนั้น เพราะรู้สึก หรือดูเหมือนว่า มันจะ
เป็นอยา่งนั้นโดยแสดงความหมายไว้เป็นข้อๆ ดังนี้7 

1) เป็นความเชื่อหรือทัศนคติซึ่งแต่ละบุคคลก่อขึ้น (Forms) มาจากความรู้สึก หรือการ
ตัดสินใจใจความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับ หรือไม่ยอมรับในข้อเสนอหนึ่ง 

2) การตัดสินใจหรือความเชื่อมั่นจะรวมไปถึงความคาดหวัง (Expectation) หรือการ
คาดคะเน (Prediction) ที่เก่ียวกับพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ 

3) การแสดงออกเป็นถ้อยค าจากทัศนคติ (Attitude) และใน A Comprehensive 
Dictionary of Psychology and Psychoanalytic Termsได้บรรยายไว้อย่างน่าสนใจว่า เป็นความ
เชื่อที่บุคคลมีความรู้สึกโดยปราศจากข้อผูกพันทางอารมณ์หรือการตัดสินใจและแสดงออกมาอย่าง
เปิดเผยถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏหลักฐานเป็นที่ยอมรับว่า น่าเชื่อถือก็ตาม ซึ่งสามารถจะแสดงออกมาเป็น
ถ้อยค าภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม อย่างน้อยที่สุดส าหรับบุคคลหนึ่ง ข้อสันนิษฐานในเรื่องของ
จุดมุ่งหมายของความคิดเห็นนั้น เด่นชัดกว่าจุดมุ่งหมายของทัศนคติ ถึงแม้บางครั้งจุดมุ่งหมายอาจ
หลอกตัวเองอยู่บ้าง(ความคิดเห็นส่วนมากจะน าข้อเท็จจริง การตัดสินใจที่ถูกต้องและโครงสร้างของ
บุคลิกภาพออกมามากกว่าที่จะยึดมั่นบนข้อสมมติโดยทั่วไป ) แต่ถึงว่าอิทธิพลเหล่านี้ จะมาจาก
แรงจูงใจ หรือการตัดสินใจก็ตาม ความคิดเห็นก็ยังเป็นค ากล่าวถึงเรื่องราวที่คลุมไปถึงความรู้
บางอย่าง และข้อสรุปของหลักบานแห่งความจริงพอประมาณอีกประการหนึ่ง มันอาจจะเป็นความฝัน
ล้วนๆ ที่นึกข้ึนเองอย่างไม่มีเหตุผลก็ได้” 
 สุชา จันทน์เอม กล่าวว่า ความคิดเห็น คือ “ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่ง แต่เป็น
ลักษณะที่ไม่ลึกซึ้งเหมือนกับทัศนคติ คนเรามักจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันไป ความคิดเห็นเป็นส่วน
หนึ่งของทัศนคต”ิ8 
  สุรางค์ จันทน์เอม ให้ความหมายของความคิดเห็นว่า “เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการรับรู้
(Perceive) ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนั้น ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะมีหลักฐานอ้างอิงหรือไม่ หรืออาจเห็นด้วยตา
ทัศนคติ คือ การที่บุคคลมีความรู้สึกท่ัว ๆ ไปต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ส่วนความคิดเห็นคือการอธิบายเหตุผลที่
มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ”9 

                                                 
7ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, พฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ธีระฟิล์ม, 2541), หน้า 

106-107. 
8สุชา จันทร์เอม, จิตวิทยาวัยรุ่น , (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิชย์, 2542),           

หน้า 23. 
9สุรางค์ จันทน์เอม, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แพร่วิทยา, 2520),       

หน้า 43. 
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  โยธิน ศันสนยุทธ และ จุมพล พูลภัทรชีวัน ให้ความหมายของความคิดเห็นว่า “เป็นการ
แสดงออกทางถ้อยค า (Verbal Expression) เกี่ยวกับทัศนคติค่านิยมและความเชื่อถือ ความคิดเห็น
ดังกล่าวอาจประกอบด้วย องค์ประกอบทางอารมณ์หรือทางพฤติกรรมด้วยก็ได้”10 
 เสนาะ ติเยาว์ ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นว่า “เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการที่ได้
รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนั้น ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะมีหลักฐานอ้างอิงหรือไม่”11 
 สงวน สุทธิเลิศอรุณ และคณะ ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นว่า “เป็นการแสดงออกซึ่ง
วิจารณญาณที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะความคิดเห็นของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปตามข้อเท็จจริง 
ทัศนคติของบุคคล ในขณะที่ทัศนะคติแสดงความรู้สึกทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับสิ่งหนึ่ง ความคิดเห็นเป็นการ
อธิบายเหตุผลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจ”12 
 ประภาเพ็ญ สุวรรณ ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นว่า “เป็นการแสดงออกทางด้าน
ทัศนคติอย่างหนึ่ง การแสดงความคิดเห็นมักจะมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบและเป็นส่วนที่พร้อมจะมี
ปฏิกิริยาเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์ภายนอก”13 
 สุโท เจริญสุข ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นว่า “ความคิดเห็นเป็นสภาพความรู้สึก
ทางด้านจิตใจที่เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคล อันเป็นผลให้บุคคลมีความคิดต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่งในลักษณะที่ชอบไม่ชอบหรือเฉย ๆ”14 
 ประภาเพ็ญ สุวรรณ ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นไว้ว่า เป็นการแสดงออกด้าน ทัศนคติ
อย่างหนึ่ง แต่การแสดงความคิดเห็นนั้นมักจะมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ และเป็นส่วนที่พร้อมที่จะมี
ปฏิกิริยาอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ภายนอก15 

                                                 
10โยธิน  ศันสนยุทธ  และจุมพล พูลภัทรชี วิน ,  จิต วิทยาสั งคม ,  พิมพ์ครั้ งที่  2 , (

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ส่งเสริมวิชาการ, 2539), หน้า 56. 
11เสนาะ ติเยาว์, การสัมภาษณ์ในงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนา

พานิช, 2527), หน้า 35.  
12สงวน สุทธิเลิศอรุณ และคณะ, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : ชัยศิริการพิมพ์, 

2522), หน้า 31.  
13ประภาเพ็ญ สุวรรณ, ทัศนคติการวัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัย ,

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2540), หน้า 44.  
14สุโท เจริญสุข, หลักจิตวิทยาและพัฒนาการของมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา, 

2525), หน้า 24.  
 15เรื่องเดียวกัน, หน้า 40. 
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 พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นว่า “ความคิดเห็น คือ ความโน้ม
เอียง (Predisposition) ที่เกิดจากการเรียนรู้ เพ่ือที่จะตอบสนองต่อวัตถุหนึ่งอาจจะออกมาใน
ลักษณะที่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อวัตถุนั้นได้”16 
 พรรณี ช.เจนจิต ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นว่า “ความคิดเห็นเป็นเรื่องของความรู้สึก
ทั้งที่พอใจและไม่พอใจ ที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีอิทธิพลท าให้แต่ละคนสนองตอบต่อสิ่งเร้า
แตกต่างกันออกไป”17 
 ลัดดา กิตติวิภาค ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นว่า “ความคิดเห็น คือ ความคิดที่มี
อารมณ์เป็นส่วนประกอบซึ่งท าให้เกิดความพร้อมที่จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบ ในทางบวกหรือทางลบต่อสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด”18 
 จากความหมายดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า ความคิดเห็น เป็นการแสดงออกทางด้านความรู้สึกนึก
คิด ความเชื่อ และการตัดสินใจในการพิจารณาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือประเด็นใดประเด็นหนึ่งโดยอาศัย
พ้ืนฐานความรู้ การรับรู้ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมเป็นส่วนช่วยในการแสดงความคิดเห็น ซึ่ง
ความคิดเห็นของแต่ละบุคคล อาจเป็นที่ยอมรับหรือปฏิเสธจากบุคคลอื่น ๆ ก็ได้ 

2.1.2 ประโยชน์ของความคิดเห็น 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ ได้อธิบาย ประโยชน์ของความคิดเห็น ดังนี้ 
1) ประสบการณ์ บุคคลจะมีความคิดเห็นที่ดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่มีต่อสิ่งนั้นๆ ใน

ลักษณะใด หากบุคคลนั้นมีประสบการณ์ท่ีดี ก็จะมีความคิดเห็นที่ดี และหากบุคคลนั้นมีประสบการณ์
ที่ไม่ด ีก็จะมีความคิดเห็นที่ไม่ดีเช่นกัน 

2) การติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น ความคิดเห็นของคนบางคนอาจเกิดจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
คนอ่ืน โดยได้รับข้อมูลเรื่องราวต่างๆ จากผู้ที่สัมพันธ์ด้วย แล้วถ่ายทอดความคิดเห็นนั้นมาเป็นของตน 
เช่น ความสัมพันธ์ที่มีต่อพ่อ แม่ ครู อาจารย์ บุคคลนั้น ก็จะได้รับความคิดเห็นถ่ายทอดมาจากบุคคล
ที่ใกล้ชิดได้เป็นอย่างมาก 

3) ตัวแบบความคิดเห็นของบุคคลบางอย่าง เกิดจากการเลียนแบบ เด็กอาจเลียนแบบ
พฤติกรรมอย่างที่ตนชอบจากพ่อ แม่ ครู อาจารย์ และบุคคลที่ใกล้ชิด นอกจากนั้นอาจจะเลียนแบบ

                                                 
16พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช และคณะ, พฤติกรรมผู้บริโภค, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช, 2541), หน้า 153.  
17พรรณี ช.เจนจิต, จิตวิทยาการเรียนการสอน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อมรินทร์การ

พิมพ์, 2528), หน้า 288.  
18ลัดดา กิตติวิภาค, ทัศนคติทางสังคมเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : แสงจันทร์การพิมพ์, 

2525), หน้า 1. 
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จากภาพยนตร์ และสื่อต่างๆ ที่ได้พบเห็นมา หากตัวแบบมีความคิดเห็นที่ดีต่อบุคคลหรือสิ่งต่างๆ ผู้
เลียนแบบก็จะรับเอาข้อมูลฝังเข้าไปในจิตใจ และมีความคิดเห็นต่างๆ เหมือนตัวแบบ 

4) องค์ประกอบทางสถาบันสังคม สถาบัน และสังคมต่างๆ เช่น โรงเรียน วัด โรงภาพยนตร์ 
และองค์การต่างๆ เป็นสิ่งที่อิทธิพลในการสร้างความคิดเห็นให้เกิดกับบุคคลได้เป็นอย่างดี  โดยที่
บุคคลจะค่อยๆรับประสบการณ์ จากชีวิตประจ าวัน และสะสมมากขึ้น จนเป็นความคิดเห็น และมี
พฤติกรรมที่ดีต่อไป เช่น โรงเรียน อาจจะอบรมให้เด็กรู้จักเชื่อฟัง พ่อ แม่ เด็กก็จะรับข้อมูลและความ
คิดเห็นที่ดีต่อพ่อ แม่ เป็นต้น ความคิดเห็นเป็นความรู้สึกของบุคคล เป็นการแสดงออก ด้านเจตคติ
ด้านใดด้านหนึ่งที่พร้อมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะอย่าง ต่อสถานการณ์ ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า การที่บุคคลสัมพันธ์กันและมีความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ ที่
แตกต่างกัน ความขัดแย้งระหว่างบุคคลก็จะเกิดขึ้น ซึ่งความคิดเห็นนี้จะเกิดขึ้นจากความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีมีอยู่ของแต่ละบุคคล19 

2.1.3 ประเภทของความคิดเห็น 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ กล่าวว่า ความคิดเห็นอาจจะแบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ 
1) ความคิดเห็นเชิงบวกสุด เชิงลบสุดเป็นความคิดเห็นที่เกิดจากการเรียนรู้ และ

ประสบการณ์ซึ่งสามารถรวบทิศทางได้ 
2) ความคิดเห็นจากความรู้ ความเขา้ใจ การมีความคิดต่อสิ่งหนึ่งขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจ

ที่มีต่อสิ่งนั้น เช่น ความรู้ความเข้าในทางที่ดี ชอบ ยอมรับ ความรู้ความเข้าใจในทางไม่ดี ไม่ชอบ 
รังเกียจ ไม่เห็นด้วย20 

สุรางค์ จันทร์เอม และคณะ ได้แบ่งประเภทความคิดเห็นออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1) การคิดโดยไม่มีจุดหมาย (Undirected thinking) หรือเรียกว่า ความคิดแบบเชื่อมโยงเป็น

การคิดที่ไม่มีจุดหมาย เป็นอิสระจากการถูกก าหนดด้วยเงื่อนไขภายนอก 
2) การคิดอย่างมีจุดมุ่งหมาย (The Goal-directed Thinking) เป็นการคิดว่าเกิดขึ้นเมื่อเรา

ต้องการหาค าตอบ หรือหาวิถีทางที่สมเหตุสมผลในการแก้ปัญหา การคิดชนิดนี้มีเป้าหมายที่ชัดเจน 
 ความคิดเห็นของบุคคลมีองค์ประกอบพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ ประการแรกเป็นความรู้ความ
เข้าใจ (Cognition) ได้แก่ การเรียนรู้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย ส าหรับหูและ
ตา เป็นส่วนประกอบทางร่างกายที่ท าให้เกิดทัศนคติมากท่ีสุด จากการได้เห็นได้ยิน แล้วสร้างสมเป็น
เรื่องราวต่าง ๆ เข้าสู่สมอง โดยสมองเป็นส่วนก าหนดความคิดแยกแยะเหตุผลออกมาเป็นความรู้สึกที่

                                                 
19ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, พฤติกรรมองค์การ,(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ธีระฟิล์ม, 2541), หน้า 

132. 
20เรื่องเดียวกัน, หน้า 28. 
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เกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบ ประการที่ 2 เป็นความรู้สึก (Affection) ที่แสดงออกมาเอง เพ่ือบ่งบอกถึง
ความรัก ความโกรธ หรือความเกลียดชังต่าง ๆ และประการที่ 3 เป็นพฤติกรรม (Behavior) เป็นการ
แสดงออกต่าง ๆ ที่สามารถสังเกตได้21  

สรุปได้ว่า ประเภทของความคิดเห็นตามที่กล่าวมาข้างต้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือความ
คิดเห็นที่สามารถบอกทิศทางได้ว่าสิ่งไหนรักมากที่สุด สิ่งไหนเกลียดมากที่สุด กับความคิดเห็นที่ขึ้นอยู่
กับความรู้ความเข้าใจ 

2.1.4 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็น 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดความคิดเห็น ดังนี้ 
1) ปัจจัยทางพันธุกรรมและสรีระ คือ อวัยวะต่างๆ ของบุคคลที่ใช้รับรู้ผิดปกติ หรือเกิดความ

บกพร่อง ซึ่งอาจมีความคิดเห็นที่ไม่ดีต่อบุคคลภายนอก 
2) ประสบการณ์โดยตรงของบุคคล คือ บุคคลได้ประสบกับเหตุการณ์ด้วยตัวเองหรือได้พบ

เห็น ท าให้บุคคลมีความฝังใจ และเกิดความคิดต่อประสบการณ์เหล่านั้นต่างกัน 
3) อิทธิพลของผู้ปกครอง คือ เมื่อเป็นเด็ก ผู้ปกครองจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและให้ข้อมูลแก่เด็ก

ได้มาก ซึ่งจะมีผลต่อพฤตกรรมและความคิดเห็นด้วย 
4) ทัศนคติและความคิดเห็น คือ เมื่อบุคคลเจริญเติบโตย่อมจะต้องมีกลุ่ม และสังคม ดังนั้น 

ความคิดเห็นของกลุ่มเพ่ือน กลุ่มอ้างอิงหรือการอบรมสั่งสอนของโรงเรียนหน่วยงานที่มีความคิดเห็น
กันหรือแตกต่างกัน ย่อมมีผลต่อความคิดเห็นต่อบุคคลด้วย 

5) สื่อมวลชน คือ สื่อต่าง ๆ ที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันของคนเรา ซึ่งได้แก่ วิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นของบุคคล22 

จ าเรียง  ภาวจิตร  ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความคิดเห็นว่า ขึ้นอยู่กับกลุ่มทางสังคมใน
หลายประการ คือ 

1) ภูมิหลังทางสังคม หมายถึงกลุ่มคนที่มีภูมิหลังที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นที่แตกต่าง
กันไปด้วย เช่น ความคิดเห็นระหว่างผู้เยาว์กับผู้สูงอายุ ชาวเมืองกับชาวชนบท  เป็นต้น 

2) กลุ่มอ้างอิง หมายถึง การที่คนเราจะคบหาสมาคมกับใคร หรือกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้แก่
ผู้ใด หรือการกระท าที่ค านึงถึงอะไรบางอย่างร่วมกันหรืออ้างอิงกันได้ เช่น ประกอบอาชีพเดียวกัน 
การเป็นษมาชิกกลุ่มหรือษมาคมเดียวกัน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ย่อมมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคคล
เหล่านั้นด้วย 

                                                 

 21พจมา พิชิตปัจจา, “ความพยายามในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่”, 
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2543, หน้า 16. 

22เรื่องเดียวกัน, หน้า 27. 
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3) กลุ่มกระตือรือร้น หรือกลุ่มเฉื่อยชา หมายถึง การกระท าใดที่ก่อให้เกิดความกระตือรือร้น
เป็นพิเศษอันจะก่อให้เกิดกลุ่มผลประโยชน์ขึ้นมาได้ ย่อมส่งผลต่อการจูงใจให้บุคคลที่เป็นสมาชิก
เหล่านั้นมีความคิดเห็นที่คล้อยตามได้ไม่ว่าจะให้คล้อยตามในทางที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม 
ในทางตรงกันข้ามกลุ่มเฉื่อยชาก็จะไม่มีอิทธิพลต่อสมาชิกมากนัก23 

ผู้วิจัยสรุปว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล คือปัจจัยที่มีผลต่อ
ความคิดเห็นของบุคคลโดยตรง เช่น เพศ อายุ รายได้ และปัจจัยสภาพแวดล้อม คือปัจจัยที่มีผลต่อ
ความคิดเห็นของบุคคลโดยอ้อม เช่น สื่อมวลชน กลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง และครอบครัว  

2.1.5 การวัดความคิดเห็น 
มอร์แกน และ คิง (Morgan and King) ได้เสนอแนะเกี่ยวกับการวัดความคิดเห็นไว้ว่า การ

จะให้ออกความคิดเห็นควรถามต่อหน้า ถ้าจะใช้แบบสอบถาม ส าหรับวัดความเห็น ต้องระบุให้ผู้ตอบ 
ตอบว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย กับข้อความที่ก าหนดให้ แบบสอบถามประเภทนี้ นิยมสร้าง ตามแนว
ของลิเคิร์ต ซึ่งแบ่งความคิดเห็นออกเป็น  5  ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยเฉยๆ ไม่แน่ใจ   
ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ส่วนการให้คะแนนขึ้นอยู่กับข้อความว่า เป็นปฏิฐาน 
(Positive)หรือนิเสธ (Negative)24 

จากทัศนะของนักวิชาการหลายท่านที่ได้ให้ความหมายไว้ในข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุป
ความหมายของ ความคิดเห็นเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ว่า ความคิดเห็น หมายถึงการ
แสดงออกในด้านความเชื่อและความรู้สึกของแต่ละบุคคล ที่อาจจะไม่ได้ตั้งอยู่บน ความแน่นอน หรือ
ความรู้อันแท้จริง แต่จะตั้งอยู่ในจิตใจ ความเห็นและการลงความเห็นของแต่ละบุคคลที่น่าจะเป็นจริง
หรือน่าจะตรงตามที่คิด  
  
 
 
 
 

                                                 
23จ าเรียง  ภาวจิตร, “สาธารณมิติ”. เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมศึกษา 4(เล่ม 2),(

กรุงเทพมหานคร: บริษัทสารมวลขน จ ากัด, 2536), หน้า  248-249. 
24Morgan and King, Survey Methods in Social Investigation, อ้างในอุมาพร บาง

ภูมิ, การศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกห้องสมุดต่อกิจกรรมการให้บริการห้องสมุดประชาชนเฉลิม
พระเกียรติราชกุมารี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา, ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), 2542, หน้า 27. 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกบังานสืบสวน 
แนวคิดเกี่ยวกับงานสืบสวน ผู้วิจัยมุ่งกล่าวถึง ความหมายของการสืบสวน ผู้มีอ านาจในการ

สืบสวนและเขตอ านาจสืบสวน วัตถุประสงค์ของการสืบสวน ลักษณะของการสืบสวน ขั้นตอนการ
สืบสวน หลักเกณฑ์การสืบสวน วิธีการสืบสวน วิธีการและหลักการจัดการหน่วยงานสืบสวน และภาร
งานในงานสืบสวน มีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

2.2.1 ความหมายของการสืบสวน 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 อธิบายไว้ว่า การสืบสวน หมายถึง การ

เสาะหาทบทวนไปมา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (10) บัญญัติว่า การสืบสวน 
หมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจได้ปฏิบัติไป ตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  และเพ่ือที่จะทราบรายละเอียดแห่ง 
ความผิด  

จากความหมายของการสืบสวนข้างต้นนั้น สรุปความหมายของการสืบสวนได้ว่า การสืบสวน
เป็นการด าเนินการขั้นต้นของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ซึ่งได้ปฏิบัติไปตามอ านาจ และหน้าที่ 
โดยเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน ทั้งก่อนและหลังที่ความผิดอาญา เกิดขึ้น เพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเพ่ือที่จะทราบรายละเอียด
แห่งความผิดถึงสาระส าคัญ 3 ประการอันเป็นหลักสากลคือ  

1) จะต้องท าการสืบสวนให้พบว่าได้มีการกระท าผิดกฎหมายเกิดขึ้นจริงหรือไม่  (Has 
acrime been Committed ?)  

2) ถ้ามีการกระท าความผิดเกิดขึ้นจริงแล้วเป็นคดีอะไร (If So, What Crime ?)  
3) ใครเป็นผู้กระท าความผิดในคดีนั้น ๆ (Who Committed Such crime ?)  

ส่วนทางด้านนักอาชญาวิทยาและนักวิชาการได้มีความเห็นพ้องกันว่า  การสืบสวนนั้นมี
ลักษณะเป็น ศิลป์แห่งการสืบสวน และยังมีลักษณะเป็น ศาสตร์แห่งการสืบสวน ส่วนสาเหตุที่มองการ 
สืบสวนมีลักษณะเป็นศิลป์ เนื่องจากบุคคลที่จะมาท าหน้าที่ในงานสืบสวน ให้ประสบความส าเร็จได้ 
นั้น จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ มีความสามารถ ขยันมั่นเพียร และจะต้องเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ 
กล้าหาญ มีปฏิภาณไหวพริบ มีความคิดริเริ่ม อยากรู้อยากเห็น มีศักดิ์ศรีเป็นของตนเอง รวมทั้ง
จะต้อง เป็นผู้ที่มีความสามารถท่ีจะเรียกร้องความช่วยเหลือ สนับสนุนจากประชาชนได้ หากมีภารกิจ
อัน ส าคัญยิ่ง ส่วนสาเหตุที่มองการสืบสวนว่ามีลักษณะเป็น “ศาสตร์” เนื่องจากเป็นการพิจารณาใน
แง่การ จัดระบบการบริหารงานสืบสวน โดยค านึงถึงหลักการจัดของหน่วยงานสืบสวนให้เหมาะสมกับ
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การ จัดอัตราก าลังอย่างประหยัด มีการอ านวยความสะดวกอย่างรวดเร็ว พร้อมกับมีการน าเอา
วิทยาการ ต ารวจมาใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างจริงจัง จึงจะท าให้งานสืบสวนมีประสิทธิผล25 

ประเสริฐ เมฆมณี ได้กล่าวสนับสนุนยืนยันว่าการไปปรากฏตัวในที่เกิดเหตุของ เจ้าหน้าที่
ต ารวจ เพ่ือสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงแห่งคดี จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความรู้ทาง วิทยาการ
ต ารวจ และอุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบประจักษ์พยานหลักฐานร่องรอยแห่ง การ
กระท าความผิด เช่น ภาพถ่าย ลายพิมพ์นิ้วมือ อาวุธหรืออุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ใน การกระท า 
ความผิด ทิศทางเข้าออกของคนร้าย คราบโลหิต สารเคมี เอกสารหรือวัตถุพยานที่เกี่ยวเนื่องต่าง ๆ26 

2.2.2 ผู้มีอ านาจในการสืบสวนและเขตอ านาจสืบสวน  
ผู้ที่มีอ านาจในการสืบสวนคดีอาญานั้น นักกฎหมายได้วางระเบียบและข้อกฎหมายไว้ดังนี้  
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 17 ก าหนดไว้ว่า พนักงานฝ่าย 

ปกครองหรือต ารวจ มีอ านาจท าการสืบสวนคดีอาญาได้  
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (16) ก าหนดไว้ว่า พนักงาน ฝ่าย 

ปกครองหรือต ารวจ หมายความถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอ านาจและหน้าที่รักษาความสงบ 
เรียบร้อยของประชาชนให้รวมทั้งพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่าพนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอ่ืนๆ ในเมื่อท าการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปราม ผู้กระท า
ความผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปราม  

ทวี ตาตะยานนท์ กล่าวถึงระเบียบขั้นตอนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจเกี่ยวกับคดี 
สืบสวน เมื่อกฎหมายให้อ านาจพนักงานฝ่ายปกครองและต ารวจ มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนเช่นนี้ ต ารวจจึงมีอ านาจและหน้าที่สืบสวนคดีอาญาและเหตุการณ์ทั้งหลาย ที่เกี่ยวแก่
ความสงบเรียบร้อยได้ทั่วราชอาณาจักร  

อนึ่ง ได้มีค าพิพากษาฎีกาท่ี 140/2490 ได้วางแนวบรรทัดฐานไว้ว่า ต ารวจมีอ านาจสืบสวน 
คดีอาญาได้ทั่วราชอาณาจักรและค าพิพากษาฎีกาท่ี 1670/2509 วินิจฉัยว่าต ารวจดับเพลิง แม้จะมี
หน้าที่ ดับเพลิงก็ย่อมมีหน้าที่สืบสวนคดีอาญาได27 

 

                                                 
25นวลจันทร์ ทศนชัยกุล, อาชญากรรม (การป้องกัน : การควบคุม), (นนทบุรี : พรทิพย์กา

พิมพ์, 2540), หน้า 21. 
26ประเสริฐ เมฆมณี, ต ารวจและกระบวนการยุติธรรม, (กรุงเทพมหานคร : บพิธ, (2525), 

หน้า 32. 
27

 ทวี ตะยานนท์, ระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี หลักสูตรนักเรียนต ารวจ พ.ศ. 2538. 
(กรุงเทพมหานคร : สูตรไพศาล, 2538), หน้า 38. 
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2.2.3 วัตถุประสงค์ของการสืบสวน  
สง่า ดวงอัมพร ได้กล่าวถึงการสืบสวนดังกล่าวข้างต้นกล่าวได้ว่า การสืบสวนคือการแสวงหา 

ข้อเท็จจริง เพ่ือวัตถุประสงค์ส าคัญ 2 ประการ คือ  
1) การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การ

สืบสวนเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ คือการสืบสวนก่อนท่ีจะมีการกระท าความผิด เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์
ในการป้องกัน หรือเป็นแนวทางส าหรับการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน เมื่อมีการกระท าความผิด
ทางอาญาเกิดขึ้น ปัจจัยอันเป็นข้อมูลส าคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริง และ หลักฐานส าหรับวางแนวทาง
ในการป้องกันให้กระท าความผิดเกิดขึ้น ซึ้งผู้มีหน้าที่ในการสืบสวนควร รู้ได้แก่  

(1) ความรู้ทั่วไปในท้องที่ ซึ่งได้แก่ ภูมิประเทศ สถานที่สิ่งของต่าง ๆ ตลอดจน
บุคคลที่ อยู่ในท้องที่รับผิดชอบ และสามารถน ามาประมวลเป็นข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องตรงกับความ
ต้องการ  

(2) ความรู้เกี่ยวกับประวัติอาชญากร หรือบุคคลผู้มีพฤติการณ์โน้มเอียงไปในทาง
ผิด กฎหมาย อาทิเช่น ผู้ที่เคยต้องโทษ บุคคลติดยาเสพติด บุคคลที่ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง บุคคล 
ประพฤติตนเป็นอันธพาล เป็นต้น  

(3) ความรู้เกี่ยวกับแหล่งข่าวต่าง ๆ อาทิเช่น ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านเสริมสวย ร้าน 
ตัดผม ร้านกาแฟ ร้านถ่ายรูป และสถานพักผ่อนหย่อนใจต่าง ๆ  

2) การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน เพ่ือที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด  
การสืบสวนเพ่ือวัตถุประสงค์นี้ คือ การสืบสวนหลังจากมีการกระท าความผิดเกิดขึ้น ซึ่งอาจ

แยกได้เป็น 3 ประการคือ 
(1) ในกรณีที่จับกุมตัวผู้กระท าความผิดได้ การสืบสวนดังกล่าวนี้จะเป็นการ 

สืบสวนเพื่อแสวงหาหลักฐานต่าง ๆ จากพยานบุคคล พยานเอกสาร และวัตถุพยาน เพ่ือน ามา พิสูจน์
ความผิดของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน  

(2) ในกรณีที่รู้ตัวผู้กระท าผิดแต่ยังจับตัวไม่ได้ การสืบสวนดังกล่าวนี้นอกจากจะ 
เป็นการสืบสวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง และหลักฐานเกี่ยวกับรายละเอียดแห่งความผิดแล้วยังต้อง ท า
การสืบสวนเพื่อจับกุมผู้กระท าความผิด  

(3) กรณีที่ไม่ทราบตัวผู้กระท าความผิด และยังไม่ทราบรายละเอียดแห่งความผิด 
การสืบสวนในลักษณะนี้จะต้องท าการสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริง และหลักฐานให้ได้ รายละเอียดแห่ง
ความผิด ใครเป็นผู้กระท าความผิด กระท าความผิดอะไร กระท าความผิดเมื่อใด กระท าความผิดที่
ไหน ท าไมจึงจะกระท าความผิด และกระท าความผิดอย่างไร  

การแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว อาจได้จากบุคคลและสถานที่ ดังนี้  
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1) บุคคล  
(1) ผู้เสียหายหรือพรรคพวกของผู้เสียหาย หรือบุคคลอ่ืนที่ร้องขอให้ช่วยเหลือใน การ

สืบสวน  
(2) บุคคลซึ่งเป็นญาติมิตรของผู้เสียหาย หรือผู้ร้องขอให้ช่วยในการสืบสวน  
(3) บุคคลซึ่งอยู่ในท่ีเกิดเหตุ ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ  
(4) บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นในการกระท าความผิด  
(5) บุคคลอื่น ๆ รวมทั้งสื่อมวลชนด้วย บุคลอื่น ๆ ได้แก่  

ก. ผู้ที่เป็นที่เคารพนับถือของราษฎร หรือผู้ที่กว้างขวาง เช่นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ข้าราชการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาจังหวัด เป็นต้น  

ข. ผู้มีอิทธิพล หรือนักเลง นักโทษ ผู้ต้องโทษ คนขับรถโดยสาร ผู้ที่ชอบ เที่ยวเตร่
ซอกแซก เป็นต้น  

ค. บุคคลในสถานบริการต่าง ๆ เช่น โรงแรม สถานอาบอบนวด ห้องอาหาร คอฟ
ฟ่ีชอฟ ไนต์คลับ ร้านกาแฟ ร้านตัดผม ท่ารถ และท่าเรือโดยสาร เป็นต้น  

2) สถานที่เกิดเหตุ มีความส าคัญต่อการแสวงหาพยานหลักฐาน และข้อเท็จจริงในคดี 
โดยเฉพาะคดีอุกฉกรรจ์ ซึ่งได้แก่ คดีฆ่าคนตาย ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ วางเพลิง คดี
ดังกล่าวย่อมทิ้งร่องรอยและหลักฐานเกี่ยวกับคดีไว้ในที่เกิดเหตุ  ซึ่งอาจได้แก่ อาวุธ คราบโลหิต 
อุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการกระท าความผิดร่องรอยทางเข้าออก หรือ กลบเกลื่อนร่องรอย 
ศพ ฯลฯ การตรวจสถานที่เกิดเหตุมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(1) เพ่ือพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงตามที่กล่าวหาหรือไม่  
(2) เพ่ือจะได้ทราบว่ามีเหลักฐานร่องรอยสิ่งของ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งจะใช้เป็น 

พยานหลักฐานในการสืบสวนหาตัวคนร้าย หรือผู้เกี่ยวข้องหรือไม่  
(3) สภาพหรือกิริยาอาการของสถานที่ ของบุคคล ของศพ บาดแผล หรือสิ่งของ 

ต่างๆ ในสถานที่นั้นเป็นอยู่อย่างไร  
(4) ทิศทางการเข้าออกของบุคคล หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  
ส าหรับการไปตรวจสถานที่เกิดเหตุให้ปฏิบัติดังนี้  
(1) ให้ท าการจับกมุตัวผู้กระท าผิดหรือควบคุมผู้มีพิรุธซึ่งยังอยู่ที่เกิดเหตุไว้ทันที เพ่ือ 

ป้องกันการหลบหนี  
(2) ป้องกันอย่าให้บุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ หรือบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุออกไปเสีย

จากที ่เกิดเหต ุก่อนที่จะมีการซักถาม หรือพิสูจน์ความจริงบางอย่าง  
(3) ป้องกันอย่าให้บุคคลอ่ืนเข้ามา และอย่าให้บุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุออกไป เพ่ือ 

ป้องกันการท าลายหลักฐาน หรือเคลื่อนย้ายซึ่งหลักฐานทางคดีไปเสียจากที่เกิดเหตุ  
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(4) ให้บันทึกข้อเท็จจริงที่ได้พบเห็น หรือได้จากการสอบถามบุคคลที่อยู่ในที่เกิด
เหตุหรือ อยู่ใกล้เคียงเท่าที่จะท าได้ เพ่ือให้ได้ประโยชน์ต่อคดีให้มากที่สุด  

(5) ให้ท าการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมด้วยผู้ช านาญ หรือ
เกี่ยวข้องเพ่ือ ค้นหาร่องรอยและหลักฐาน ซึ่งได้แก่ พยานวัตถุหรือสิ่งอ่ืนที่อาจเป็นประโยชน์ต่อคดี  

(6) ให้รวบรวมเก็บ หรือยึดซึ่งวัตถุของกลาง หรือร่องรอยต่าง ๆ ที่พบเห็นเพ่ือ
น าไป สอบสวนเป็นพยานวัตถุ การยึดให้เป็นไปตามระเบียนว่าด้วยการยึดและรักษาของกลาง28   

2.2.4 ลักษณะของการสืบสวน  
ประเสริฐ เมฆมณี กล่าว่า การสืบสวนนั้น นับว่าเป็นการด าเนินการขั้นตอนของพนักงานฝ่าย

ปกครองหรือต ารวจ ซึ่งได้ปฏิบัติไปตามอ านาจหน้าที่ และเพ่ือจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการรักษาความ
สงบเรียบร้อย ของประชาชน และเพ่ือที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด แต่ส าหรับหลักเกณฑ์การ
ด าเนินการ สืบสวนคดีอาญานั้น มิได้ก าหนดไว้ในกฎหมายพิจารณาความอาญา เช่น การสอบสวน
และการ พิจารณาคดีในศาล ก็เนื่องจากว่าการสืบสวนเป็นการปฏิบัติเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงขั้นต้น 
ของ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ โดยมีเทคนิคขั้นตอนในการสืบสวนหลายรูปแบบ เช่น การเฝ้า 
สะกดรอย การสืบสวนลักษณะสายลับ เป็นต้น จึงย่อมไม่อาจที่จะก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ปฏิบัติ 
โดยบัญญัติเป็นข้อผูกมัดตายตัวในทางกฎหมายได้ แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา ความหมายและ
วัตถุประสงค์ของการสืบสวนดังกล่าวข้างต้น โดยได้ท าการศึกษาทั้งในส่วนของข้อกฎหมาย และใน
ส่วนของระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดีแล้วสามารถแบ่งการสืบสวนได้เป็น 2 ลักษณะ คือ  

1) การสืบสวนก่อนเกิดเหตุ (preventive investigation) การสืบสวนก่อนเกิดเหตุ เป็นการ
แสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นแห่งเหตุการณ์ท่ัวไป เพื่อให้ได้มาซึ่งสาระข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และ เพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายโดยท่ัวไป ลักษณะการสืบสวนก่อน
เกิดเหตุเป็นการสืบสวนเพื่อหาข่าว ติดตามการเคลื่อนไหว เบาะแส และพฤติการณ์ต่างๆ ของคนร้าย
ก่อนที่จะลงมือกระท าความผิด เกิดขึ้น  

2) การสืบสวนหลังเกิดเหตุ (primary investigation) การสืบสวนหลังเกิดเหตุ เป็นการ
แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานเพ่ือที่จะทราบ รายละเอียดแห่งความผิด ลักษณะการสืบสวนหลัง
เกิดเหตุจะเป็นการสืบสวนที่มีการกระท า ความผิดเกิดขึ้นแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ในการสืบสวน 3 
ประการ คือ  

(1) ในกรณีที่จับตัวผู้กระท าความผิดได้ การสืบสวนในลักษณะนี้ เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
จะต้องสืบสวนหาพยานหลักฐาน ข้อเท็จจริง พยานบุคคล พยานเอกสาร และวัตถุพยานเพ่ือที่จะ 

                                                 
28สง่า ดวงอัมพร และประดิษฐ์ กล้าณรงค์, การสืบสวนและสอบสวน, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2531), หน้า 18. 
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น ามาพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน ตลอดจนในชั้นพิจารณาคดีของศาล เพ่ือที่จะ 
สามารถลงโทษผู้กระท าความผิดได้ต่อไป  

(2) ในกรณีที่รู้ตัวผู้กระท าความผิด แต่ยังจับตัวไม่ได้ การสืบสวนในลักษณะนี้ 
นอกจากจะเป็นการสืบสวนเพ่ือเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียดแล้ว  ยังจะต้องท าการ 
สืบสวนตัวผู้กระท าความผิดต่อไปอีกด้วย  

(3) ในกรณีที่ไม่รู้ตัวผู้กระท าความผิด และยังมีทราบรายละเอียดแห่งความผิด 
การ สืบสวนในลักษณะนี้จะต้องท าการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน เพ่ือให้ได้รายละเอียดว่า 
ใครเป็นผู้กระท าความผิด กระท าความผิดเมื่อไร ที่ไหน อย่างไร และสาเหตุที่กระท าความผิดนั้น เกิด
จากสาเหตุใด29  

2.2.5 ขั้นตอนการสืบสวน  
จตุพร บานชื่น กล่าวถึง การสืบสวน เป็นงานขั้นต้นของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 

เพ่ือที่จะทราบว่าได้มี การกระท าความผิดจริงหรือไม่อย่างไร และมีพยานหลักฐานอะไรบ้างที่สามารถ
น าไปสู่การพิสูจน์ ความผิด ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในหน้าที่การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน การ สืบสวนเบื้องต้น (preliminary investigation) เมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจไปถึงที่เกิดเหตุ
แล้ว ควรจะต้อง รีบด าเนินการสิ่งส าคัญ 5 ประการคือ  

1) ด าเนินการจับกุมผู้กระท าความผิดหรือผู้ต้องสงสัยทันที  
2) ให้ความช่วยเหลือรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บหรือเหยื่ออาชญากรรมโดยทันที  
3) ควบคุมจ ากัดเขตการรุกล้ าเข้ามาภายในบริเวณที่เกิดเหตุจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง  เพ่ือ 

ป้องกันการเคลื่อนย้าย ท าลาย หรือความเสียหายของวัตถุพยานหลักฐานต่าง ๆ  
4) จัดเก็บรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างอันอาจใช้เป็นวัตถุพยานหลักฐานที่จะอธิบายรายละเอียด 

แห่งการเกิดอาชญากรรมให้ได้มากท่ีสุด  
5) การเริ่มจัดท าเป็นรายงานหรือส านวนประกอบการปฏิบัติการในแต่ละครั้งอย่างเป็น  

ระเบียบเรียบร้อยและถูกต้อง  
ในส่วนของการสืบสวนต่อเนื่อง (the follow-up investigation) อันเป็นลักษณะของการ 

ปฏิบัติการต่อเนื่องจากการสืบสวนเบื้องต้น มีข้ันตอนการด าเนินการทั้งหมด 6 ขั้นตอนคือ  
1) การสอบปากค าผู้กระท าผิดหรือผู้ต้องสงสัย ถ้าสามารถจับกุมได้ในสถานที่เกิดเหตุ 

มาแล้ว  
2) การสอบถามพยานรู้เห็นเหตุการณ์  

                                                 
29ประเสริฐ เมฆมณี, ต ารวจและกระบวนการยุติธรรม, (กรุงเทพมหานคร : บพิธ, (2519), 

หน้า 32. 
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3) การค้นหาส ารวจตรวจสถานที่เกิดเหตุเพ่ือหาวัตถุพยานหลักฐานเพ่ิมเติมซึ่งอาจต้อง 
อาศัยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการต ารวจ  

4) การทดลองทบทวนท าแผนประทุษกรรม (Modus operandi) เพ่ือประกอบการอธิบาย 
เรื่องราวการเกิดของอาชญากรรม โดยอาศัยจากการสืบสวนเบื้องต้นและประสบการณ์ที่ได้มาจาก 
การเกิดอาชญากรรมท่ีคล้ายคลึงกัน  

5) ค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมจากแหล่งข้อมูลต ารวจเพ่ือสนเทศ  ข้อมูล 
ประกอบการสืบสวน เพ่ือหารายละเอียดของการกระท าผิด และเพ่ือรู้ตัวคนร้ายที่แท้จริง ตลอดจน
เพ่ือ หารายละเอียดเกี่ยวกับเหยื่อและแรงจูงใจในการกระท าผิด  

6) การจัดท ารายละเอียดเป็นส านวน หรือรายงานประกอบการปฏิบัติการ30  
2.2.6 หลักเกณฑ์การสืบสวน  
หลักเกณฑ์การสืบสวนโดยทั่วไป แบ่งได้ 3 ส่วนคือ  
1) การสังเกต ผู้ที่จะสังเกตได้ดีต้องเป็นผู้ที่ค้นหาเหตุผลโดยไม่มีอคติ วางตนเป็นกลาง การ

สังเกตเป็นทีม่าของการสืบสวนขั้นต่อ ๆ ไป วิธีการสังเกตนั้นควรสนใจในเรื่อง  
(1) ระยะทางท่ีแน่นอน โดยการวัดมิใช่การคาดคะเน  

    (2) รายละเอียดของสถานที่ ต้องบันทึกให้ละเอียด และควรถ่ายรูปหลาย ๆ ด้าน
เพ่ือ จะได้เห็นรายละเอียดที่ต้องการ 

(3) ร่องรอยต่าง ๆ ต้องค้นหาบันทึกเอาไว้ เช่นเศษผ้า เศษผมที่ติดอยู่ตามที่ต่าง ๆ 
รอยดิน รอยลาก ฯลฯ อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ไม่มีความส าคัญ  

(4) ความรู้สึกแรกพบ มีผลในทางจิตวิทยามากท่ีคนส่วนมากมักจะเชื่อตามความรู้สึก
แรก พบมาก ควรจะมองในแง่อ่ืน ๆ ด้วย  

(5) ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องควรทราบให้มากที่สุด เพราะในระยะแรกไม่มีทางทราบได้ 
ว่าข้อความตอนใดส าคัญ ตอนใดไม่ส าคัญ ฉะนั้นถ้ามีอะไรเกี่ยวข้องกับคดี ต้องสังเกตและบันทึก ไว้
ก่อน อย่าใช้จ าเพราะอาจหลงลืมได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อมีคดีติด ๆ กันหลายเรื่อง  

2) การตั้งค าถามเป็นการสอบถามข้อความจากบุคคลอ่ืน เพราะเราไม่รู้ข้อเท็จจริงเลย การ
สอบถามจากบุคคลอ่ืนท าให้เราเข้าใจนั้น นอกจากวัตถุพยานแล้วการมีพยานบุคคลประกอบ กับวัตถุ
พยานจะท าให้สามารถเข้าใจเหตุการณ์ตามที่เกิดขึ้นจริง ๆ ได้หรืออาจรับฟังไม่ได้นั้น มี หลักในการตั้ง
ค าถามอยู่บางประการที่น่าสนใจ คือ  

                                                 
30จตุพร บานชื่น, กิจการต ารวจไทย, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2533), หน้า 29. 
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(1) ไม่มีใครพูดเท็จ 100% หากเราตงค าถามดี ๆ ที่ผู้ตอบไม่ได้ตระเตรียมไว้ 
ล่วงหน้า อาจได้ค าตอบที่มีลักษณะขัดแย้งกัน และพยานบอกเล่าอาจท าให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คดี
มากขึ้น  ั้ 

(2) ถามมากถามน้อยข้ึนอยู่กับรูปคดี อะไรควรถามก่อนหลัง จะช่วยหว่านล้อมให้ 
ผู้ตอบให้ความจริงภายหลังได้  

(3) การตั้งค าถามที่ถูกข้ึนอยู่กับองค์ประกอบเหล่านี้คือ  
ก. ได้ข้อความเกี่ยวกับการกระท าผิดมากน้อยเพียงใด  
ข. เข้าใจบุคลิกของผู้ตอบมากน้อยเพียงใด  
ค. ลักษณะของผู้ถาม ถ้าพูดจาข่มขู่อยู่เสมอ จะไม่ได้รับความจริงอะไรเลย  

   ง. ถามแล้วควรคาดคะเนว่าที่เขาพูดจริงแค่ไหน โดยเปรียบเทียบกับ
ข้อเท็จจริงที่ ได้สืบสวนมา  

(4) ค าให้การบางทีไม่จริงก็ไม่ได้หมายความว่าพยานโกหก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจ 
รวดเร็วเกินไปที่จะจดจ าได้หมด บางทีความตื่นเต้นตกใจยากที่วินิจฉัยเหตุการณ์ได้ถูกต้องจึงตอบ 
เท่าท่ีจะนึกได้ จึงอาจตรงกับข้อเท็จจริงบางส่วนซึ่งก็ต้องพิจารณาให้ออกว่าความจริงอยู่ตรงที่ใด  

(5) พยานที่ให้การเท็จอาจใช้ยันกับค าถามก่อน ๆ มาหรือค าถามจากคนอ่ืน ๆ ซึ่ง 
หากอธิบายไม่ได้ในตอนท้ายก็จะยอมจ านน กลับค าให้การเป็นจริงได้ภายหลัง  

3) การหาข่าวจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือที่จะคลี่คลายความจริงออกมา แหล่งข่าวที่ดีที่สุดคือจาก 
ประชาชนทั่วไป เมื่อท าให้ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาและไว้วางใจก็จะช่วยให้ข่าวที่มีประโยชน์แก่ทาง 
ราชการมาก ดังจะเห็นได้จากบางท้องที่ราษฎรไปหาปลัดอ าเภอ หรือนายอ าเภอ หรือนายต ารวจเพื่อ 
เล่าเหตุการณ์ในท้องที่ท่ีน่าสนใจให้ฟัง จนบางครั้งสามารถป้องกันอาชญากรรมส าคัญ ๆ ได้ส าเร็จ ถ้า 
ยิ่งมีผู้ให้ข่าวเป็นจ านวนมากเท่าใด ยิ่งสามารถสืบสวนคดีใหญ่ได้รวดเร็วเท่านั้น ข่าวบางข่าวบางครั้ง 
ต้องใช้สายลับเข้าช่วย ซ่ึงจะท าให้รู้ตื้นลึกหนาบางของคนในวงการคนร้ายมาก ส่วนมากสายลับ 
ประเภทนี้มักเป็นผู้กระท าผิดอยู่บ้าง แต่มักเป็นความผิด เล็ก ๆ น้อย ๆ มักมาอาศัยเจ้าพนักงานเพ่ือ 
คุ้มครองเข้าท านอง “เลี้ยงโจรไว้จับโจร” ซึ่งไม่ใช่นโยบายการปกครองที่ดี แต่ในบางคดีก็จ าเป็น 
โดยเฉพาะคดีที่ส าคัญ ๆ หาข่าวจากทางอ่ืน ๆ ไม่ได้ก็เลยต้องพ่ึงพาพวกนี้ อย่างไรก็ดี ขอให้คุมพวกนี้ 
ให้ดีอย่าให้เป็นโจรเสียเลย เพราะจะท าให้สังคมส่วนใหญ่เดือดร้อนภายหลัง  

ความส าเร็จในการสืบสวนคดีอาญาส่วนใหญ่ มาจากความมานะบากบั่น ไม่ทอดท้ิงคดี ง่าย ๆ 
ต้องสนใจอยู่เสมอ บางคดีต้องใช้เวลานานเป็นปี ๆ มีเรื่องเล่าถึงการอดทนของการสืบสวน ของพนักงาน
สืบสวนอังกฤษว่า บางครั้งได้ไปเคาะประตูบ้านสอบถามราษฎรเป็นต าบล ๆ เพื่อ ทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการกระท าผิดหรือผู้กระท าผิดซึ่งเป็นการปฏิบัติงานท่ีเหน็ดเหนื่อยมาก  แม้ สภาพสังคมไทยไม่



23 
 

ค่อยให้ความร่วมมือในการสืบสวนคดีอาญามากนัก แต่ถ้าพยายามสร้างศรัทธา ในการท างานให้แก่
ประชาชนอยู่เสมอ ก็จะมีประชาชนมาบอกกล่าวข่าวลับให้ฟังอยู่แทบทุกวัน31 

2.2.7 วิธีการสืบสวน  
สง่า ดวงอัมพร และประดิษฐ์ กล้าณรงค์ ได้อธิบาย วิธีการสืบสวนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการ

แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน เพ่ือที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพ่ือที่จะทราบ
รายละเอียดแห่งความผิด ดังนั้น เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง และหลักฐานดังกล่าว จึงสามารถแบ่งวิธีการ
สืบสวนออกเป็น 3 วิธีด้วยกันคือ  

1) การสืบสวนในลักษณะการเฝ้าตรวจ (Surveillance) การเฝ้าตรวจ หมายถึง การเฝ้า
สังเกตบุคคล สถานที่ และสิ่งของ ด้วยวิธีปกปิด การสืบสวนในลักษณะนี้ มีวัตถุประสงค์ในการ
สืบสวนดังต่อไปนี้  

(1) เพ่ือหาพยานหลักฐานในการใช้ยืนยันผู้ต้องสงสัย  
(2) เพ่ือให้ได้มาซึ่งต าแหน่งอันเป็นแหล่งที่อยู่ของผู้ที่หลบหนีไป  
(3) เพ่ือให้รู้ตัวผู้ที่มีส่วนสมคบกับผู้ต้องสงสัย  
(4) เพ่ือป้องกันการกระท าผิดทางอาญา  
(5) เพ่ือทราบความเคลื่อนไหวของผู้ต้องสงสัย  
(6) เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อการออกหมายค้น  

    (7) เพ่ือให้อาชญากรซึ่งรู้ตัวแล้ว เคลื่อนไหวอยู่เรื่อย ๆ 
การเฝ้าตรวจ (surveillance) มีอยู่ 3 ลักษณะ คือ  

ก. การเฝ้าตรวจชนิดเคลื่อนที่ (Moving surveillance) ได้แก่ การสะกด
รอย (Foot Surveillance) และการใช้ยานพาหนะ (Vehicle Surveillance)  

ข. การเฝ้าตรวจชนิดประจ าท่ี (Stationary Surveillance) ได้แก่ การเฝ้า
ตรวจ เคหะ สถาน อาคารพาณิชย์ สถานท่ีต่าง ๆ ฯลฯ การเฝ้าตรวจลักษณะนี้อาจท าการขยายวิธีการ
สืบสวน ในรูปแบบการสังเกตการณ์ ( Observation Post ) ท่ีสังเกตการณ์ควรจะเป็นท่ีช่วยให้เห็น
สถานท่ี หรือยานพาหนะได้อย่างชัดเจนและควรเป็นท่ี ๆ เข้าออกได้โดยไม่มีคนเห็น นอกจากจะใช้
สถานท่ี เป็นท่ีสังเกตการณ์แล้วอาจจะใช้รถบรรทุกดัดแปลงให้เป็นท่ีสังเกตการณ์  การใช้รถบรรทุกหรือ
รถ อย่างอื่นดัดแปลงเป็นท่ีสังเกตการณ์ จะท าให้การเฝ้าตรวจได้เข้าไปใกล้สถานท่ีท่ีต้องสงสัยได้เป็น 
อย่างดี  เจ้าหน้าที่ประจ าที่สังเกตการณ์ควรมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานดังนี้  

                                                 
31การุณย์ บัวเผื่อน, “ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจด้านสืบสวน สถานี 

ต ารวจนครบาล”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหิดล), 2535, หน้า 37 – 40. 
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(1) วิทยุรับ-ส่ง ซึ่งสามารถรับส่งระหว่างส านักงานและท่ีสังเกตการณ์ได้เป็นอย่างดี  
(2) กล้องส่องทางไกลที่สามารถส่องให้ได้ภาพชัดเจนถึงความเคลื่อนไหวของ บุคคล

ตลอดทั้งต าหนิรูปพรรณของบุคคลที่อยู่ในสถานที่ต้องสงสัย  
(3) กล้องถ่ายรูป ควรใช้เลนส์ถ่ายไกล เพ่ือบันทึกภาพสถานที ่บุคคลผู้ต้องสงสัย  
(4) เครื่องบันทึกเสียงเพ่ือใช้บันทึกข้อความในรายละเอียด อันเป็นสาระส าคัญที่

เกี่ยว กับการพิสูจน์ตัวบุคคลและสิ่งของ เพ่ือเป็นหลักฐาน  
(5) สมุดบันทึก มีไว้เพ่ือบันทึกเหตุการณ์ประจ าวันที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่  

ก. การเฝ้าตรวจชนิดใช้เครื่องอีเล็กโทรนิกส์ (Electronic Surveillance) 
เป็นวิธีการ สืบสวนที่ใช้วิทยาการสมัยใหม่ เช่นใช้เครื่องลอบฟัง เครื่องดักฟัง ซึ่งเป็นเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ สมัยใหม่  

2) การสืบสวนในลักษณะสายลับ (Undercover) การสืบสวนในลักษณะสายลับคือ กรรมวิธี
ทางการสืบสวนวิธีหนึ่ง โดยการใช้วิธี ปลอมแปลง และอ้างข้อแก้ตัวต่าง ๆ เพ่ือท าให้บุคคลที่ต้อง
สงสัยว่าเป็นอาชญากรเกิดความไว้วางใจ ทั้งนี้เพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

(1) เพ่ือทราบว่าอาชญากรหรือคนร้ายมีการวางแผน เพ่ือประกอบอาชญากรรมหรือ
มี การประกอบอาชญากรรมนั้นแล้วหรือไม่  

(2) เพ่ือหาพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดของอาชญากรต่อศาล  
(3) เพ่ือให้ทราบถึงผู้ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มอาชญากรท้ังหมด  
(4) เพ่ือค้นหาสิ่งของที่ผิดกฎหมายหรือทรัพย์สินที่ถูกขโมย 
(5) เพ่ือก าหนดเวลาที่เหมาะสม ส าหรับการเข้าจู่โจมถึงสถานที่ที่ตัวการชอบมามั่ว 

สุมหรือเพ่ือเข้าท าการจับกุมตัวการที่ส าคัญ  
สายลับ หมายถึง บุคคลที่น าข่าว หรือเหตุการณ์ ข้อเท็จจริงในคดีมาบอกเล่า แก่ เจ้าหน้าที่

ฝ่ายสืบสวน บุคคลที่จะเป็นสายลับอาจแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ  
ก. สายลับที่หวังประโยชน์สินจ้างรางวัล  
ข. สายลับที่มีความโกรธเคืองกับผู้อ่ืนมาก่อน  
ค. สายลับที่มีความดีต่อทางราชการ  

อย่างไรก็ตาม วิธีการสืบสวนในลักษณะสายลับนั้นเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนจะต้อง ใช้
ดุลยพินิจในการที่จะเชื่อถือข่าวสารจากสายลับให้เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากบุคคลที่จะเข้ามาเป็น 
สายลับนั้น จะต้องมีเหตุจูงใจให้เข้ามาเป็นสายลับ ดังนั้นข่าวสารและข้อความที่ได้มาจากสายลับ 
อาจจะเป็นได้ท้ังจริงและเท็จ จึงสมควรที่เจ้าหน้าที่จะต้องกรองข่าวเสียก่อน  

3) การสืบสวนในลักษณะข่าวกรองต ารวจ (police intelligence) การสืบสวนในลักษณะ
ข่าวกรองของต ารวจนั้น เป็นวิธีการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ อีกวิธหนึ่ง ที่ด าเนินการไปเพ่ือ
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แสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน จากการผลิตข่าวด้านอาชญากรรม โดยมีกรรมวิธี 5 ประการ 
คือ  

(1) การรวบรวม (Collection) หมายถึง การรวบรวมข่าวจากแหล่งข่าวต่าง ๆ 
เช่น จากสถานีต ารวจ ศาล เรือนจ า กรมสรรพากร กรมศุลกากร โรงพยาบาล วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ 
ต่าง ๆ เป็นต้น  

(2) การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึง การน าข่าวสารที่ได้จากแหล่งข่าวต่าง 
ๆ มาท าการประเมินค่าว่า ข่าวสารที่น ามาประเมินค่านั้น สามารถเชื่อถือได้หรือไม่เพียงใด และความ
เชื่อถือได้ของข่าวสาร สามารถแบ่งได้ 6 ลักษณะ ดังนี้ คือ เชื่อถือได้เต็มที่ (Completely Reliable) 
มักเชื่อถือได้ (Usually reliable) พอเชื่อถือได้ (Fairly Reliable) มักเชื่อถือไม่ได้ (not Usually 
reliable) เชื่อถือไม่ได้เลย (unreliable) ไม่สามารถก าหนดความเชื่อถือได้ (Reliability can not be 
Judged) และนอกจากนั้นยังมีการประเมินค่าข่าวสารในลักษณะเกี่ยวกับความแน่นอนของ  ข่าวสาร
ด้วยโดยแบ่งออก เป็น 6 ลักษณะ คือ ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวอ่ืน (Confirmed by other 
Sources) น่าจะเป็นความจริง (Pprobably true) อาจจะเป็นความจริง (possible true) สงสัยว่าจะ

จริง หรือไม ่(doubtfully true) ไม่น่าจะเป็นไปได ้(Improbable) ไม่สามารถจะตัดสินความจริงได้ 
(Truth can not be Fudged)  

(3) การวิเคราะห์ (analysis) หมายถึง การน าข่าวสารที่ได้ประเมินค่าแล้วมา
พิจารณา ในรายละเอียดของข่าวที่เก่ียวข้อง เพ่ือยืนยันเพ่ิมเติมหรือแย้งกันในเนื้อข่าว 

(4) การสนธิกรรม (integration) หมายถึงการน าข่าวสารต่าง ๆ ที่ได้ผ่านกรรมวิธี 
ตามล าดับข้างต้นมาประกอบเพ่ือก าหนดภาพของข่าวกรองที่น่าจะเป็นไปได้ การสนธิกรรมจะท า ได้
สมบูรณ์ขึ้นอยู่กับปริมาณ คุณภาพของข่าวสาร และความสามารถของเจ้าหน้าที่ผลิตข่าวด้วย  

(5) การตีความ (interpretation) หมายถึง การด าเนินการ 3 ขั้น คือการวิเคราะห์ 
การสนธิ กรรมและการอนุมาน (การพิจารณาเหตุและผล) เพ่ือหาความหมายที่แฝงอยู่รวมทั้งข้อยุติ
ด้วย  

ข่าวกรองต ารวจ ถือเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของหน่วยงานที่จะ ใช้
ข่าวกรองน ามาในการวินิจฉัยสั่งงานได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถลดความผิดพลาดใน การ
สั่งงานพร้อมกับใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ อีกด้วย 
ข่าวกรองต ารวจสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ  

1) ข่าวกรองยุทธวิธี (Strategic intelligence) เป็นข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต่าง ๆ 
อัน เป็นลักษณะพ้ืนฐานเบื้องต้นท่ีแสดงถึงลักษณะของบุคคล ซึ่งเป็นผู้ร่วมและประกอบอาชญากรรม  
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2) การต่อต้านข่าวกรอง (Counter intelligence) เป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือข่าวที่ 
เกี่ยวข้องกับการป้องกันสถานที ่รวมทั้งการด าเนินการเพ่ือต่อต้าน ล้มล้าง การประกอบ อาชญากรรม
ต่าง ๆ เช่น การจารกรรม การบ่อนท าลาย การก่อวินาศกรรม เป็นต้น  

3) ข่าวกรองหลัก (Line intelligence) เป็นข่าวกรองที่น ามาใช้เพ่ือประโยชน์ ในการ 
วางแผนและปฏิบัติตามแผน32  

การหาข่าวกรองต ารวจนั้น อาจจะไปหาข่าวด้วยตนเองหรือใช้บุคคลอ่ืนไปหาก็ได้โดยมี 
รูปแบบในการหาข่าวด้วยกันหลายวิธี เช่น  

1) การเฝ้าจุดและสะกดรอย คือ มอบหมายให้บุคคลเข้าท าหน้าที่ติดตามผู้กระท าความผิด 
หรือผู้สมคบ หรือผ ู้เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด เพ่ือสืบสวนไปถึงบุคคลและข้อเท็จจริงอ่ืน ๆ เพ่ือ 
ทราบข้อเท็จจริงโดยแน่ชัด การเฝ้าจุดจะต้องใช้ความอดทนและพากเพียร ต้องอาศัยความช านาญ มี
การ วางแผนไว้ล่วงหน้า  

2) วิธีนกต่อ คือ การหาข่าวโดยใช้บุคคลเข้าไปเป็นสาย เพ่ือล่อลวงให้คนร้ายหรือผู้ต้อง 
สืบสวนเกิดความหลงเชื่อ แสดงตัวหรือเผยวิธีการที่ผู้สืบสวนพึงประสงค์ออกมา เพ่ือท าการจับกุม 
หรือปรากฏหลักฐานในการกระท าผิดนั้น  

3) วิธีการเข้าเกลียว คือการหาข่าวโดยวิธีการปลอมตัวในระหว่างเข้าไปติดต่อกับคนร้าย 
โดยตรงหรือบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นคนร้าย  

การหาข่าวกรองต ารวจนั้น ไม่ว่าจะเป็นการหาข่าวโดยการใช้วิธีนกต่อ หรือวิธีการเข้า เกลียว
ก็ตาม ผู้หาข่าว จ าเป็นจะต้องอาศัยการอ าพรางตัว (Undercover) เป็นเทคนิคในการสืบสวนหา 

ข่าว เพ่ือเป็นการปกปิดตัวในระหว่างที่ค้นคว้าหาความจริง การอ าพรางตัวของผู้หาข่าวในแต่
ละ ครั้ง ผู้อ าพรางตัวจะต้องค านึงถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าด้วย โดยจะต้องมีการก าหนดรูปแบบขึ้นเพ่ือ 
จะน าไปเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ในขณะปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือจะแก้ปัญหาได้ถูกต้อง และในการอ า พราง
ตัวแต่ละครั้งเพื่อจะหาข่าวนั้น ผู้อ าพรางตัวจะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วยคือ  

1) จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมของตัวผู้ปฏิบัติ เช่น รูปร่าง การแต่งกาย  
2) จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมระหว่างตัวผู้ร่วมปฏิบัติในทีมงานสอดคล้องกัน หรือไม่  
3) จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับสถานที่ เวลา และสิ่งแวดล้อมในขณะอ าพรางตัวด้วย33 
 
 

                                                 
32สง่า ดวงอัมพร และประดิษฐ์ กล้าณรงค์, การสืบสวนและสอบสวน, อ้างแล้ว, หน้า 6-9. 
33อาชวันต์ โชติกเสถียร และคณะ,  คู่มือต ารวจ หลักสูตรการสืบสวน, (กรุงเทพมหานคร : 

กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2546), หน้า 46. 
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2.2.8 ประสิทธิภาพงานสืบสวน  
อาชวันต์ โชติกเสถียร และคณะ ได้อธิบาย การบริหารงานสืบสวน ว่าเป็นหัวใจส าคัญของงาน

สืบสวนและเป็นภาระหน้าท่ีอัน จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง ท่ีผู้บังคับบัญชาระดับต้ังแต่สารวัตรใหญ่ ผู้
ก ากับการขึ้นไป ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงาน หรือหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนจะต้องเป็นผู้พิจารณา
ด าเนินการ ท้ังนี้ เพราะผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นผู้มีหน้าท่ีในการอ านวยการงานสืบสวนวางแผน 
ก าหนดตัวบุคคล จัดสรรปัจจัยต่าง ๆ ตลอดท้ังควบคุมติดตามผลการสืบสวนเป็นต้น และเพื่อให้งาน
บรรลุผลตาม เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ การจัดหน่วยงานการสืบสวน ผู้มีหน้าท่ีและรับผิดชอบ จะต้องเป็น
ผู้ด าเนินการงานสืบสวนใหป้ระสบผลส าเร็จ หรือมีประสิทธิภาพประสิทธิผลต้องประกอบไปด้วย  

1) เจ้าหน้าที่ผู้สืบสวน โดยเหตุที่การสืบสวนนั้นต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัว  ของ
เจ้าหน้าที่แต่ละคนเป็น หลัก ดังนั้นในฐานะของผู้บังคับบัญชาผู้ที่มีหน้าที่ในการอ านวยการหรือจัด
หน่วยงานสืบสวน ประการแรกก็คือ ต้องพิจารณาเลือกสรรเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้ โดยไม่
จ ากัดชั้นยศซึ่งมี ความสามารถเฉพาะตัวดี มีสถานภาพร่างกายดี มีความสามารถในการ สังเกตจดจ า 
กระตือรือร้นคล่องตัวสามารถใช้ถ้อยค า-โต้ตอบ-ซักถามได้ดี นอกจากที่กล่าวแล้วบุคคลเลือกสรร
ดังกล่าวยังต้อง เป็นผู้มีความสามารถ ในการปรับตัวเข้ากับคนอ่ืนได้ง่าย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความ
กว้างขวางในทุก วงการ ตลอดทั้งจะต้องเป็นผู้มีความสามารถรักษาความลับและมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่สูงเป็น พิเศษอีกด้วย  

ในการจัดหน่วยงานเพื่อท าการสืบสวนสอบสวนนั้น มีลักษณะเป็นการปฏิบัติซึ่งต้อง อาศัย
ความรู้ความสามารถ ความช านาญเป็นพิเศษ จึงจ าเป็นจะต้องมีการแบ่งสรรก าหนดหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของพนักงานสืบสวนอย่างละเอียดชัดแจ้ง เป็นสัดส่วนเหมาะสมกับลักษณะ การจัดก าลังคนให้
พอดีกับภารกิจปฏิบัติ ดังนั้น จึงเป็นหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชา ท่ีจะต้องด าเนินการ พิจารณาว่าในการ
จัดรูปแบบของหน่วยสืบสวนนั้น ๆ ควรมีก าลังคนเท่าใด ในการปฏิบัติหน้าท่ีแต่ ละครั้งเจ้าหน้าท่ีผู้ออก
ปฏิบัติควรจะด าเนินการในลักษณะเด่ียว หรือออกในลักษณะเป็นคู่ตรวจดังนี้ เป็นต้น ท้ังนี้ก็เพื่อ
ประโยชน์ต่อการประสานงานในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และ แบ่งเบาภาระหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ระหว่างหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ตามความจ าเป็น  

2) การสร้างความเชื่อถือในงานสืบสวน ให้ความรวดเร็วในงานสืบสวน  ติดตามด าเนินการ
สืบสวนเร่งด่วน ให้ความเป็นธรรมกับผู้มาร้องขอ  ให้การติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่อง ความ
ซื่อสัตย์สุจริตในงานสืบสวน ความเป็นธรรมในการสืบสวนเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง และการเร่งติดตาม
จับกุมตัวผู้กระท าความผิดมาโทษ 

3) การสร้างประสิทธิภาพงานสืบสวน เจ้าหน้าที่สืบสวนมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการสืบสวน
มีประสิทธิภาพ การด าเนินการสืบสวนมีประสิทธิภาพ ระยะ เวลาสืบสวนมีประสิทธิภาพ การสืบสวน
เป็นอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ และการสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานมี
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ประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีผู้ร่วมงาน การจัดก าลังคนให้มีเพียงพอในการ ปฏิบัติ
หน้าท่ีแล้ว ส่วนหนึ่งท่ีผู้บังคับบัญชาผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบจะด าเนินการนอกเหนือจากท่ีกล่าว  ก็คือ การ
ส่งเสริมสมรรถภาพการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าท่ีผู้ใต้บังคับบัญชา  เช่น การฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ีสืบสวนสอบสวนให้มีความรู้ประสบการณ์เพิ่มขึ้น และพัฒนาแนวปฏิบัติใน การสืบสวน
สอบสวนเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากนั้นการส่งเสริมในด้านขวัญก าลังใจ การให้สิ่งตอบแทน การ
ให้รางวัล การขึ้นขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากปกติก็ถือได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริม
สมรรถภาพการปฏิบัติหน้าท่ี ของเจ้าหน้าที่ผู้ท าการสืบสวนอีกส่วน หนึ่งด้วยเช่นกัน  

4) การจัดสรรปัจจัยในการสืบสวนสอบสวน “ทุนทรัพย์” ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีก

ประการหนึ่ง ของการสืบสวนสอบสวน จะท าให้งานสามารถส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี นอกจากการจัดสรร
เงินแบ่งให้แต่ละหน่วยของชุด สืบสวนไปด าเนินการในการหาข่าว การติดตามพยาน ฯลฯ แล้วปัจจัย
อ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาผู้มี หน้าที่รับผิดชอบจะต้องจัดสรรด าเนินการ ก็คือการจัดเจ้าหน้าที่ชุด
ช่วยเหลือ การจัดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ การจัดอุปกรณ์เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพ เครื่อง
ถ่ายเอกสาร เป็นต้น ทั้งนี้เพราะในการด าเนินการของชุดสืบสวนนั้นแม้จะมีประสิทธ  ิภาพมากเท่าใดก็
ตาม แต่หากขาดเสียซึ่งปัจจัยหรืออุปกรณ์ในการให้ความสนับสนุนช่วยเหลือแล้วบางครั้งงานก็ไม่
สามารถส าเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี  

5) เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ช่วยในการสืบสวน  หมายความถึง วิทยาการต ารวจซึ่งได้
ก้าวหน้าไปมาก และความสัมพันธ์กันระหว่าง ผู้ช านาญการกับพนักงานสอบสวนต้องมีอย่างใกล้ชิด 
เช่น การถ่ายภาพ การวิเคราะห์ทางแสง ฯลฯวิทยาการดังกล่าวสามารถจะทราบเหตุแห่งการตายใน
คดีฆาตกรรม หรือทราบคุณลักษณะของ ยาเสพติดให้โทษ สิ่งเหล่านี้อาจใช้เป็นเครื่องเชื่อมโยงผู้ต้อง
สงสัยกับสถานที่เกิดเหตุ โดยแสดงถึง ร่องรอยวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ ว่ามีส่วนลักษณะเดียวกันกับที่
พบในผู้ต้องหาอย่างไรบ้าง อย่างไรก็ ตามเครื่องมือเครื่องใช้ที่ช่วยในการสืบสวน ไม่ได้หมายความถึง
วิธีการทางเทคนิคและวิธีการอ่ืน ๆ ที่สามารถใช้แกะรอยและตรวจสอบ เครื่องเอ็กซ์เรย์ เครื่องตรวจ
โลหะ รวมทั้งเครื่องมือในการ สืบสวนอื่น ๆ ก็รวมอยู่ในขอบเขตความหมายอันนี้ด้วย  

นอกจากนี้การสืบสวนสอบสวนจึงจ าเป็นต้องศึกษาให้ทราบว่า วิทยาการที่เกี่ยวกับพิสูจน์ 
หลักฐานต่าง ๆ จะช่วยในการสืบสวนสอบสวนได้เพียงไรนั้น แยกพิจารณาได ้2 ประเภท คือ  

1) เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Technique) ในการสืบสวนปัจจุบันนอกจากใช้
วิธีการโดยการคัดเลือกตัวบุคลผู้จะท าการสืบสวน หรือหาพยานหลักฐาน โดยบุคคลดังกล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ก็มีวิธีอีกประการหนึ่งซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ นิยมกันในต่างประเทศมากคือการใช้เครื่องมือ
เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีเข้าช่วยเช่น  

(1) ระบบฐานข้อมูลประวัติอาชญากร (CDOS) โดยการน าข้อมูลท่ีเกี่ยวกับประวัติ
ของคนร้าย โดยใช้ข้อมูลเชื่อมโยงกันเป็นระบบ และมีวิธีการตรวจสอบได้จาก ชื่อ นามสกุล ต าหนิ
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รูปพรรณ วิธีการกระท าความผิด เป็นส าคัญ โดยได้ ข้อมูลจากตัวอาชญากรเอง เก็บไว้ค่อนข้างละเอียด
จึงท าให้งานสืบสวนสามารถทราบ และแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างสถานีต ารวจในอดีต พร้อมตรวจสอบ
กับข้อมูลท่ีได้มากับข้อมูลประวัติอาชญากรจาก กองทะเบียนประวัติอาชญากรได้เสมอ  

(2) ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) ลายนิ้วมือของมนุษย์เป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล ไม่มีมนุษย์ในโลกท่ีจะมี ลายนิ้วมือซ้ ากันแม้จะเป็นญาติพี่น้องฝาแฝดรูปร่าง
หน้าตาเหมือนกันก็ตาม นอกจากนั้นลายนิ้วมือของ คนเราจะไม่เปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นจึงมีการใช้
ประโยชน์จากลักษณะส าคัญของลายนิ้วมือในกิจการของ ต ารวจท่ัวโลก ถ้าในท่ีเกิดเหตุพบลายนิ้วมือท่ี
ต้องสงสัยไม่ว่าจะเป็นลายนิ้วมือแฝงถึงแม้ลายนิ้วมือนั้น  จะปรากฏเพียงบางส่วน เมื่อน ามาเข้า
เครื่องตรวจสอบลายนิ้วมืออัตโนมัติแล้ว ก็สามารถหาจุด ลักษณะส าคัญของลายเส้นได้ โดยใช้เวลาไม่
นานนักก็สามารถค้นหาได้แล้วน ามาเปรียบเทียบกับผู้ ต้องสงสัย หรือน ามาหาว่าเป็นลายนิ้วมือของใคร 
ซึ่งเคยมีประวัติเก็บบันทึกไว้  

(3) ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบภาพใบหน้าคนร้าย ( Picasso) ผลจากการน าเอา
ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบภาพใบหน้าของคนร้ายมาใช้ ในกองทะเบียนประวัติอาชญากร ปรากฏ
ว่าได้ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้เสียหายและพยานใน การให้ข้อมูลรูปภาพใบหน้าคนร้ายได้อย่าง
แม่นย า ไม่เสียเวลาและสามารถสนับสนุนเจ้าหน้าท่ี ต ารวจในการติดตามคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว 
นอกจากนั้น ยังสามารถน ามาหาตัวผู้ตายซึ่งยังไม่ทราบ ว่าเป็นใคร โดยเปรียบเทียบจากโครงกระดูก
ใบหน้าของจริงกับรูปภาพท่ีมีอยู่ได้อีกด้วย  

(4) การตรวจพิสูจน์ยืนยันบุคคลโดยการวิเคราะห์สารพันธุกรรม  (DNA : 
Deoxyribo Nucleic Acid) สารพันธุกรรม หรือ ดี เอน เอ มีอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์ท าหน้าที่
ควบคุมการ ถ่ายทอดทางพันธุกรรม มีลักษณะเฉพาะในแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนอกจากฝาแฝดที่
เกิดจากไข่ ใบเดียวกันเท่านั้นหลักการสารพันธุกรรมหรือ ดี เอน เอ (DNA) เป็นสารที่มีความจ าเพาะ
สูงในแต่ละบุคคลนั้น จึงสามารถน ามาใช้ในการตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็น ดี เอน เอ จาก
คราบโลหิต คราบอสุจิใน คดีข่มขืน หรือจากเซลล์ของรากผม รากขน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการ
ตรวจคลี่คลายคดี สลับซับซ้อน เช่นคดีคนหายหรือชิ้นส่วนกระดูกหรือกะโหลกของซากศพ รวมทั้ง
สามารถตรวจพิสูจน์ ความเป็นพ่อ - แม่ - ลูก ได้อีกด้วย  

2) เทคนิคธรรมดา ( Ordinary or Commonsense Technique )  ได้แก่ ระบบงานของ
ทะเบียนประวัติอาชญากรรม เป็นหน้าที่ของผู้สืบสวนจะต้องศึกษาให้ทราบว่า กองพิสูจน์หลักฐาน
สามารถจะ พิสูจน์หลักฐานอย่างไรได้บ้าง มิฉะนั้นแล้วจะไม่ทราบวัตถุพยานชนิดใด จะประกอบ
หลักฐานในคดี อย่างไรและจะต้องศึกษาถึงความต้องการของผู้ช านาญ ตลอดจนวิธีการส่งวัตถุพยาน
โดยปลอดภัย ประกอบด้วย ส่วนกองทะเบียนประวัติอาชญากร มีหน้าที่จัดระเบียบเกี่ยวกับการเก็บ
ประวัติ และ วิธีการของอาชญากรที่ได้กระท าความผิดมาแล้ว เพ่ือใช้เป็นเครื่องช่วยเพ่ือสืบสวน
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สอบสวนค้นคว้า หาตัวคนร้าย ผู้สืบสวนจึงจ าเป็นต้องศึกษาระบบงานของกองทะเบียนประวัติอาชญา
กรใหเ้ข้าใจ และมีความสัมพันธ์โดยใกล้ชิดด้วย34  

สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพการสืบสวนในหน้าที่ต ารวจนั้น มิใช่เป็นงานค้นหาความจริงที่ต้องใช้
ความรู้ และเทคนิคในการปฏิบัติงานแต่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่ หากเป็นงานที่ต้องใช้ศิลปะ
และความประณีตของเจ้าหน้าที่ผู้สืบสวน การสร้างความเชื่อมั่น สร้างประสิทธิภาพ การจัดสรรปัจจัย
ในการสืบสวนสอบสวน และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ช่วยในการสืบสวน และเทคนิคอ่ืนๆ อีก
มากมายจึงจะท าให้งานสืบสวนประสบผลส าเร็จ 

2.2.9 ภารงานในงานสืบสวน 
1) ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ  

(1) รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่ประชาชน ในเขตรับผิดชอบ  
(2) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่น  
(3) ควบคุมการด าเนินการสืบสวนคดีอาญา ในเขตอ านาจการรับผิดชอบ  
(4) ควบคุมการด าเนินการสอบสวนคดีอาญา ในเขตอ านาจการรับผิดชอบ  
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

2) บทบาทและอ านาจหน้าที่ต ารวจสายสืบสวน  
ในการปฏิบัติหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน กรมต ารวจได้ออกค าสั่งเลขที่ 774/2537 ลงวันที่ 7 

กรกฎาคม 2537 ได้ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบให้กับรองสารวัตรสืบสวนและหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สบสวน
ไว้ดังนี้ 

(1) หน้าที่ของรองสารวัตรสืบสวน  
ก. ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน า ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขการ ปฏิบัติงาน 

ของผู้ใต้บังคับบัญชางานสืบสวน  
ข. ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติในส่วนที่เกี่ยวข้อง และน าวิทยาการต่าง ๆ มาใช้ ใน

การสืบสวน โดยปฏิบัติดังนี้  
ข1. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน รายงานข้อมูลที่สืบสวน

ได้ ต่อผู้ที่ท าหน้าที่ หัวหน้างานสืบสวนตามที่แบบก าหนดหรือสั่งการ  
ข2. ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ที่ท าหน้าที่หัวหน้างานสืบสวน ในการศึกษา 

เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย  

                                                 
34อาชวันต์ โชติกเสถียร และคณะ,  คู่มือต ารวจ หลักสูตรการสืบสวน, (กรุงเทพมหานคร : 

กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2546), หน้า 46. 
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ค. หาข่าวและรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐาน เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสงบ 
เรียบร้อยของประชาชน อันได้แก่ การป้องกันเหตุร้าย เหตุรุนแรง การกระท าความผิดต่าง ๆ ทั้งด้าน 
การข่าวที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือการนี้  

ง. สืบสวนหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน เพ่ือทราบรายละเอียดของการกระท า
ความผิดที่ เกดิขึ้นแล้ว  

ง1. การสืบสวนหลังเกิดเหตุ ในกรณีที่เกิดการกระท า ความผิดในเขตพ้ืนที่ 
ต้องเริ่มด าเนินการสืบสวนพร้อมกับการเริ่มด าเนินการของร้อยเวรสอบสวน  

ง2. รายงานผลความคืบหน้าตามแบบท่ีก าหนดให้  
ง3. การปกปิด และการให้ความคุ้มครองแหล่งข่าวให้ กระท าและก ากับ

ดูแล ให้มีการปฏิบัติโดยเคร่งครัด  
ง4. เฉพาะการสืบสวนเพื่อให้การจับกุม เมื่อสืบสวนได้ให้รายงานให้หัวหน้า 

งานสืบสวนทราบ หรือแจ้งก าลังป้องกันปราบปราม เพ่ือร่วมกันท าการจับกุมตามความเหมาะสม แต่
ถ้าจ าเป็นต้องเข้าท าการจับกุมด้วยตนเอง ให้ด าเนินการตามความเหมาะสม  

จ. สืบสวนภายหลังจากรู้ตัวผู้กระท าความผิด ทั้งที่เป็นคดีอยู่ในความรับผิดชอบ 
ของสถานีต ารวจ และกรณีจับกุมคนร้ายตามหมายจับของสถานีต ารวจอ่ืน หรือหน่วยอ่ืน เพ่ือรู้ แหล่ง
และรายละเอียดเพื่อให้การจับกุมสัมฤทธิ์ผล  

ฉ. ร่วมกับก าลังป้องกันปราบปรามท าการตรวจค้นจับกุม  
ช. ประสานการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ในสถานีต ารวจ และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่าง 

ใกล้ชิดจริงจัง เพ่ือให้ผลในการป้องกันและปราบปราม โดยท าการประสานและก ากับดูและให้ผู้ท า 
หน้าที่เจ้าหน้าที่สืบสวนประสานงานกับเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ในสถานีต ารวจหรือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อย่างใกล้ชิดจริงจัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สารวัตรสืบสวนก าหนด  

ซ. ด าเนินการเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสวนโดยปฏิบัติดังนี้  
ซ1.สร้างความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นท่ีโดยใกล้ชิด ใน การหาข่าว  
ซ2. การปกปิดและให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนผู้ให้ข่าวและก ากับดูแลให้

มี การปฏิบัติโดยเคร่งครัด  
ฌ. การให้ความรู้และการศึกษาอบรมแก่ข้าราชการต ารวจ  
ฌ1. ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ท าหน้าที่สืบสวนมีความรู้เกี่ยวกับ สภาพพ้ืนที่ 

บุคคล แหล่งข่าว กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน  
ฌ2. ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ท าหน้าที่ เจ้าหน้าที่สืบสวน มีความรู้ 

ความสามารถ ความประพฤติ ระเบียบวินัยเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่  
ฎ. งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
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ฎ1. ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่หากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ให้มีอ านาจ
มอบหมายให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อ่ืนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่
การงาน ประจ าและต้องรีบรายงานให้หัวหน้างานสืบสวน หรือสารวัตรสืบสวน ทราบในทันที  

(2) หน้าที่ของผู้บังคับหมู่หรือลูกแถวที่ท าหน้าที่สืบสวน  
ก. การรวบรวมสถิติข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานสืบสวน รายงานข้อมูล สืบสวน 

ต่อรองสารวัตรสืบสวน หรือหัวหน้างานสืบสวน 
ข. หาข่าวรวบรวมข้อเท็จจริงหรือหลักฐาน เพ่ือประโยชน์การรักษาความสงบ 

เรียบร้อยของประชาชน อันได้แก่การป้องกันเหตุร้าย เหตุรุนแรง การกระท าความผิดต่าง ๆ ทั้ง ด้าน
การหาข่าวต่าง ๆ หรือจากแหล่งข่างที่จัดตั้งเพ่ือการนี้  

ข1. ท าการสืบสวนตามที่รองสารวัตรสืบสวน หรือสารวัตรสืบสวน หรือ 
หัวหน้างานสืบสวน จัดหรือมอบหมาย  

ข2. การสืบสวนหลังเกิดเหตุ ในกรณีที่เกิดการกระท าความผิดในเขตพ้ืนที่ 
จะต้องเริ่มด าเนินการสืบสวนทันที  

ข3. รายงานผลการสืบสวนตามแบบที่กรมต ารวจก าหนด  
ข4. ปกปิดและให้ความคุ้มครองโดยเคร่งครัด  
ข5. เฉพาะการสืบสวนเพ่ือให้การจับกุมเมื่อสืบสวนได้ให้รายงานให้รอง

สารวัตร สืบสวน หรือสารวัตรสืบสวน หรือหัวหน้างานสืบสวนทราบ หรือแจ้งก าลังป้องกัน
ปราบปรามเข้าท า การจับกุมหรือ  

(3) สืบสวนหาข้อเท็จจริง และหลักฐานเพ่ือทราบรายละเอียดของการกระท า 
ความผิดที่เกิดข้ึนแล้ว  

(4) สืบสวนหลังจากที่ได้รู้ตัวผู้กระท าความผิด ทั้งที่เป็นคดีอยู่ในความรับผิดชอบ 
ของสถานีต ารวจ และกรณีจับกุมคนร้ายตามหมายจับของสถานีต ารวจอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือรู้ 
แหล่งข่าวและรายละเอียดเพื่อให้มีการจับกุม  

(5) ร่วมกับก าลังป้องกันปราบปรามท าการตรวจค้นจับกุม  
(6) การประสานงานการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ในสถานีต ารวจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที ่

เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดจริงจัง เพ่ือผลในการป้องกัน ระงับ ปราบปราม โดยท าการประสานงานกับ 
เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ในสถานีต ารวจ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดจริงจัง ตาม หลักเกณฑ์
และวิธีการที่ผู้ท าหน้าที่หัวหน้างานสืบสวนก าหนด  

(7) ด าเนินการเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอบสวน  
ก. สร้างความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นท่ีโดยใกล้ชิด ในการ หาข่าว  
ข. ปกปิดและให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนผู้ให้ข่าวโดยเคร่งครัด  
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ค. ช่วยรองสารวัตรสืบสวน สารวัตรสืบสวน รองผู้ก ากับท่ีท าหน้าที่ หัวหน้า
งานสืบสวนปฏิบัติหน้าที่ภายในหน้าที่รับผิดชอบ  
 สรุปได้ว่า แนวคิดเก่ียวกับงานสืบสวน ได้ศึกษาความหมายของการสืบสวน ผู้มีอ านาจในการ
สืบสวนและเขตอ านาจสืบสวน วัตถุประสงค์ของการสืบสวน ลักษณะของการสืบสวน ขั้นตอนการ
สืบสวน หลักเกณฑ์การสืบสวน วิธีการสืบสวน วิธีการและหลักการจัดการหน่วยงานสืบสวน และภาร
งานในงานสืบสวน มีกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษางานสืบสวนในสี่ด้าน คือ  ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน 
ด้านขั้นตอนงานสืบสวน ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน และด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน ซ่ึงจะได้
น าไปสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.3 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 
สภาพพ้ืนที่ของสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยมุ่งจะกล่าวถึง 

ประวัติความเป็นมา อาณาเขตติดต่อ ข้อมูลพื้นฐานของสถานีต ารวจ แผนปฏิบัติการสถานีต ารวจภูธร
จตุรพักตรพิมาน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ อ านาจหน้าที่ต ารวจ การปฏิบัติหน้าที่ของ
ต ารวจ และภารกิจส าคัญของข้าราชการต ารวจ ดังนี้ 

2.3.1 ประวัติความเป็นมา 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2460 – 2461 โดยหลวงธาดาอ านวย

เดช บริเวณท่ีตั้งอ าเภอ ในสมัยนั้นเป็นป่าไม้โล่งเตียน และเป็นอ าเภอที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่แห้งแล้ง
และกันดารมาก และไม่ได้แยกการปกครองออกจากอ าเภอใด เหตุที่ตั้งชื่อว่าอ าเภอจตุรพักตรพิมาน 
เนื่องจากเป็นแนวความคิดของหลวงธาดาอ านวยเดช พร้อมด้วยข้าราชการ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า 
ข้าหลวงในสมัยก่อน ตั้งชื่อขึ้นเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง เนื่องโดยมีความหมายว่า จตุร แปลว่า 
4 พักตร แปลว่า หน้า พิมาน แปลว่า ที่ประทับพระพรหม ซึ่งแปลได้ตามความว่า พรหมสี่หน้า เรียก
ตามล าดับขั้นตอนและตัวอักษรแล้ว รวมความได้ว่า อ าเภอจตุรพักตรพิมาน ปัจจุบันทางราชการได้
จัดสร้างที่ประทับพระพรหมขึ้นที่ ที่ว่าการอ าเภอ เพ่ือเป็นที่สักการะและกราบไหว้บูชาของชาวอ าเภอ
จตุรพักตรพิมานมาจนถึงปัจจุบัน 
 ต่อมาอ าเภอจตุรพักตรพิมาน เกิดความแห้งแล้งกันดาร ฟ้าฝนไม่ตกตามฤดูกาล เกิดมีโจร
ผู้ร้ายชุกชุมท าให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ทางราชการจึงได้ตั้งสถานีต ารวจขึ้น และมีต ารวจมา
ประจ าเพ่ือเป็นที่พ่ึงของประชาชน และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สภ.อ.
จตุรพักตรพิมาน จึงได้ตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ.2472 มี ส.ต.อ. ทา ขยันควร เป็นหัวหน้าสถานี มีก าลังต ารวจ 
11–12นายในสมัยนั้น และตั้งอยู่บริเวณสถานีอนามัยอ าเภอจตุรพักตรพิมานปัจจุบัน ลักษณะที่ท า
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การเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น หลังคามุงด้วยหญ้าแฝกเหมือนบ้านธรรมดา ต่อมาทางราชการเห็นว่า สถานที่ท า
การและบริเวณคับแคบ ไม่เหมาะแก่การขยายสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  

ปี 2475 จึงได้ย้ายที่ท าการมาตั้งที่ๆ อยู่ปัจจุบัน ตามใบครอบครองที่ดินเลขที่ 437 มีเนื้อที่ 8 
ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา และเปลี่ยนหัวหน้าสถานีต ารวจเป็น ส.ต.ท.สาย วงษ์สาบาล มีก าลังต ารวจเท่า
เดิม การจัดสร้างอาคารหลังใหม่มีลักษณะเป็นเรือนไม้หน้ามุข 2 ชั้นบันไดขึ้นด้านข้างทั้ง 2 ข้าง ต่อมา
มีการปรับปรุงและพัฒนามาตลอด และในระหว่างปี 2511–2520ได้รับงบประมาณให้จัดสร้าง สภ.ต.
ขึ้น 2 แห่ง คือ (1) สภ.ต.ลิ้นฟ้า ตั้งอยู่ระหว่างบ้านหนองฮู-บ้านป่าแดง อยู่เขตติดต่อกับ อ าเภอวาปี
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม มีเนื้อท่ี 5 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา มีที่ท าการ 1 หลัง บ้านพักหัวหน้า 1หลัง 
ปัจจุบันไม่สามารถใช้เป็นที่พักสายตรวจได้ และ(2) สภ.ต.ป่าสังข์ ตั้งอยู่ระหว่างบ้านดอนแคนหมู่ 2 
และบ้านร่องค าหมู่ 3 ต าบลป่าสังข์ ซึ่งที่ดินที่ปลูกสร้างได้มาจากการบริจาคไม่มีหลักฐานการ
ครอบครอง มีเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน มีอาคารที่ท าการ 1 หลัง  

ปัจจุบัน สภ.ต.ทั้ง 2 แห่ง ได้ยุบเลิกไป ต่อมาปี 2533 – 2534 ได้รับงบประมาณจากกรม
ต ารวจให้ท าการจัดสร้างที่ท าการอาคารหลังใหม่พร้อมบ้านพักเรือนแถวนายสิบ -พลต ารวจขึ้น 
ปัจจุบันมีบ้านพัก ผกก.ฯ 1 หลัง บ้านพักรองผกก.ฯ 1 หลัง เรือนแถวนายสิบ–พลต ารวจ 4 คูหา 40
ห้อง  ด้านการปกครองบังคับบัญชาจากระดับชั้นประทวนมาเป็นชั้นสัญญาบัตร เมื่อปี 2483 - 2501 
เป็นผู้บังคับกองร้อย เมื่อปี 2502–2515 เป็นสารวัตรใหญ่ ปี 2515–2537 เป็นรอง ผกก. หัวหน้า
สถานี ปี2537–2541 และยกฐานะเป็นระดับผู้ก ากับการ ปี2541 ถึงปัจจุบัน มีพันต ารวจเอก เอกชัย 
อนันตชัย เป็นผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน  
 สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ที่ 1 ต าบลหัวช้าง อ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในเขตเทศบาลต าบลจตุรพักตรพิมาน ติดถนนปัทมานนท์ (ทางหลวง
หมายเลข 214)อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของที่ว่าการอ าเภอจตุรพักตรพิมาน ห่างประมาณ 300 เมตร 
มีเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา 

2.3.2 อาณาเขตติดต่อ 
 อาณาเขต มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับเขต อ าเภอศรีสมเด็จ, อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศใต้ ติดกับเขต อ าเภอเกษตรวิสัย, อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

     ทิศตะวันออก ติดกับเขต อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศตะวันตก ติดกับเขต อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด, อ าเภอวาปีปทุม  

จังหวัดมหาสารคาม 
2.3.4 ข้อมูลพื้นฐานของสถานีต ารวจ 

 (1) ก าลังเจ้าหน้าที่ 
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  ต ารวจชั้นสัญญาบัตร จ านวน 30 นาย 
  ชั้นประทวน   จ านวน 90 นาย 
 (2) การแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 สายงาน ดังนี้ 
  ก. งานอ านวยการ เป็นงานด้านบริการงานบุคคล งานการเงินและงบประมาณ และ
งานส่งก าลังบ ารุง 
  ข. งานป้องกันปราบปราม เป็นงานด้านประชาสัมพันธ์ งานสายตรวจ งานบริการ 
จราจร และงานชุมชนสัมพันธ์ 
  ค. งานสืบสวนสอบสวน เป็นงานด้านคดีความ งานเปรียบเทียบปรับและงานสืบสวน 
ตารางท่ี 2.1 แสดงจ านวนประชากร ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน จังหวัด

ร้อยเอ็ด จ าแนกตามระดับชั้นยศ 

 

ระดับชั้นยศ ประชากร 
สัญญาบัตร 
ประทวน 

30 
90 

รวม 120 
   

2.3.3 แผนปฏิบัติการสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน 
 แผนปฏิบัติการสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน ได้จัดท าขึ้นเพ่ือรองรับแผนปฏิบัติการของ
ต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด แผนปฏิบัติการต ารวจภูธรภาค 4 พ.ศ. 2554 โดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การ 4 ปี ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 -2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติราชการ ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงานเพ่ือใช้ในการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารเพื่อการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 
 2) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันอาชญากรรม 
 3) ยุทธศาสตร์ด้านการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม 
 4) ยุทธศาสตร์ด้านการอ านวยความยุติธรรม 
 5) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของชาติและกิจการพิเศษ 
 6) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

กลยุทธ์ด้านการปราบปรามอาชญากรรม/ยาเสพติดและแนวด าเนินการเพื่อบรรลุ
เป้าประสงค์ตามกลยุทธ์ของสถานีต ารวจภูธรจตุพักตรพิมาน 
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2.3.4 เป้าประสงค์ 
1) เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญาของ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
2) เพื่อพัฒนาโครงสร้างระบบงานและบุคลากรในด้านสืบสวนปราบปรามให้ทันสมัย 

อยู่เสมอ ตลอดจนบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ ในเรื่องการสืบสวนปราบปราม 
2.3.5 กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
1) เพ่ิมศักยภาพศูนย์สืบสวนปราบปรามอาชญากรรมในระดับกองบัญชาการ/ต ารวจภูธร

ภาค ระดับกองบังคับการ/ต ารวจภูธรจังหวัดและระดับสถานี ทั้งในด้านบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัย เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของสถานีต ารวจ 

2) สร้างเสริมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับการปฏิบัติและเพียงพอกับความต้องการ เน้นการสร้างเสริมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเหมาะสม เป็นต้น 

3) จัดท าระบบจัดเก็บข้อมูลกลางและเชื่อมโยงกับศูนย์สืบสวนปราบปรามอาชญากรรมได้ทุก
ระดับ และแบ่งแยกภารกิจให้หน่วยงานปฏิบัติด้วยการแยกงานตามล าดับความยากง่ายในงานสืบสวน 
ปราบปรามแต่ละด้าน(ตร.รับผิดชอบซับซ้อนข้าม บช. / ใช้ความช านาญพิเศษ,บช.รับผิดชอบราย
ส าคัญ, บก. รับผิดชอบเครือข่าย/หมายจับ, สถานีรับผิดชอบรายย่อย/ไม่ซับซ้อน) 

4) จัดอบรมพัฒนาความรู้งานสืบสวนปราบปรามให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ การใช้ดุลย
พินิจและเทคนิคต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก าหนด/
มาตรการพัฒนาประสิทธิภาพก าลังพลด้านสืบสวนให้มีพ้ืนฐานในการสืบสวนตั้งแต่ระดับเบื้องต้น 

5) ฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานในด้านอาชญากรรมรูปแบบใหม่ ๆ ให้แก่
บุคลากร เช่นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และอาชญากรรมข้ามชาติแก่เจ้าหน้าที่  และเร่งจับกุม
ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีค้างเก่าให้ได้มากที่สุด 

6) จัดท าเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายส าคัญและรวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือน าไปสู่การ
จับกุม โดยบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเร่งรัดปราบปรามผู้ค้าราย
ย่อยและผู้เสพเพ่ือตัดอุปสงค์และขยายผลการจับกุมให้ได้มากท่ีสุด 

7) เพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดเส้นทางล าเลียงยาเสพติด โดยด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและ
กรรมวิธีทางการข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ด้านกฎหมายความมีวินัย และวิทยาการที่ทันสมัยในการป้องกันอาชญากรรม รวมทั้งสร้าง
จิตส านึกด้านจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบสวน
ปราบปรามแหล่งพักยาเสพติด เครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนผู้ค้ารายย่อย
และผู้เสพเพ่ือตัดอุปสงค์และขยายผลการจับกุมให้ได้มากที่สุด 
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8) เร่งรัดติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับยาเสพติดค้างเก่าให้มากที่สุด 
9) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันการแพร่ของยาเสพติด 
10) มาตรการการยึดทรัพย์สิน และมาตรการสมคบตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดมาใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือท าลายวงจรทางเศรษฐกิจของผู้ค้ารายส าคัญ 
11) ป้องกันเว็บไซต์ที่กระทบต่อความมั่นคงและศีลธรรมอย่างเด็ดขาด 

 2.3.6 การให้บริการงานสืบสวน 
การให้บริการงานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด

ร้อยเอ็ด ได้มีการให้บริการงานสืบสวนในการรับแจ้งความในคดีต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการสืบสวนให้กับ
ประชาชนผู้มาติดต่องานสืบสวนของสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยในแต่ละเดือนจะ
มีประชาชนเข้ามาติดต่องานสืบสวน มากอยู่พอสมควร จะเห็นได้ว่าในสามเดือนนับตั้งแต่เดือนกันยายน 
2557 – พฤศจิกายน 2557 จะมีผู้เข้ามาติดต่อ โดยรวม จ านวน จ านวน 178 คน ดังตารางที่ 2.135  

 
ตารางที่ 2.1 แสดงจ านวนประชาชนผู้มาติดต่องานสืบสวนของสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน 

จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามเดือน และเพศ 
 

เดือน 

จ านวนประชาชน 

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง 
กันยายน 
ตุลาคม 
พฤศจิกายน 

42 
38 
30 

23 
24 
21 

65 
62 
51 

รวม 110 68 178  
 

สรุปได้ว่า สภาพพ้ืนที่ของสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีประกอบ
ส าคัญทางประวัติความเป็นมา อาณาเขตติดต่อ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานีต ารวจ แผนปฏิบัติการสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ อ านาจหน้าที่ต ารวจ การปฏิบัติ
หน้าที่ของต ารวจ และภารกิจส าคัญของข้าราชการต ารวจ เป็นข้อมูลสภาพพ้ืนที่ของสถานีต ารวจภูธร
จตุรพักตรพิมาน เป็นข้อมูลเชิงปฏิบัติการ  

 
                                                 

35สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด, “เอกสารบันทึกผู้มาติดต่องานสืบสวน”, 
ร้อยเอ็ด : ส านักงานสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน, 2557, (อัดส าเนา). 
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2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การวิจัย “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอ

จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้างานวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
ร้อยต ารวจเอกชัยสิต  วงษ์ศิลป์  ได้ศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธร อ าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบว่า “ความคิดเห็นของประชาชนมีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน และ
ปราบปรามอาชญากรรม อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทั้งสามด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ด้าน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด้านประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มี เพศ  อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการต ารวจ สถานี
ต ารวจภูธร อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยรวม ไม่แตกต่างกัน36   

พันต ารวจโทสุนทร  สุเมธา  ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบังคับการต ารวจนครบาล 9 เมืองราชบุรี อ าเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า “ประชาชนมีความคิดเห็นในการป้องกันอาชญากรรมกองบังคับการต ารวจ
นครบาล 9 เมืองราชบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง จากการศึกษา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้าน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามอยู่ในระดับปานกลาง และด้านความกระตือรือร้น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันปราบปราม อยู่ ในระดับปานกลางทั้งสี่ด้าน ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นในการป้องกันอาชญากรรมได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้ ระยะเวลาที่ประชาชนอาศัยอยู่ในชุมชน และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน”37   

                                                 
36ร้อยต ารวจเอกชัยสิต  วงษ์ศิลา “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่มีต่อ

การปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธร 
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันราช
ภัฏนครปฐม), 2547, 151 หน้า.  

37พันต ารวจโท สุนทร  สุเมธา, “ความคิดเห็นของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม: 
ศึกษาเฉพาะกรณีกองบังคับการต ารวจนครบาล 9 เมืองราชบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ”, 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), 2549, 121 
หน้า. 
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นาวิน วงศ์รัตนมัจฉา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า 
“ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรอ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน 
เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านเจ้าพนักงานสอบสวน ด้านกระบวนการ
สอบสวน ด้านความยุติธรรม ด้านความเชื่อถือ และประสิทธิภาพ ผลการเปรียบเทียบประชาชนที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่างกัน ม ีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวน สถานีต ารวจภูธรอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน”38 

ด.ต.ศักดิ์ดา หลักดี ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงาน
สืบสวนของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลส าเหร่” ผลการวิจัยพบว่า  “ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานสืบสวนของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลส าเหร่ โดยรวม 
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน เรียงจาก
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบงานสืบสวน ด้านประสิทธิภาพ
การปฏิบัติหน้าที่ และด้านการยอมรับเชื่อถือ ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต่างกัน มีความต่อการปฏิบัติงานสืบสวนของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลส าเหร่ 
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มี อาชีพ รายได้ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานสืบสวนของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลส าเหร่  โดยรวม 
และรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05”39  

พ.ต.ท.กฤษฎิณทร์ จันทรศรีชา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนในการ
ปฏิบัติงานสอบสวนของข้าราชการต ารวจ : ศึกษากรณีสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองสรวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า “ความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิบัติงานสอบสวนของข้าราชการ
ต ารวจสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่
ด้านเจ้าพนักงานสอบสวน ด้านขั้นตอนการสอบสวน ด้านประสิทธิภาพการสอบสวน และด้านความ

                                                 
38นาวิน วงศ์รัตนมัจฉา, “การศึกษาความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน 

สถานีต ารวจภูธรอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2549, 91 หน้า. 

39ด.ต.ศักดิ์ดา หลักดี ,“ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานสืบสวนของ
ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลส าเหร่”, วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), 2550, 111 หน้า.  
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ยุติธรรม ผลการเปรียบเทียบประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน ม ีความ
คิดเห็นต่อการปฏิบัติงานสอบสวนของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองสรวง                 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน”40 

 จ่าสิบต ารวจปรีชา วัฒนาทิพยธ ารงค์  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ต่อการปฏิบัติงานสืบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กองบังคับการต ารวจนครบาล 7” ผลการวิจัยพบว่า 
“ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานสืบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กองบังคับการต ารวจ
นครบาล 7 โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้ง
เจ็ดด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านรักษากฎหมายและกฎระเบียบ ด้าน
พนักงานสืบสวน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ด้าน
อิทธิพลของผู้กระท าผิด ด้านความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานอ่ืน และด้านวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ ผลการเปรียบเทียบเจ้าหน้าที่ต ารวจ ที่มีเพศ อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติงานสืบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กองบังคับการต ารวจนครบาล 7 ไม่แตกต่างกัน ส่วน
ประชาชนที่มีระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การปฏิบัติงานสืบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กองบังคับการต ารวจนครบาล 7 แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0541  

สรุปได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วยประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ
กลุ่มตัวอย่าง จากผลการวิจัยที่ค้นพบของผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะได้น าไปใช้ในการอภิปรายผลในบท 5 
ต่อไป 

 
 
 

                                                 
40พ.ต.ท.กฤษฎิณทร์ จันทรศรีชา, “ความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิบัติงานสอบสวน

ของข้าราชการต ารวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด”, สาร
นิพนธ์ ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2550, 
100 หน้า. 

41จ่าสิบตรวจปรีชา วัฒนาทิพยธ ารงค์,“ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงาน
สืบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กองบังคับการต ารวจนครบาล 7”, ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี), 2552, 98 หน้า.  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ยุวลักษณ์%20เวชวิทยาขลัง%20&field=1106&institute_code=0&option=showindex_contributor&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ยุวลักษณ์%20เวชวิทยาขลัง%20&field=1106&institute_code=0&option=showindex_contributor&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ปรีชา%20วัฒนาทิพยธำรงค์%20%20%20%20&field=1106&institute_code=0&option=showindex_contributor&doc_type=0
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2.8 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้
ก าหนดปัจจัยส่วนบุคคล ไว้สี่ด้าน คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ เป็นตัวแปร
อิสระ(Independent Variables) และสนใจน าเอาแนวคิดของจตุพร บานชื่น, อธิบายถึงกิจการ
ต ารวจไทยในขั้นตอนงานสืบสวน42 และแนวคิดของ อาชวันต์ โชติกเสถียร อธิบายคู่มือต ารวจ 
หลักสูตรการสืบสวนในสี่ด้าน คือ เจ้าหน้าที่สืบสวน การสร้างความเชื่อถือในงานสืบสวนและ และ
ประสิทธิภาพงานสืบสวน การจัดสรรปัจจัยในการสืบสวนสอบสวน และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ช่วย
ในการสืบสวน43 มาประยุกต์เป็นตัวแปรตาม (Dependent Variables) สรุปเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ใน
การวิจัย ดังภาพประกอบที่ 2.1 

 
             ตัวแปรอิสระ                   ตัวแปรตาม  
  (Independent  Variables)                               (Dependent  Variables) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                           ภาพประกอบที่ 2.1  แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 

                                                 
42จตุพร บานชื่น, กิจการต ารวจไทย, อ้างแล้ว,  17-22 หน้า. 
43อาชวันต์ โชติกเสถียร และคณะ,  คู่มือต ารวจ หลักสูตรการสืบสวน, อ้างแล้ว, 2546), 

หน้า 46. 

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  
1) ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน 
2) ด้านขั้นตอนงานสืบสวน 
3) ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน 

4) ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน  
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1) เพศ  
2) อายุ  
3) ระดับการศึกษา  
4) ประกอบอาชีพ  
 



 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัย “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน 

อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือที่ใช้การวิจัย 
3.4 การสร้างและทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมีดังนี้ 

3.1.1 ประชากร (Population) 
ได้แก่ ประชาชนผู้มาติดต่องานสืบสวนของสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ตาม

บัญชีรายชื่อผู้มาติดต่องานสืบสวน ในระหว่างสามเดือนตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 – พฤศจิกายน 2557 
โดยจ าแนกตามเดือน และเพศ จ านวน 178 คน1  

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 
ได้แก่ ประชาชนผู้มาติดต่องานสืบสวนของสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ตาม

บัญชีรายชื่อผู้มาติดต่องานสืบสวน ในระหว่างสามเดือนตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 – พฤศจิกายน 2557 
โดยจ าแนกออกตามเดือน และเพศ จ านวน 178 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรการค านวณของ ทา
โร ยามาเน (Taro Yamane) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 123 คน2 

 
                                                 

1สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด, “เอกสารบันทึกผู้มาติดต่องานสืบสวน”, 
ร้อยเอ็ด : ส านักงานสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน, 2557, (อัดส าเนา). 
 2ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, พื้นฐานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน์, 2543), หน้า 79. 



43 

3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยใช้เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) เป็นการ

สุ่มตัวอย่างโดยค านึงถึงความน่าจะเป็นของประชากรที่ได้รับเลือก ซึ่งจะ เป็นไปในแบบการสุ่ม        
ไม่เฉพาะเจาะจง ในกรณีนี้ตัวอย่างทุกกลุ่มในประชากรจะมีโอกาสถูกเลือกเท่ากัน ท าให้สามารถ
คาดคะเนความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Error)3 โดยด าเนินการสุ่มตัวอย่าง
ตามล าดับตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ก าหนดกลุ่มประชากร (Population Size) ตามบัญชีรายชื่อประชาชนผู้มาติดต่อ
งานสืบสวนของสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ในระหว่างสามเดือนตั้งแต่เดือนกันยายน 
2557 – พฤศจิกายน 2557 โดยจ าแนกตามเดือน และเพศ จ านวน 178 คน 

ตอนที่ 2 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane) ได้แก่     

สูตร             N 
      1 + N (e) 2 
    n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
      N =  ขนาดของกลุ่มประชากร 
       e =  ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
            178 
        1 + 178 (0.05)2  

     n =  123.18 
 จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ านวน 123.18 คน เพ่ือให้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ านวนเต็มจึงปรับให้เป็น 123 คน  

ตอนที่ 3 ก าหนดกลุ่มย่อยโดยอาศัยสัดส่วน และขนาด (Proportional to Size) ตาม
ลักษณะของกลุ่มที่ต้องการศึกษา เพ่ือค านวณหาอัตราสัดส่วน โดยแบ่งสัดส่วนของประชากร  และ
กลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเดือน และเพศ เป็นตัวแปรอิสระควบคุม (Control Variable) ตามสูตร ดังนี้ 

n1  =  
N

Ni  x n 

   n1  = จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเดือน และเพศ 
   Ni  = จ านวนประชากรจ าแนกตามเดือน และเพศ 
   n   = จ านวนกลุ่มตัวอย่างรวมจ าแนกตามเดือน และเพศ 
                                                 

3ประกายรัตน์ สุวรรณ, คู่มือการใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 12 ส าหรับ Windows, 
(กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548), หน้า 63. 

 แทนค่า n = 

n = 
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   N   = จ านวนประชากรทั้งหมด จ าแนกตามเดือน และเพศ 
 จากการค านวณได้กลุ่มประชากร และกลุ ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเดือน และเพศ ดัง
รายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ 3.1  
 
ตารางที่ 3.1 แสดงจ านวนประชากร และกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มาติดต่องานสืบสวนของสถานี

ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกออกตามเดือน และเพศ 
 

เดือน 
กลุ่มประชากร (Ni) กลุ่มตัวอย่าง (n1) 

เพศ 
รวม 

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

กันยายน 
ตุลาคม 
พฤศจิกายน 

42 
38 
30 

23 
24 
21 

65 
62 
51 

29 
26 
20 

16 
17 
15 

   45 
43 
35 

รวม 110 68 178 (N) 75 48 123 (n) 
 

ตอนที่ 4 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)4 เป็นการสุ่ม
ตัวอย่าง ที่ประชากรมีสิทธิได้รับเลือกเท่า ๆ กัน โดยมีบัญชีรายชื่อของประชากร และท าการจับสลาก 
จนได้กลุ่มตัวอย่างครบตามต้องการ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
  (1) จัดท าบัญชีรายชื่อประชาชนผู้มาติดต่องานสืบสวนของสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด ในระหว่างสามเดือนตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 – พฤศจิกายน 2557 โดยจ าแนกตามเดือน 
และเพศ จ านวน 178 คน แยกเป็นเพศชายกลุ่ม กับเพศหญิง อีกกลุ่มหนึ่ง 
  (2) เขียนชื่อประชากร ตามบัญชีรายชื่อ ลงในแผ่นกระดาษโดยใช้ 1 ชื่อ ต่อ 1 แผ่น แล้ว
ม้วนสลากน าลงกล่องแล้วเขย่าให้คละกัน 
  (3) จับขึ้นมาทีละแผ่น โดยแต่ละครั้งที่หยิบมาได้ ต้องน าแผ่นสลากมาจดบันทึกไว้ว่าเป็นเพศใด 
  (4) ม้วนสลากแผ่นเดิมใส่ลงในกล่องเดิมแล้วจับสลากขึ้นมาใหม่เพ่ือที่จะให้โอกาสถูกเลือก
ทุกคนเท่ากัน 
  (5) กรณีหยิบได้ชื่อเดิมก็ม้วนสลากน าใส่ลงไปในกล่องเดิมแล้วจับขึ้นมาใหม่อีกครั้ง 
ด าเนินการเช่นนี้เรื่อยไปจนได้กลุ่มตัวอย่างครบตามก าหนด จ านวน 123 คน 

 

                                                 
4ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน, การสุ่มตัวอย่างทางการศึกษา (Sampling In 

Education), พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ฟันนี่พับบลิซชิ่ง จ ากัด, 2548), หน้า 67. 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของประชาชนที่

มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน 
178 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended Questionnaire) เป็นแบบเลือกตอบ 
(Check List) สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended Questionnaire) แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยให้ผู้ตอบ
เลือกระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ในข้อค าถาม จ านวน 25 ข้อ จ าแนกออกเป็นสี่ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที่
สืบสวน ด้านขั้นตอนงานสืบสวน ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน และด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน 
แต่ละด้านมจี านวนข้อค าถาม คือ 

1) ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน   จ านวน  7 ข้อ 
2) ด้านขั้นตอนงานสืบสวน  จ านวน  5 ข้อ 
3) ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน  จ านวน  7 ข้อ 

4) ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน  จ านวน  6 ข้อ 
ตอนที่  3 แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เป็นค าถาม

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับงานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 

 

3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (Questionnaire) ดังนี้ 
 3.4.1 การสร้างเครื่องมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต าราวิชาการ แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่
เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และงานวิจัยเชิงส ารวจ หรืองานวิจัยภาคสนาม 
(Survey Research or Field Research) เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2) ก าหนดประเด็นให้ตรงตามวัตถุประสงค์กรอบแนวคิด ค านิยามศัพท์เฉพาะ เพ่ือน าไปใช้ใน
การสร้างเป็นข้อค าถามในแบบสอบถาม 
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 3) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษา จากเอกสารงานวิจัย แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งค าถามออกเป็น 2 แบบ คือ แบบปลายปิด (Close-
ended Questionnaire)  ข้อค าถามแบ่งออกเป็นสี่ด้าน จ านวน 25 ข้อ และแบบสอบถามปลายเปิด 
(Open-ended) เป็นข้อเสนอแนะในแต่ละด้าน 
 4) น าน าเครื่องมือที่สร้างข ึ ้นสี่ด้าน จ านวน 25 ข้อ 1 ชุด ไปปรึกษาขอค าแนะน าจากอาจารย์
ที่ปรึกษา เพื่อช่วยพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องในประเด็นค าถาม การใช้ส านวน ถ้อยค า ภาษา ค า
ชี้แจง โครงสร้าง และเนื้อหา (Construct and Content Validity) ว่ามีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ นิยามศัพท์ และน าค าชี้แนะกลับมา ปรับปรุงแก้ไข จนถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ แล้ว
น าไปตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เป็นล าดับต่อไป 

3.4.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาค่าความเที่ยงตรง (Content Validity) การหา

ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Discrimination Power/DP) และการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ (Reliability) ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 

1) การหาค่าความเที่ยงตรง (Content Validity) น าแบบสอบถามฉบับร่างที่สมบูรณ์ผ่าน
การตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องจากอาจารย์ที่ปรึกษามาแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญให้ตรวจสอบ
พิจารณา และประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item - 
objective Congruence /IOC) ว่ามีความถูกต้องตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) เนื้อหา 
(Content) และส านวนภาษา (Wording) จ านวน 3 ท่าน ได้แก ่ 

(1) ดร.ประพิศ โบราณมูล วุฒิการศึกษา ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย
บริการงานทั่วไป แลบริการวิชาการศูนย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  

(2) นายเอ่ียม อามาตย์มูลตรี วุฒิการศึกษา กศ.ม.(การศึกษามหาบัณฑิต) สาขา
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม ต าแหน่ง อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหา
มกุฎรชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

(3) พันต ารวจตรีศักดิ์ดา เผ่าภูธร วุฒิการศึกษา ร.ม. (รัฐศาสตรหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ต าแหน่ง สารวัตรสืบสวน สถานีต ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  
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น าผลที่ผ่านการพิจารณา และประเมินจากผู้เชี่ยวชาญสามท่าน ด าเนินการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item - objective Congruence /IOC) ตาม
สูตรนี้5   

 สูตร  IOC = 
N

x
 

 เมื่อ  IOC แทนดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 

   X แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 
   N  แทนจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 โดยที่ คะแนน + 1  แน่ใจว่าสอดคล้อง 

   คะแนน  0  ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 
    คะแนน - 1  แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง  

              ผลการประเมิน ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) IOC โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จากข้อค าถามทั้งหมด จ านวน 25 ข้อ ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 จ านวน 25 ข้อ ซึ่งใช้ได้ทั้งหมด แล้วน าข้อค าถามที่ใช้ได้ทั้งหมด ไป
หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Discrimination Power/DP) และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับ (Reliability) เป็นล าดับต่อไป 

2) ค่าอ านาจจ าแนก (Item Total Correlation) ) และค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ (Reliability) น าข้อค าถามที่ผ่านการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องใช้เป็น
แบบสอบถามน าไปทดสอบกับประชาชนไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try-Out) แต่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างในเขตสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 30 คน แล้วน าผลการตอบ
แบบสอบถาม ทดสอบหาคุณภาพของเครื่องมือ แบ่งออกเป็น คุณภาพรายข้อ และคุณภาพทั้งฉบับ 
เครื่องมือวัดเป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยแบ่งกลุ่ม
สูงและกลุ่มต่ าออกเป็นกลุ่มละ 25 % แล้วใช้ T-Test ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มสูงและกลุ่ม
ต่ า จากนั้นจึงท าการหาคุณภาพรายข้อ และคุณภาพท้ังฉบับ ดังนี้ 

(1) การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Discrimination Power/DP) โดยวิธีหาค่า t-
test โดยใช้เกณฑ์ค่า t ตั้งแต่ 1.75 ขึ้นไป เป็นเกณฑ์การตัดสินว่าข้อนั้นมีอ านาจจ าแนกใช้ได้ สมควร
น าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ตามสูตรนี้ 

 

                                                 

 5ธีระศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ, เครื่องมือวิจัยทางการศึกษา : การสร้างและการพัฒนา, (นคร 
ปฐม : ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), หน้า 65.  
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t   =   
 

t  แทน ค่าอ านาจจ าแนก  
X  แทน คะแนนของข้อที่หาค่าอ านาจจ าแนก  
Y  แทน คะแนนรวมของทุกข้อ6 

  ผลการทดสอบ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ผ่านเกณฑ์ใช้ได้ทั้งหมดทุกข้อ  
   (2) การหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Reliability) น าข้อที่มีค่า
อ านาจจ าแนกผ่านเกณฑ์ หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ตามสูตรนี้7  

       =      
1k

k
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S

S
1  

เมื่อ  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 
   k แทน จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 

     แทน      ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
     แทน      ความแปรปรวนของคะแนนรวม  

 ผลจากการทดสอบ ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 
3.43 น าเครื่องมือที่สมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นล าดับต่อไป 
 

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับ ดังต่อไปนี้  
3.5.1 น าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด น าเรียนถึงผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด เพ่ือขอความอนุเคราะห์ แจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่หน่วยงาน ตาม วัน 
เวลา จนครบตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ จ านวน 123 คน  

                                                 
6ดร.ประพิศ โบราณมูล ,  เอกสารประกอบการสอนวิชาระเบี ยบวิจัย Research 

Methodology) SO 2009, (กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์, 2550), หน้า 87 - 88. 
7กัลยา วานิชบัญชา, สถิติส าหรับการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสถิติ คณะ

พาณิชยศาสตร์และบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), หน้า 35. 
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3.5.2 น าแบบสอบถาม จ านวน 123 ชุด แจกให้กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง พร้อมทั้ง
ชี้แจง ท าความเข้าใจให้กลุ่มตัวอย่างให้ได้ทราบก่อนท าการตอบค าถาม โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบใน
ประเด็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม และเลือกระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
พร้อมทั้งให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะได้โดยอิสระในแต่ละด้าน ใน
กรณีผู้ตอบค าถามไม่สามารถเข้าใจในประเด็นค าถาม ผู้วิจัยจึงท าการชี้แจงซ้ าอีกครั้ง เพ่ือให้ผู้ตอบค าถามได้
เข้าใจ จนเลือกตอบแบบสอบถามในแต่ละข้อได้ถูกต้องชัดเจน โดยเลือกก าหนด ค่าน้ าหนัก หรือคะแนน
ออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert’s Scale)8 ซึ่งก าหนดค่าคะแนน ดังนี้  

ระดับมากท่ีสุด  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 5      
ระดับมาก  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 4      
ระดับปานกลาง  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 3      
ระดับน้อย  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 2      

  ระดับน้อยที่สุด  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 1  
3.5.3 น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป 
 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยมีวิธีด าการดังต่อไปนี้ 

  3.6.1 น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับ จากนั้นน าไปลง
รหัส(Coding) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือช่วยในการค านวณและ
วิเคราะห์  
 3.6.2 น าแบบสอบถามตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ที่มีความสมบูรณ์ของการตอบแล้วลงรหัสตาม
แบบการลงรหัส (Coding Form)  

3.6.3 น าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
วิเคราะห์ตามล าดับตอน คือ 

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยแจกแจงความถ่ี และค านวณร้อยละ (Percentage)9 

                                                 
8บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น,พิมพ์ครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 

2545), หน้า 99 
9นิภา เมธธาวีชัย, วิทยาการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2543), หน้า 

128. 
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 4 ด้าน คือ ด้าน
เจ้าหน้าที่สืบสวน ด้านขั้นตอนงานสืบสวน ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน และด้านประสิทธิภาพงาน
สืบสวน โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทั้งใน
ภาพโดยรวม รายด้าน และเป็นรายข้อ แล้วแปลตามเกณฑ์การวิเคราะห์ โดยใช้หลักเกณฑ์การวัด
ระดับค่าเฉลี่ย ดังนี้10  

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด   
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า  ระดับความคิดเห็นมาก   
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า  ระดับความคิดเห็นปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า  ระดับความคิดเห็นน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 วิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธร

จตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และประกอบอาชีพ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)11  ค่า t 
- test เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ และค่าความแปรปรวนสองทาง One-Way-
ANOVA หรือ F - test เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่าง 3 กลุ่มขึ้นไป12 ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประกอบอาชีพ 

ตอนที่ 4 เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับงานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วน ามาแจกแจงความถี ่(Frequency) 

 
3.7 สถติิที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ สถิติท่ีใช้ในการวิจัย มีดังนี ้
3.7.1 สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่  

                                                 
10รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิศาลบุตร, เรียนรู้สถิติและการวิจัยด้วยกรณีศึกษา , 

(กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่บริษัทจูนพับลิซซิ่ง จ ากัด, 2548), หน้า 43. 
11ส่งศรี  ชมภูวงศ์, การวิจัย, (นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 

2547), หน้า 55. 
12ล้วน  สายยศ และ อังคนา สายยศ, เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :  

สุวีริยาสาส์น, 2540), หน้า 53. 
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1) ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item 
Objective Congruence หรือ IOC ) 

2) ค่าอ านาจจ าแนก โดยวิเคราะห์สหสัมพันธ์ รายข้อ (Item Total Correlation) 
3) ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม แบบแอลฟา (Reliability) 

3.7.2 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
  1) ความถ่ี (Frequency) 

2) ร้อยละ (Percentage) 
3) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.7.3 สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
1) ทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent) 
2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) หรือ (F-test)13 

 
สูตรการหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
1) ค่าความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามแต่ละข้อ (Index of Item Objective 

Congruence)  

  IOC   =  


  
เมื่อ  IOC  = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหาหรือ 

ระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์ 

X  = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
N  = จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด14 

 
2) หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Discrimination Power/DP)   
 

r   =   
 

                                                 
13รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิศาลบุตร, เรียนรู้สถิติและการวิจัยด้วยกรณีศึกษา , 

(กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่บริษัทจูนพับลิซซิ่ง จ ากัด, 2548), หน้า 43. 
 14ธีระศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ, เครื่องมือวิจัยทางการศึกษา : การสร้างและการพัฒนา, อ้าง
แล้ว, หน้า 65.  
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r  แทน ค่าอ านาจจ าแนก  
X  แทน คะแนนของข้อที่หาค่าอ านาจจ าแนก  
Y  แทน คะแนนรวมของทุกข้อ15 

 

3) ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability)  
 

       =      
1k

k
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เมื่อ  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 
  k แทน จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 

    แทน      ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
    แทน      ความแปรปรวนของคะแนนรวม16 

 

4) ค่าร้อยละ (Percentage)17 
 

    P     =   
N

X 100  

    P =    ค่าร้อยละ 
X  =    จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
N  =    จ านวนประชากร 

5) ค่าเฉลี่ย (Mean)18 

X  =      
N

fx  

 
X  =  ค่าเฉลี่ย 

  fx  =    ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
N  =  จ านวนประชากร 

                                                 
15ดร.ประพิศ โบราณมูล,  เอกสารประกอบการสอนวิชาระเบียบวิจัย Research 

Methodology) SO 2009, อ้างแล้ว, หน้า 87 - 88. 
16กัลยา วานิชบัญชา, สถิติส าหรับการวิจัย, อ้างแล้ว, หน้า 35. 
17นิภา เมธธาวีชัย, วิทยาการวิจัย, อ้างแล้ว, หน้า 128. 
18ส่งศรี  ชมภูวงศ์, การวิจัย, อ้างแล้ว, หน้า 55. 
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 X 1 - X 2 

6) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)19 
 

S =  
)1(

)( 22



 
NN

fxfxN  

S = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 2fx  =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับ 
N  =  จ านวนประชากร 

 

7) ทดสอบสมมติฐาน (t-test) 20 

 

t  =              S1
2  

- S2
2  

          

เมื่อ  t  = ค่าที-เทสท์ (t- test) 

X 1, X2 = ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ 

S1
2 

, S2
2  =     ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มท่ี1 และกลุ่มที่2 ตามล าดับ 

 n1 , n2 =     จ านวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ 
 
8) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ F-test)21 
 

    F  =  
w

b

MS

MS  

      F  =  อัตราส่วนของความแปรปรวน 
  bMS  =  ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

wMS  =    ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 

                                                 
19เรื่องเดียวกัน, หน้า 55. 
20ล้วน  สายยศ และ อังคนา สายยศ, เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา, อ้างแล้ว, หน้า 53. 
21เรื่องเดียวกัน, หน้า 110. 

n1    n2  



 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  

 การวิจัย “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัย
ได้น าเสนอผลการวิจัยตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
  4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.2 ล าดับขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายข้อมูล จึงก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

X  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
t แทน ทดสอบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม 
F แทน ทดสอบความแตกต่างระหว่าง 3 กลุ่มขึ้นไป 
df แทน ชั้นของความเป็นอิสระ (degree of freedom) 
SS แทน ผลรวมก าลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 

 MS แทน  ค่าเฉลี่ยผลรวมก าลังสอง (Mean Square) 
Sig แทน  ค่านัยส าคัญทางสถิติ (Significance) 
*  แทน  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ   

อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุร
พักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ใช้การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)  

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วเรียงล าดับความถี่ 
(Frequency) และน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางท่ี 4.1 - 4.4 

 
ตารางท่ี 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ  

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

 75 
 48 

60.98 
39.02 

รวม 123 100.00 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่เปน็เพศชาย จ านวน 75  คน คิดเป็นร้อยละ 
60.98 และเป็นเพศ หญิง จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 39.02 

 
ตารางท่ี 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

18 -30 ปี 
31 - 40 ปี 
41 - 50 ปี 
51 ปีขึ้นไป 

20 
34 
41 
28 

16.26 
27.64 
33.33 
22.76 

รวม 123 100.00 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อายุ 41 – 50 ปี จ านวน 41 คนคิดเป็น
ร้อยละ 33.33 รองลงมา คือ อายุ 31 – 40 ปีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 27.64 อายุ 51 ปีขึ้นไป 
จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 22.76 และ อายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.26  
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามและระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

 ประถมศึกษา   
 มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
 อนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป 

 50 
 42 
 31 

40.65 
34.14 
25.20 

รวม 123 100.00 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 40.65 ระดับมัธยมศึกษาจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 34.14 และระดับปริญญา
ตรี และสูงกว่า จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 25.20 

 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประกอบอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

 เกษตรกรรม 
 รับจ้าง/ลูกจ้าง 
 ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว 
 รับราชการ/พนักงานของรัฐ  

45 
18 
32 
28  

36.59 
14.63 
26.02 
22.76 

รวม 123 100.00 
   

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 
45 คน     คิดเป็นร้อยละ 36.59 รองลงมา คือ อาชีพค้าขาย/อาชีพส่วนตัว จ านวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.02 อาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 22.76 และอาชีพ
รับจ้าง/ลูกจ้าง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.63 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
งานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยรวมและรายด้าน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางท่ี 4.5 - 4.9 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน 

 

ด้าน 
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน  

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

1 
2 
3 
4 

ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน 
ด้านขั้นตอนงานสืบสวน 
ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน 

ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน 

3.46 
3.38 
3.44 
3.40 

0.77 
0.71 
0.74 
0.62 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.42 0.71 ปานกลาง 

          (n=123) 
 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุร
พักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน อยู่ในระดับปานกลางทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
เจ้าหน้าที่สืบสวน ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน และด้านขั้นตอนงาน
สืบสวน ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน โดยรวม และรายข้อ 

 
 

ข้อ 
 

ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน 
 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

เจ้าหน้าสืบสวนเอาใจใส่ต่องานสืบสวน 
เจ้าหน้าทีส่ืบสวนกระตือรือร้นในงานสืบสวน 
เจ้าหน้าทีส่ืบสวนมีความรู้ความสามารถในงานสืบสวน 
เจ้าหน้าทีส่ืบสวนมีความขยันมุ่งมั่นในงานสืบสวน 
เจ้าหน้าทีซ่ื่อสัตย์สุจริตไม่รับสินบนในงานสืบสวน 
เจ้าหน้าทีก่ล้าหาญในงานสืบสวนไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆ 
เจ้าหน้าทีส่ืบสวนมีปฏิภาณไหวพริบในงานสืบสวน 

3.50 
3.38 
3.49 
3.48 
3.47 
3.46 
3.44 

0.64 
0.71 
0.66 
0.69 
0.57 
0.67 
0.54 

ปานกลาง 
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.46 0.77 ปานกลาง 
(n=123) 

 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุร
พักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน โดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางทั้งเจ็ดข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า 
“เจ้าหน้าสืบสวนเอาใจใส่ต่องานสืบสวน” รองลงมา คือ ข้อ 3 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่สืบสวนมีความรู้
ความสามารถในงานสืบสวน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่สืบสวน
กระตือรือร้นในงานสืบสวน” 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านขั้นตอนงานสืบสวน โดยรวม และรายข้อ 

 

ข้อ 
 

ด้านขั้นตอนงานสืบสวน 
 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ล าดับขั้นตอนงานสืบสวนสะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
งานสืบสวนเป็นไปตามล าดับขั้นตอน ก่อน และหลัง  
ขั้นตอนงานสืบสวนรวดเร็ว เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ระยะ เวลาขั้นตอนงานสืบสวนรวดเร็ว และเหมาะสม 
ขั้นตอนงานสืบสวนมีความโปร่งใสเป็นธรรม   

3.36 
3.42 
3.44 
3.33 
3.34 

0.64 
0.74 
0.66 
0.69 
0.82 

ปานกลาง 
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง 

รวม 3.38 0.71 ปานกลาง 

 (n=123) 
 

 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุร
พักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านขั้นตอนงานสืบสวน โดยรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางทั้งห้าข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 3 
ที่ว่า “ขั้นตอนงานสืบสวนรวดเร็ว เป็นไปอย่างต่อเนื่อง” รองลงมา คือ ข้อ 2 ที่ว่า “งานสืบสวน
เป็นไปตามล าดับขั้นตอน ก่อน และหลัง” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ระยะ เวลา
ขั้นตอนงานสืบสวนรวดเร็ว และเหมาะสม” 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน โดยรวม และราย
ข้อ 

 

ข้อ 
 

ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
1. 
2. 
3. 
4. 
5.  
6. 
7. 

การเร่งติดตามด าเนินงานสืบสวนอย่างเร่งด่วน 
การเร่งติดตามด าเนินงานสืบสวนต่อเนื่อง 
ให้ความเชื่อมั่นความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
ให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนผู้มาร้องขอให้สืบสวน 
ให้ความเชื่อถือซื่อสัตย์สุจริตในงานสืบสวน 
ให้ความเชื่อถือในการแสวงหาข้อเท็จจริง 
ให้ความเชื่อถือในการเร่งติดตามจับกุมตัวผู้กระท าความผิดมา
โทษ 

3.50 
3.48 
3.46 
3.38 
3.44 
3.42 

 
3.40 

0.82 
0.80 
0.77 
0.68 
0.65 
0.74 

 
0.72 

ปานกลาง 
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

รวม 3.44 0.74 ปานกลาง 

 (n=123) 
 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุร
พักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางทั้งเจ็ดข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ข้อ 1 ที่ว่า “การเร่งติดตามด าเนินงานสืบสวนอย่างเร่งด่วน” รองลงมา คือ ข้อ 2 ที่ว่า “การเร่งติดตาม
ด าเนินงานสืบสวนอย่างเร่งด่วน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ให้ความเชื่อมั่นกับ
ประชาชนผู้มาร้องขอให้สืบสวน” 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน โดยรวม และรายข้อ 

 

ข้อ ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

เจ้าหน้าที่สืบสวนมีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนการสืบสวนรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
การด าเนินการสืบสวนรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
ระยะ เวลาสืบสวนรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
การสืบสวนรวดเร็วต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  
การสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

3.49 
3.47 
3.43 
3.31 
3.36 
 
3.34 

0.65 
0.63 
0.68 
0.69 
0.54 

 
0.53 

ปานกลาง 
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

รวม 3.40 0.62 ปานกลาง 

(n=123) 
จากตารางที่ 4.9 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุร

พักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางทั้งหกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ข้อ 1 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่สืบสวนมีประสิทธิภาพ” รองลงมา คือ ข้อ 2 ที่ว่า “ขั้นตอนการสืบสวนรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ระยะ เวลาสืบสวนรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ” 
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ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุร

พักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และอาชีพ ต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบปรากฏผลดังตารางที่ 4.10 - 4.49 
 
ตารางท่ี 4.10  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น

ของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

ชาย 
หญิง 

 75 
 48 

3.44 
3.40 

0.75 
0.67 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 123 3.42 0.71 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน โดยเพศชาย มีความคิดเห็นมากกว่า
เพศหญิง ตามค่าเฉลี่ย 
 
ตารางท่ี 4.11  แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานี

ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม 
จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. t Sig 
ชาย 
หญิง 

75 
 48 

3.44 
3.40 

0.75 
0.67 

0.57 .38 

 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ประชาชน ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานการของการวิจัยที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.12  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

ชาย 
หญิง 

75 
 48 

3.49 
3.43 

0.79 
0.75 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 123  3.46 0.77 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ประชาชน ที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน โดยเพศชาย                
มีความคิดเห็นมากกว่าเพศหญิง ตามค่าเฉลี่ย 
 
ตารางท่ี 4.13  แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานี

ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน
เจ้าหน้าที่สืบสวน จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. t Sig 
ชาย 
หญิง 

75 
 48 

3.49 
3.43 

0.79 
0.75 

0.14 .13 

 

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ประชาชน ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน               
ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.14  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านขั้นตอนงานสืบสวน จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

ชาย 
หญิง 

75 
 48 

3.42 
3.34 

0.72 
0.70 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 123  3.38 0.71 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ประชาชน ที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านขั้นตอนงานสืบสวน อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน โดยเพศชาย มีความ
คิดเห็นมากกว่าเพศหญิง ตามค่าเฉลี่ย 
 
ตารางท่ี 4.15  แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานี

ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน
ขั้นตอนงานสืบสวน จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. t Sig 
ชาย 
หญิง 

75 
 48 

3.42 
3.34 

0.72 
0.70 

0.34 .25 

 

จากตารางที่ 4.15 พบว่า ประชาชน ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านขั้นตอนงานสืบสวน                   
ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.16  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

ชาย 
หญิง 

75 
 48 

3.48 
3.40 

0.76 
0.72 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 123  3.44 0.74 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ประชาชน ที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน 
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน โดยเพศชาย มี
ความคิดเห็นมากกว่าเพศหญิง ตามค่าเฉลี่ย 
 
ตารางท่ี 4.17  แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานี

ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด                 
ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. t Sig 
ชาย 
หญิง 

 75 
 48 

3.48 
3.40 

0.76 
0.72 

0.66 .37 

 

จากตารางที่ 4.17 พบว่า ประชาชน ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน 
ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.18  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

ชาย 
หญิง 

 75 
 48 

3.45 
3.35 

0.64 
0.60 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 123  3.40 0.62 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.18 พบว่า ประชาชน ที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน 
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน โดยเพศชาย มี
ความคิดเห็นมากกว่าเพศหญิง ตามค่าเฉลี่ย 
 
ตารางท่ี 4.19  แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานี

ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน
ประสิทธิภาพงานสืบสวน จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. t Sig 
ชาย 
หญิง 

 75 
 48 

3.45 
3.35 

0.64 
0.60 

0.16 .27 

 

จากตารางที่ 4.19 พบว่า ประชาชน ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน   
ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.20  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม จ าแนกตามอายุ 

 

อายุ n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

18 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 ปีขึ้นไป 

20 
34 
41 
28 

3.37 
3.44 
3.48 
3.39 

0.80 
0.86 
0.67 
0.51 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 123  3.42 0.71 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.20 พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทั้งสี่ช่วงอายุ เรียงจากช่วงอายุที่
มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ช่วงอายุ 41 – 50 ปี ช่วงอายุ 31 – 40 ปี ช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป และ
ช่วงอายุ 18 – 30 ปี ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.21  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องาน

สืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวม จ าแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.18 
104.72 

3 
119 

0.27 
0.88 

0.31 .17 

รวม 104.80 122 
 

จากตารางที่ 4.21 พบว่า ประชาชน ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.22  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน จ าแนกตามอายุ 

 

อายุ n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

18 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 ปีขึ้นไป 

20 
34 
41 
28 

3.42 
3.48 
3.50 
3.44 

0.82 
0.88 
0.67 
0.71 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 123  3.46 0.77 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.22 พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทั้งสี่ช่วงอายุ 
เรียงจากช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ช่วงอายุ 41 – 50 ปี ช่วงอายุ 31 – 40 ปี ช่วงอายุ 
51 ปีขึ้นไป และช่วงอายุ 18 – 30 ปี ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.23  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวน

สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด              
ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน จ าแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.81 
76.16 

3 
119 

0.27 
0.64 

0.42 .14 

รวม 76.97 122 
 

จากตารางที่ 4.23 พบว่า ประชาชน ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน                    
ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.24  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านขั้นตอนงานสืบสวน จ าแนกตามอายุ 

 

อายุ n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

18 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 ปีขึ้นไป 

20 
34 
41 
28 

3.32 
3.41 
3.45 
3.34 

0.80 
0.86 
0.62 
0.56 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 123  3.38 0.71 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.24 พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านขั้นตอนงานสืบสวน อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทั้งสี่ช่วงอายุ 
เรียงจากช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ช่วงอายุ 41 – 50 ปี ช่วงอายุ 31 – 40 ปี ช่วงอายุ 
51 ปีขึ้นไป และช่วงอายุ 18 – 30 ปี ตามล าดับ 

  
ตารางท่ี 4.25  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องาน

สืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้านขั้นตอนงานสืบสวน จ าแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.36 
108.29 

3 
119 

0.12 
0.91 

0.13 .47 

รวม 108.65 122 
 

จากตารางที่ 4.25 พบว่า ประชาชน ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านขั้นตอนงานสืบสวน                  
ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.26  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน จ าแนกตาม
อายุ 

 

อายุ n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
18 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 ปีขึน้ไป 

20 
34 
41 
28 

3.40 
3.46 
3.48 
3.42 

0.79 
0.80 
0.70 
0.67 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 123  3.44 0.74 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.26 พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน 
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทั้งสี่ช่วง
อายุ เรียงจากช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ช่วงอายุ 41 – 50 ปี ช่วงอายุ 31 – 40 ปี ช่วง
อายุ 51 ปีขึ้นไป และช่วงอายุ 18 – 30 ปี ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.27  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องาน

สืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน จ าแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.63 
55.93 

3 
119 

0.21 
0.47 

0.45 .14 

รวม 56.56 122 
 

จากตารางที่ 4.27 พบว่า ประชาชน ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน 
ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.28  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน จ าแนกตามอายุ 

 

อายุ n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

18 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 ปีขึ้นไป 

20 
34 
41 
28 

3.36 
3.42 
3.44 
3.38 

0.69 
0.60 
0.62 
0.57 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 123  3.40 0.62 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.28 พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน 
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทั้งสี่ช่วง
อายุ เรียงจากช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ช่วงอายุ 41 – 50 ปี ช่วงอายุ 31 – 40 ปี ช่วง
อายุ 51 ปีขึ้นไป และช่วงอายุ 18 – 30 ปี ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.29  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องาน

สืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน จ าแนกตามอายุ 

 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.78 
55.93 

3 
119 

0.26 
0.47 

0.07 .16 

รวม 56.71 122 
 

จากตารางที่ 4.29 พบว่า ประชาชน ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน   
ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.30  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

 ประถมศึกษา   
 มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
 อนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป 

50 
 42 
 31 

3.48 
3.40 
3.38 

0.77 
0.70 
0.66 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 123 3.42 0.71 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.30 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องาน
สืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทั้งสาม
ระดับการศึกษา เรียงจากระดับการศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/
เทียบเท่า และอนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.31  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวน

สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.42 
91.20 

2 
120 

0.21 
0.76 

0.28 .57 

รวม 91.62 122 
 

จากตารางที่ 4.31 พบว่า ประชาชน ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน              
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.32  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

 ประถมศึกษา   
 มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
 อนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป 

50 
 42 
 31 

3.48 
3.46 
3.44 

0.82 
0.77 
0.72 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 123 3.46 0.77 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.32 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องาน
สืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านเจ้าหน้าที่
สืบสวน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากหนึ่งระดับการศึกษา และอยู่ในระดับปานกลางสองระดับการศึกษา เรียงจากระดับการศึกษาที่มี
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/เทียบเท่า และอนุปริญญา/เทียบเท่าขึ้นไป 
ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.33  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวน

สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด               
ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.42 
92.40 

2 
120 

0.21 
0.77 

0.27 .60 

รวม 92.82 122 
 

จากตารางที่ 4.33 พบว่า ประชาชน ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่องาน
สืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านเจ้าหน้าที่
สืบสวน ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.34  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านขั้นตอนงานสืบสวน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

 ประถมศึกษา   
 มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
 อนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป 

50 
 42 
 31 

3.43 
3.37 
3.34 

0.75 
0.72 
0.66 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 123 3.38 0.71 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.34 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องาน
สืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านขั้นตอนงาน
สืบสวน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลางทั้งสามระดับการศึกษา เรียงจากระดับการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/เทียบเท่า และอนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป ตามล าดับ 

  
ตารางท่ี 4.35  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องาน

สืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้านขั้นตอนงานสืบสวน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.44 
87.60 

2 
120 

0.22 
0.73 

0.30 .64 

รวม 88.04 122 
 

จากตารางที่ 4.35 พบว่า ประชาชน ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่องาน
สืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเ อ็ด ด้านขั้นตอนงาน
สืบสวน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.36  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
 ประถมศึกษา   
 มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
 อนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป 

50 
 42 
 31 

3.48 
3.43 
3.41 

0.78 
0.74 
0.70 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 123 3.44 0.74 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.36 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องาน
สืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเชื่อถือใน
งานสืบสวน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลางทั้งสามระดับการศึกษา เรียงจากระดับการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/เทียบเท่า และอนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.37  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวน

สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน
ความเชื่อถือในงานสืบสวน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.48 
97.20 

2 
120 

0.24 
0.81 

0.30 .67 

รวม 97.68 122 
 

จากตารางที ่4.37 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเชื่อถือในงาน
สืบสวน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.38  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

 ประถมศึกษา   
 มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
 อนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป 

50 
 42 
 31 

3.44 
3.40 
3.36 

0.72 
0.61 
0.53 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 123 3.40 0.62 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.38 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องาน
สืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านประสิทธิภาพ
งานสืบสวน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลางทั้งสามระดับการศึกษา เรียงจากระดับการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/เทียบเท่า และอนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.39  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวน

สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด             
ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.48 
67.20 

2 
120 

0.24 
0.56 

0.43 .64 

รวม 67.68 122  
 

จากตารางที่ 4.39 พบว่า ประชาชน ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่องาน
สืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านประสิทธิภาพ
งานสืบสวน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.40  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม จ าแนกตามประกอบอาชีพ 

 

อาชีพ n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
 เกษตรกรรม 
 รับจ้าง/ลูกจ้าง 
 ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว 
 รับราชการ/พนักงานของรัฐ  

45 
18 
32 
28 

3.47 
3.36 
3.44 
3.41 

0.76 
0.74 
0.68 
0.66 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 123  3.42 0.41 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.40 พบว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทั้งสี่กลุ่มอาชีพ เรียง
จากอาชีพที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ เกษตรกรรม ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว รับราชการ/พนักงาน
ของรัฐ และรับจ้าง/ลูกจ้าง ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.41  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวน

สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวม จ าแนกตามประกอบอาชีพ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.72 
61.88 

3 
119 

0.24 
0.52 

0.46 .40 

รวม 62.60 122 
 

จากตารางที่ 4.41 พบว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน              
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.42  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน จ าแนกตามประกอบอาชีพ 

 

อาชีพ n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
 เกษตรกรรม 
 รับจ้าง/ลูกจ้าง 
 ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว 
 รับราชการ/พนักงานของรัฐ  

45 
18 
32 
28 

3.50 
3.42 
3.48 
3.44 

0.82 
0.80 
0.74 
0.72 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 123  3.46 0.77 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.42 พบว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน อยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทั้งสี่กลุ่ม
อาชีพ เรียงจากอาชีพที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ เกษตรกรรม รับราชการ/พนักงานของรัฐ 
ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว และรับจ้าง/ลูกจ้าง ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.43  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวน

สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน
เจ้าหน้าที่สืบสวน จ าแนกตามประกอบอาชีพ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.42 
38.08 

3 
119 

0.14 
0.32 

0.44 0.41 

รวม 38.50 122 
 

จากตารางที่ 4.43 พบว่า ประชาชน ที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน                  
ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.44  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านขั้นตอนงานสืบสวน จ าแนกตามประกอบอาชีพ 

 

อาชีพ n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

 เกษตรกรรม 
 รับจ้าง/ลูกจ้าง 
 ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว 
 รับราชการ/พนักงานของรัฐ  

45 
18 
32 
28 

3.44 
3.32 
3.40 
3.36 

0.77 
0.74 
0.66 
0.67 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 123  3.38 0.71 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.44 พบว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านขั้นตอนงานสืบสวน 
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทั้งสี่กลุ่ม
อาชีพ เรียงจากอาชีพที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ เกษตรกรรม รับราชการ/พนักงานของรัฐ 
ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว และรับจ้าง/ลูกจ้าง ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.45  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวน

สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด              
ด้านขั้นตอนงานสืบสวน จ าแนกตามประกอบอาชีพ 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.45 
39.27 

3 
119 

0.15 
0.33 

0.45 .44 

รวม 39.72 122 
 

จากตารางที่ 4.45 พบว่า ประชาชน ที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านขั้นตอนงานสืบสวน               
ไมแ่ตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.46  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน จ าแนกตามประกอบ
อาชีพ 
 

อาชีพ n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
 เกษตรกรรม 
 รับจ้าง/ลูกจ้าง 
 ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว 
 รับราชการ/พนักงานของรัฐ  

45 
18 
32 
28 

3.48 
3.40 
3.46 
3.42 

0.82 
0.78 
0.69 
0.67 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 123  3.44 0.74 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.46 พบว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเชื่อถือในงาน
สืบสวน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งสี่กลุ่มอาชีพ เรียงจากอาชีพที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ เกษตรกรรม รับราชการ/พนักงาน
ของรัฐ ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว และรับจ้าง/ลูกจ้าง ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.47  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องาน

สืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด                   ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน จ าแนกตามประกอบ
อาชีพ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.48 
52.36 

3 
119 

0.16 
0.44 

0.36 .47 

รวม 52.84 122 
 

จากตารางที่ 4.47 พบว่า ประชาชน ที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน 
ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.48  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน จ าแนกตามประกอบอาชีพ 

 

อาชีพ n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

 เกษตรกรรม 
 รับจ้าง/ลูกจ้าง 
 ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว 
 รับราชการ/พนักงานของรัฐ  

45 
18 
32 
28 

3.44 
3.36 
3.42 
3.38 

0.66 
0.64 
0.62 
0.56 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 123  3.40 0.62 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.48 พบว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านประสิทธิภาพงาน
สืบสวน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งสี่กลุ่มอาชีพ เรียงจากอาชีพที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ เกษตรกรรม รับราชการ/พนักงาน
ของรัฐ ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว และรับจ้าง/ลูกจ้าง ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.49  แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน จ าแนกตามประกอบอาชีพ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.45 
55.93 

3 
119 

0.18 
0.47 

0.38 0.44 

รวม 56.38 122 
 

จากตารางที่ 4.49 พบว่า ประชาชน ที่อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน  
ไม่แตกต่างกัน 
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ตอนที่ 4 แสดงค่าความถี่ (Frequency) ข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางท่ี 4.50 - 4.53 
 

ตารางท่ี 4.50  แสดงค่าความถี่ (Frequency) ข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับงานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน
เจ้าหน้าที่สืบสวน  

 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

1) ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน  
  (1) เจ้าหน้าที่สืบสวนควรมีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึน้ 
  (2) เจ้าหน้าที่สืบสวนควรมีความเอาใจใส่มากยิ่งขึ้น 

 
15 
10 

 

 จากตารางที่ 4.50 พบว่า ประชาชน ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับงานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน 
ประชาชน เรียงตามล าดับความถี่สูงไปหาต่ า ได้แก่ เจ้าหน้าที่สืบสวนควรมีความกระตือรือร้นมาก
ยิ่งขึ้น และเจ้าหน้าที่สืบสวนควรมีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น 
 
ตารางท่ี 4.51  แสดงค่าความถี่ (Frequency) ข้อเสนอแนะของประชาชน เกี่ยวกับงานสืบสวน

สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน
ขั้นตอนงานสืบสวน  

 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

2) ด้านขั้นตอนงานสืบสวน  
 (1) ล าดับขั้นตอนงานสืบสวนควรง่ายสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
 (2) งานสืบสวนควรเป็นไปตามล าดับ ก่อน และหลัง 
 (3) ระยะ เวลาขั้นตอนงานสืบสวนควรมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

    
    22 

19 
17 
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 จากตารางที่ 4.51 พบว่า ประชาชน ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับงานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านขั้นตอนงานสืบสวน 
เรียงตามล าดับความถี่สูงไปหาต่ า ได้แก่ ล าดับขั้นตอนงานสืบสวนควรง่ายสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน งานสืบสวนควรเป็นไปตามล าดับ ก่อน และหลัง และระยะ เวลาขั้นตอนงานสืบสวนควรมี
ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 
ตารางท่ี 4.52  แสดงค่าความถี่ (Frequency) ข้อเสนอแนะของประชาชน เกี่ยวกับงานสืบสวน

สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน
ความเชื่อถือในงานสืบสวน  

 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

3) ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน  
  (1) การให้ความรวดเร็วในงานสืบสวนควรมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน  
  (2) การติดตามด าเนินการสืบสวนเร่งด่วนควรมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
  (3) การให้ความเป็นธรรมกับผู้มาร้องขอ ควรมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

 
12 
8 
3 

 

 จากตารางที่ 4.52 พบว่า ประชาชน ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับงานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน 
เรียงตามล าดับความถี่สูงไปหาต่ า ได้แก่ การให้ความรวดเร็วในงานสืบสวนควรมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
การติดตามด าเนินการสืบสวนเร่งด่วนควรมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และการให้ความเป็นธรรมกับผู้มา
ร้องขอ ควรมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 
 

ตารางท่ี 4.53  แสดงค่าความถี่ (Frequency) ข้อเสนอแนะของประชาชน เกี่ยวกับงานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน
ประสิทธิภาพงานสืบสวน  

 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

4) ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน  
  (1) ขั้นตอนการสืบสวนควรให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู ่
  (2) ระยะ เวลาสืบสวนควรให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู ่
  (3) การด าเนินการสืบสวนควรให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู ่

 
15 
8 
5 
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 จากตารางที่ 4.53 พบว่า ประชาชน ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับงานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน เรียง
ตามล าดับความถี่สูงไปหาต่ า ได้แก่ ขั้นตอนการสืบสวนควรให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ ระยะ 
เวลาสืบสวนควรให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ และการด าเนินการสืบสวนควรให้มีประสิทธิภาพ
มากกว่าที่เป็นอยู ่
 โดยสรุป ประชาชนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ล าดับตามความถี่สูงไปหาต่ า สามอันดับแรก ได้แก่  ล าดับขั้นตอนงาน
สืบสวนควรง่ายสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน งานสืบสวนควรเป็นไปตามล าดับ ก่อน และหลัง 
และระยะ เวลาขั้นตอนงานสืบสวนควรมีความรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น 
 



 
บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัย “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน และ
3) เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ค้นคว้าเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัยไว้ว่า 
ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้มาติดต่อให้การงานสืบสวนของสถานีต ารวจภูธรจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 – พฤศจิกายน 2557 จ านวน 178 คน 
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 123 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามปลายปิด จ านวน 25 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน ด้านขั้นตอนงานสืบสวน ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน และด้าน
ประสิทธิภาพงานสืบสวน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ มีค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติ t-test เพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มในเรื่องเพศ และ F-test (One-way ANOVA) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา และประกอบอาชีพ และน าเสนอในรูปตารางตามล าดับ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยตาม
ประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 
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5.1 สรุปผล 
 ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 75  คน คิดเป็นร้อยละ 
60.98 มีอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 41 คนคิดเป็นร้อยละ 33.33 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 40.65 และประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 36.59 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  
 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตร
พิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน อยู่ในระดับปานกลางทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านเจ้าหน้าที่
สืบสวน ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน และด้านขั้นตอนงานสืบสวน 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 1) ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน 
 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทั้งสิบข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ความเอาใจใส่ของ
เจ้าหน้าที่สืบสวน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่สืบสวนกระตือรือร้นในงาน
สืบสวน” 
 2) ด้านขั้นตอนงานสืบสวน 
 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านขั้นตอนงานสืบสวน โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทั้งสิบข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ขั้นตอนงาน
สืบสวนรวดเร็ว เป็นไปอย่างต่อเนื่อง” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ระยะ เวลา
ขั้นตอนงานสืบสวนรวดเร็ว และเหมาะสม” 
 3) ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน 
 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน โดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางทั้งสิบเอ็ดข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 
ที่ว่า “การเร่งติดตามด าเนินงานสืบสวนอย่างเร่งด่วน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า 
“ให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนผู้มาร้องขอให้สืบสวน” 
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 4) ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน 
 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน โดยรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับน้อยทั้งหกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่
สืบสวนมีประสิทธิภาพ” ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ระยะ เวลาสืบสวนรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ” 

5.1.3 ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 

ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ซึ่งสรุปผลการวิจัย ตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธร
จตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธร
จตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 
 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธร
จตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธร
จตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 
 สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มี ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 
 สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มี ที่ประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มี ที่ประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เรียงตามล าดับในแต่ละด้านสรุปได้ดังนี้ 
 โดยสรุป ประชาชนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ล าดับตามความถี่สูงไปหาต่ า สามอันดับแรก ได้แก่  ล าดับขั้นตอนงาน
สืบสวนควรง่ายสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน งานสืบสวนควรเป็นไปตามล าดับ ก่อน และหลัง 
และระยะ เวลาขั้นตอนงานสืบสวนควรมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 

5.2 อภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุร
พักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 4 ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน ด้าน
ขั้นตอนงานสืบสวน ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน และด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน สามารถน ามา
อภิปรายผลได้ดังนี้  
 5.2.1 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุร
พักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  

จากผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุร
พักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ ประชาชนอาจยอมรับต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่พอสมควร เพราะอาจเห็นว่าสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ปฏิบัติงานสืบสวน ในด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน ด้านขั้นตอนงานสืบสวน 
ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน และด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน อยู่บ้าง ซึ่งในด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน 
เป็นด้านที่ประชาชนยอมรับมากที่สุด เพราะอาจเห็นว่าเจ้าหน้าที่มีความใส่ใจต่องานสืบสวน แต่
ส าหรับด้านขั้นตอนงานสืบสวน กลับเป็นด้านที่ประชาชนมีความคิดเห็นน้อยที่สุดกว่าทุกด้าน ซึ่งอาจ
เห็นว่าขั้นตอนงานสืบสวนอาจมีความยุ่งยาก อยู่บ้าง อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ประชาชนมีความคิดเห็น
ต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จ่าสิบต ารวจปรีชา วัฒนา
ทิพยธ ารงค์  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานสืบสวนของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ กองบังคับการต ารวจนครบาล 7” ผลการวิจัยพบว่า “ความคิดเห็นของประชาชนที่
มีต่อการปฏิบัติงานสืบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กองบังคับการต ารวจนครบาล 7 โดยรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง แต่ไมส่อดคล้องกับงานวิจัยของ ด.ต.ศักดิ์ดา หลักดี ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานสืบสวนของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลส าเหร่ ” 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ปรีชา%20วัฒนาทิพยธำรงค์%20%20%20%20&field=1106&institute_code=0&option=showindex_contributor&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ปรีชา%20วัฒนาทิพยธำรงค์%20%20%20%20&field=1106&institute_code=0&option=showindex_contributor&doc_type=0
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ผลการวิจัยพบว่า  “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานสืบสวนของข้าราชการต ารวจ
สถานีต ารวจนครบาลส าเหร่ โดยรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรายด้าน ซึ่งน าผลการวิจัยมาอภิปราย ดังนี้ 

1) ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน  พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง         
ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนยอมรับงานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ในด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน อยู่พอสมควร เพราะอาจเห็นว่างานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน เป็นงานที่ท าให้เกิดความเชื่อมั่น และเจ้าหน้าที่สืบสวนได้มีความ
เอาใจใส่อยู่บ้าง อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุร
พักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยใน
ประเด็นนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จ่าสิบต ารวจปรีชา วัฒนาทิพยธ ารงค์  ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
“ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานสืบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กองบังคับการต ารวจ
นครบาล 7” ผลการวิจัยพบว่า “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานสืบสวนของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ กองบังคับการต ารวจนครบาล 7 ด้านพนักงานสืบสวน โดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เจ้าหน้าสืบสวนเอาใจใส่ต่องานสืบสวน” ซึ่งมีค่า
แปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า งานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประชาชนอาจเห็นว่า เจ้าหน้าสืบสวนเอาใจใส่ต่องานสืบสวน 
อยู่พอสมควร เพราะได้รับความเป็นธรรมอยู่บ้าง อาจด้วยเหตุนี้จึงท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นใน
ข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ  สุโท เจริญสุข ได้ให้
ความหมายของความคิดเห็นว่า “ความคิดเห็นเป็นสภาพความรู้สึกทางด้านจิตใจที่ เกิดจ าก
ประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคล อันเป็นผลให้บุคคลมีความคิดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะที่ชอบ
ไม่ชอบหรือเฉย ๆ”    

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่สืบสวนกระตือรือร้นในงานสืบสวน” ซึ่ง
มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า งานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตร
พิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประชาชนอาจเห็นว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนกระตือรือร้นใน
งานสืบสวน อยู่พอสมควร แต่งานสืบสวนอาจช้าบ้าง เพราะต้องสืบสวนให้ถูกต้องชัดเจน อาจด้วยเหตุ
นี้จึงท าให้ประชาชนมีความเห็นในประเด็นนี้ต่ ากว่าข้ออ่ืนๆ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ลัดดา กิตติวิภาค ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นว่า “ความคิดเห็น คือ ความคิดที่มี

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ยุวลักษณ์%20เวชวิทยาขลัง%20&field=1106&institute_code=0&option=showindex_contributor&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ยุวลักษณ์%20เวชวิทยาขลัง%20&field=1106&institute_code=0&option=showindex_contributor&doc_type=0
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อารมณ์เป็นส่วนประกอบซึ่งท าให้เกิดความพร้อมที่จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบ ในทางบวกหรือทางลบต่อสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด”  

2) ด้านขั้นตอนงานสืบสวน   พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านขั้นตอนงานสืบสวน   
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนยอมรับในงานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านขั้นตอนงานสืบสวน               
อยู่พอสมควร เพราะอาจเห็นว่าสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้เอาใจใส่ ด้านขั้นตอนงานสืบสวน อยู่บ้าง อาจด้วยเหตุนี้จึงท าให้ประชาชนมีความคิดเห็น
ต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านขั้นตอน
งานสืบสวน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ             
จตุพร บานชื่น กล่าวถึง การสืบสวน เป็นงานขั้นต้นของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ เพ่ือที่จะ
ทราบว่าได้มี การกระท าความผิดจริงหรือไม่อย่างไร และมีพยานหลักฐานอะไรบ้างที่สามารถน าไปสู่
การพิสูจน์ ความผิด ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในหน้าที่การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน การ สืบสวนเบื้องต้น (preliminary investigation) เมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจไปถึงที่เกิดเหตุ
แล้ว ควรจะต้อง รีบด าเนินการสิ่งส าคัญ 5 ประการ คือ 1) ด าเนินการจับกุมผู้กระท าความผิดหรือผู้
ต้องสงสัยทันที 2) ให้ความช่วยเหลือรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บหรือเหยื่ออาชญากรรมโดยทันที 3) 
ควบคุมจ ากัดเขตการรุกล้ าเข้ามาภายในบริเวณที่เกิดเหตุจากบุคคลที่ไม่ เกี่ยวข้อง เพ่ือ ป้องกันการ
เคลื่อนย้าย ท าลาย หรือความเสียหายของวัตถุพยานหลักฐานต่าง ๆ 4) จัดเก็บรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่าง
อันอาจใช้เป็นวัตถุพยานหลักฐานที่จะอธิบายรายละเอียด แห่งการเกิดอาชญากรรมให้ได้มากที่สุด 
และ5) การเริ่มจัดท าเป็นรายงานหรือส านวนประกอบการปฏิบัติการในแต่ละครั้งอย่างเป็น ระเบียบ
เรียบร้อยและถูกต้อง 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ขั้นตอนงานสืบสวนรวดเร็ว เป็นไปอย่างต่อเนื่อง”
ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า งานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุร
พักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประชาชนอาจยอมรับว่าขั้นตอนงานสืบสวน
รวดเร็ว เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อยู่พอสมควร และอาจเห็นว่างานสืบสวนมีขั้นตอนที่ถูกต้องชัดเจน อาจ
ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นในข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นว่า “ความคิดเห็น คือ 
ความโน้มเอียง (Predisposition) ที่เกิดจากการเรียนรู้ เพ่ือที่จะตอบสนองต่อวัตถุหนึ่งอาจจะออกมา
ในลักษณะที่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อวัตถุนั้นได้”   
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ระยะ เวลาขั้นตอนงานสืบสวนรวดเร็ว และ
เหมาะสม” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า งานสืบสวนสถานี
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ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประชาชนอาจเห็นว่าระยะ เวลา
ขั้นตอนงานสืบสวนรวดเร็ว และเหมาะสม อยู่พอสมควร แต่ระยะเวลาขั้นตอนงานสืบสวน เพ่ือให้เกิด
ความถูกต้องชัดเจน อาจยังมีข้อจ ากัดในระยะ กระบวนการที่มากเกินไป ขั้นตอนอาจยุ่งยาก อาจด้วย
เหตุนี้จึงท าให้ประชาชนมีความเห็นในประเด็นนี้ต่ ากว่าข้ออ่ืนๆ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ สุพัตรา สุภาพ กล่าวว่า “ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกของบุคคลหรือกลุ่มคนที่มี
ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยเฉพาะการพูดหรือการเรียน ซึ่งในการแสดงออกนี้จะต้องอาศัยพ้ืนความรู้ 
ประสบการณ์และพฤติกรรมระหว่างบุคคล ก่อนที่จะมีการตัดสินใจแสดงออก ซึ่งการแสดงออกนี้อาจ
ได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธจากผู้อ่ืนก็ได้” 

3) ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน  พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเชื่อถือในงาน
สืบสวน  โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนยอมรับงานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเชื่อถือในงาน
สืบสวน อยู่พอสมควร เพราะอาจเห็นว่างานสืบสวนมีความเชื่อมั่นเชื่อถือได้อยู่บ้าง อาจด้วยเหตุนี้จึง
ท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน  โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัย
ในประเด็นนี้ ไมส่อดคล้องกับงานวิจัยของ ด.ต.ศักดิ์ดา หลักดี ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานสืบสวนของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลส าเหร่” 
ผลการวิจัยพบว่า “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานสืบสวนของข้าราชการต ารวจ
สถานีต ารวจนครบาลส าเหร่ ด้านการยอมรับเชื่อถือ โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การเร่งติดตามด าเนินงานสืบสวนอย่างเร่งด่วน”
ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจยอมรับงานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีการเร่งติดตามด าเนินงาน
สืบสวนอย่างเร่งด่วน อยู่พอสมควร เพราะอาจเห็นว่างานสืบสวนได้มีการเร่งติดตามด าเนินงาน
สืบสวนอย่างเร่งด่วน อยู่บ้าง อาจด้วยเหตุนี้จึงท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นในข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ ซึ่ง
ผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ จตุพร บานชื่น ได้กล่าวไว้ในกิจการต ารวจไทย 
ขั้นตอนการสืบสวน เป็นงานขั้นต้นของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ เพ่ือที่จะทราบว่าได้มี การ
กระท าความผิดจริงหรือไม่อย่างไร และมีพยานหลักฐานอะไรบ้างที่สามารถน าไปสู่การพิสูจน์ 
ความผิด ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในหน้าที่การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  การ 
สืบสวนเบื้องต้น (preliminary investigation) เมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจไปถึงที่เกิดเหตุแล้ว ควรจะต้อง 
รีบด าเนินการสิ่งส าคัญ 5 ประการคือ 1) ด าเนินการจับกุมผู้กระท าความผิดหรือผู้ต้องสงสัยทันที  2) 
ให้ความช่วยเหลือรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บหรือเหยื่ออาชญากรรมโดยทันที  3) ควบคุมจ ากัดเขตการ
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รุกล้ าเข้ามาภายในบริเวณท่ีเกิดเหตุจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เพ่ือ ป้องกันการเคลื่อนย้าย ท าลาย หรือ
ความเสียหายของวัตถุพยานหลักฐานต่าง ๆ  4) จัดเก็บรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างอันอาจใช้เป็นวัตถุ
พยานหลักฐานที่จะอธิบายรายละเอียด แห่งการเกิดอาชญากรรมให้ได้มากที่สุด  และ5) การเริ่ม
จัดท าเป็นรายงานหรือส านวนประกอบการปฏิบัติการในแต่ละครั้งอย่างเป็น ระเบียบเรียบร้อยและ
ถูกต้อง   

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ให้ความเชื่อมั่นในประชาชนผู้มาร้องขอให้
สืบสวน” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจยอมรับงาน
สืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีความเชื่อมั่นใน
ประชาชนผู้มาร้องขอให้สืบสวน อยู่พอสมควร แต่อาจยังเห็นว่างานสืบสวนต้องมีความเชื่อมั่นใน
ประชาชนผู้มาร้องขอให้สืบสวน มากกว่านี้ อาจด้วยเหตุนี้จึงท าให้ประชาชนมีความเห็นในรายข้อนี้ต่ า
กว่าข้ออ่ืนๆ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ อาชวันต์ โชติกเสถียร และคณะ  
กล่าวว่า วิธีการและหลักการจัดการหน่วยงานสืบสวน การบริหารงานสืบสวน ถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญ
ของงานสืบสวนและเป็นภาระหน้าที่อัน จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง ในข้อ 2) สร้างความเชื่อถือใน
งานสืบสวน  โดยให้ความรวดเร็วในงานสืบสวน  ติดตามด าเนินการสืบสวนเร่งด่วน ให้ความเป็น
ธรรมกับผู้มาร้องขอ  ให้การติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่อง ความซื่อสัตย์สุจริตในงานสืบสวน ความ
เป็นธรรมในการสืบสวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง และการเร่งติดตามจับกุมตัวผู้กระท าความผิดมาโทษ 

4) ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน  พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านประสิทธิภาพงาน
สืบสวน  โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจยอมรับงานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านประสิทธิภาพงาน
สืบสวน อยู่พอสมควร เพราะอาจเห็นว่าด้านประสิทธิภาพงานสืบสวนของสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตร
พิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีประสิทธิภาพ อยู่บ้าง อาจด้วยเหตุนี้จึงท าให้
ประชาชนมีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด ในรายด้านนี้อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ด.ต.ศักดิ์ดา หลักดี ได้
ท าการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานสืบสวนของข้าราชการต ารวจสถานี
ต ารวจนครบาลส าเหร่” ผลการวิจัยพบว่า  “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานสืบสวน
ของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลส าเหร่ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก 

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่สืบสวนมีประสิทธิภาพ”  ซึ่งมีค่าแปลผล
อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  ประชาชนอาจยอมรับว่าเจ้าหน้าที่งานสืบสวนมี
ประสิทธิภาพ อยู่พอสมควร เพราะอาจเห็นว่าเจ้าหน้าที่สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุร
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พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีความใจใส่ต่อการสืบสวน อยู่บ้าง อาจด้วยเหตุนี้จึงท าให้ประชาชนมี
ความคิดเห็นในข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ  อาชวันต์ 
โชติกเสถียร และคณะ  กล่าวว่า วิธีการและหลักการจัดการหน่วยงานสืบสวน การบริหารงานสืบสวน 

ถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของงานสืบสวนและเป็นภาระหน้าที่จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง ในข้อ 3) 
ประสิทธิภาพงานสืบสวน เจ้าหน้าที่สืบสวนมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการสืบสวนมีประสิทธิภาพ การ
ด าเนินการสืบสวนมีประสิทธิภาพ ระยะ เวลาสืบสวนมีประสิทธิภาพ การสืบสวนเป็นอย่างต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ และการสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจาก
การคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีผู้ร่วมงาน การจัดก าลังคนให้มีเพียงพอในการ ปฏิบัติหน้าท่ีแล้ว ส่วนหนึ่งท่ี
ผู้บังคับบัญชาผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบจะด าเนินการนอกเหนือจากท่ีกล่าว ก็คือ การส่งเสริมสมรรถภาพการ
ปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าท่ีผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีสืบสวนสอบสวน
ให้มีความรู้ประสบการณ์เพิ่มขึ้น และพัฒนาแนวปฏิบัติใน การสืบสวนสอบสวนเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นนอกจากนั้นการส่งเสริมในด้านขวัญก าลังใจ การให้สิ่งตอบแทน การให้รางวัล การขึ้นขั้นเงินเดือน
เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากปกติก็ถือได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสมรรถภาพการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของเจ้าหน้าที่ผู้ท าการสืบสวนอีกส่วน หนึ่งด้วยเช่นกัน 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ระยะ เวลาสืบสวนรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ” 
ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจยอมรับงานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  มีระยะ เวลาสืบสวน
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อยู่พอสมควร แต่อาจยังเห็นว่าระยะ เวลาสืบสวนรวดเร็ว ต้องมี
ประสิทธิภาพ มากกว่านี้ อาจด้วยเหตุนี้จึงท าให้ประชาชนมีความเห็นในประเด็นนี้ต่ ากว่าข้ออ่ืนๆ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ สุโท เจริญสุข ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นว่า “ความคิดเห็นเป็น
สภาพความรู้สึกทางด้านจิตใจที่เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคล อันเป็นผลให้บุคคลมี
ความคิดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะที่ชอบไม่ชอบหรือเฉย ๆ” 
 5.2.2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบ
อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจแลน ามาอภิปรายผล ดังนี้  

1) เพศ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม และรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การที่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงจะมี
ความคิดเห็นมากน้อยเพียงใดนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าจะเป็นเพศใดๆ แต่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นต่องาน
สืบสวนที่ท าให้เกิดการยอมรับได้ ดังนั้น ประชาชนที่มเีพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานี
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ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการทดสอบ
ในประเด็นนี้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จ่าสิบต ารวจปรีชา วัฒนาทิพยธ ารงค์  ได้ท าการวิจัย
เรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานสืบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กองบังคับการ
ต ารวจนครบาล 7” ผลการเปรียบเทียบประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน
สืบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กองบังคับการต ารวจนครบาล 7 ไม่แตกต่างกัน  

2) อายุ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม และรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การที่ประชาชนไม่ว่าจะช่วงอายุใด จะมีความคิดมากน้อย
เพียงใดนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับช่วงอายุใด ๆ แต่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นต่องานสืบสวนที่ท าให้เกิดการ
ยอมรับได้ ดังนั้น ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตร
พิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการทดสอบในประเด็นนี้ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ด.ต.ศักดิ์ดา หลักดี ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ต่อการปฏิบัติงานสืบสวนของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลส าเหร่” ผลการเปรียบเทียบ
พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความต่อการปฏิบัติงานสืบสวนของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจ
นครบาลส าเหร่ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 

3) ระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องาน
สืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การ
ที่ประชาชนไม่ว่าระดับการศึกษาใด จะความคิดเห็นมากน้อยเพียงใดนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับ
การศึกษาใด ๆ แต่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นต่องานสืบสวนที่ท าให้เกิดการยอมรับได้ ดังนั้น ประชาชนที่
มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ               
ด.ต.ศักดิ์ดา หลักดี ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานสืบสวนของ
ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลส าเหร่” ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานสืบสวนของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาล
ส าเหร่ โดยรวม และรายด้าน ไมแ่ตกต่างกัน  
 4) ประกอบอาชีพ พบว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การที่
ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มอาชีพใดจะความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใดนั้น ไม่ได้
ขึ้นอยู่กับกลุ่มอาชีพใดๆ แต่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นต่องานสืบสวนที่ท าให้เกิดการยอมรับได้ ดังนั้น 
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ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ ไม่สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ จ่าสิบต ารวจปรีชา วัฒนาทิพยธ ารงค์  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานสืบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กองบังคับการต ารวจนครบาล 7” ผลการ
เปรียบเทียบเจ้าหน้าที่ต ารวจ ที่มีอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานสืบสวนของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ กองบังคับการต ารวจนครบาล 7 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05” 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 ส าหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธร
จตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นข้อเสนอแนะที่ได้จากการค้นพบ (Fact 
Finding) จากผลการวิจัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน  ด้านขั้นตอนงานสืบสวน  ด้านความ
เชื่อถือในงานสืบสวน  ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยควรมีการปรับปรุงกลยุทธ์ใน
ด้านต่างๆเพ่ือให้ตรงกับความต้องการ หรือความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตร
พิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มาก และมากที่สุด จึงได้น ามาเป็นข้อเสนอแนะ เป็น 
2 ระดับ ดังนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควร แก้ไข ปรับปรุง และยกระดับการพัฒนางาน
สืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความคิดเห็นให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป  
 เมื่อพิจารณาเป็นด้านในแต่ละรายข้อพบว่า  
 1) ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน  พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน  โดยรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาด้านเจ้าหน้าที่สืบสวนให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้
ประชาชนมีความคิดเห็นให้อยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป 

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เจ้าหน้าสืบสวนเอาใจใส่ต่องานสืบสวน” ซึ่งมีค่า
แปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน และเจ้าหน้าที่
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ต ารวจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  จึงควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยจัดอบรมเจ้าหน้าสืบสวน
ให้มคีวามเอาใจใส่ให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความคิดเห็นให้อยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่สืบสวนกระตือรือร้นในงานสืบสวน” ซึ่ง
มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน และเจ้าหน้าที่
ต ารวจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  จึงควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยอบรมเจ้าหน้าที่สืบสวน ให้
มีความกระตือรือร้น มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความคิดเห็นให้อยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป 
 2) ด้านขั้นตอนงานสืบสวน   พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านขั้นตอนงานสืบสวน   
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
และเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาด้านขั้นตอนงาน
สืบสวน สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มากยิ่งขึ้น  
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ขั้นตอนงานสืบสวนรวดเร็ว เป็นไปอย่างต่อเนื่อง” 
ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน และเจ้าหน้าที่
ต ารวจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  จึงควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยลดขั้นตอนงานสืบสวน 
และท าให้ต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนมีความคิดเห็นให้อยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ระยะ เวลาขั้นตอนงานสืบสวนรวดเร็ว และ
เหมาะสม” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน 
และเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  จึงควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยลดระยะ 
เวลาขั้นตอนงานสืบสวนให้เหมาะสม เพ่ือให้ประชาชนมีความคิดเห็นให้อยู่ในระดับมาก และมากที่สุด
ต่อไป 
 3) ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน  พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเชื่อถือในงาน
สืบสวน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยเร่ง
สร้างความเชื่อถืองานสืบสวน ให้มากยิ่งขึ้น  
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การเร่งติดตามด าเนินงานสืบสวนอย่างเร่งด่วน”   
ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน และ
เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  จึงควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยเร่งด าเนินงาน
สืบสวนอย่างเร่งด่วน ให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความคิดเห็นให้อยู่ในระดับมาก และมากที่สุด
ต่อไป 
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 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนผู้มาร้องขอให้
สืบสวน” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน 
และเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  จึงควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยเร่งสร้าง
ความเชื่อมั่นงานสืบสวนกับประชาชนผู้มาร้องขอให้สืบสวน มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความคิดเห็น
ให้อยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป 
 4) ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน  พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านประสิทธิภาพงาน
สืบสวน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนางาน
สืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความคิดเห็นให้อยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่สืบสวนมีประสิทธิภาพ” ซึ่งมีค่าแปลผล
อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน และเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง  จึงควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยเจ้าหน้าที่สืบสวนต้องให้มี
ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความคิดเห็นให้อยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ระยะ เวลาสืบสวนรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ”          
ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน และเจ้าหน้าที่
ต ารวจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยการด าเนินงานสืบสวน ต้องให้มี
ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความคิดเห็นให้อยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีการท าวิจัยต่อไป ดังนี้ 
 1) ควรวิจัย ปัจจัย และอุปสรรค ปัญหา ที่มีต่อต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตร
พิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2) ควรวิจัย ประสิทธิภาพต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตร
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ศธ 6015/ว 182                      มหาวิทยาลัยมหามกุฎราวิทยาลัย  
                  วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง  
           ต าบลดงลาน อ าเภอเมือง  
           จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 
                         

              11 กุมภาพันธ์ 2554 
 
เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เจริญพร     ดร.ประพิศ  โบราณมูล 
    

ด้วย ร้อยต ารวจโท วิโรจน์ สังฆมณี นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดได้ท าสารนิพนธ์เรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตร
พิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด” เพ่ือเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.) 

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์จากท่านซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

 

          จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดทราบ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่านด้วยดี ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

        ขอเจริญพร 

          
        

          (พระราชปริยัติวิมล, ดร.) 
                                                                   รองอธิการบดี 
                                                     มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
                                          มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  

                ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 
 

ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
โทร.0-45351-8364,0-4351-6076 
โทรสาร.0-4351-4681 
http://www.rec.mbu.ac.t 

http://www.rec.mbu.ac.t/


 
 

ศธ 6015/ว 182               มหาวิทยาลัยมหามกุฎราวิทยาลัย  
                  วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง  
           ต าบลดงลาน อ าเภอเมือง  
           จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 
 
                         

              11 กุมภาพันธ์ 2554 
 
 

เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เจริญพร     นายเอี่ยม อามาตย์มุลตรี 
    

ด้วย ร้อยต ารวจโท วิโรจน์ สังฆมณี นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดได้ท าสารนิพนธ์เรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตร
พิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด” เพ่ือเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.) 

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์จากท่านซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

 

          จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดทราบ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่านด้วยดี ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอเจริญพร 

 
                                     

(พระราชปริยัติวิมล, ดร.) 
รองอธิการบดี 

                                                     มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
                                          มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 
 

ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
โทร.0-45351-8364,0-4351-6076 
โทรสาร.0-4351-4681 
http://www.rec.mbu.ac.th 

http://www.rec.mbu.ac.th/


 
 

 
ศธ 6015/ว 182                      มหาวิทยาลัยมหามกุฎราวิทยาลัย  
                  วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง  
           ต าบลดงลาน อ าเภอเมือง  
           จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 
                         

              11 กุมภาพันธ์ 2554 
 
เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เจริญพร     พันต ารวจตรีศักดิ์ดา เผ่าภูธร 
    

ด้วย ร้อยต ารวจโท วิโรจน์ สังฆมณี นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดได้ท าสารนิพนธ์เรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตร
พิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด” เพ่ือเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.) 

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์จากท่านซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

 

          จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดทราบ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่านด้วยดี ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอเจริญพร 
                                     

 
(พระราชปริยัติวิมล, ดร.) 

รองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
 

ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
โทร.0-45351-8364,0-4351-6076 
โทรสาร.0-4351-4681 
http://www.rec.mbu.ac.th 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ศธ 6015/ว 180                     มหาวิทยาลัยมหามกุฎราวิทยาลัย  
                 วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง  
          ต าบลดงลาน อ าเภอเมือง  
          จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 
                         

              11 กุมภาพันธ์ 2554 
 
 

เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์เก็บรวมรวบข้อมูล 
 

เจริญพร     ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
    

ด้วย ร้อยต ารวจโท วิโรจน์ สังฆมณี นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดได้ท าสารนิพนธ์เรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตร
พิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด” เพ่ือเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.) 

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาได้เข้าเก็บ
รวบรวมข้อมูลในหน่วยงานของท่าน ส่วน วัน เวลา นั้น นักศึกษาจะมาติดต่อประสานงานกับท่านโดยตรง 

 

          จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดทราบ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอเจริญพร 

 

(พระราชปริยัติวิมล, ดร.) 

รองอธิการบดี 
                                                     มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
                                          มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 
 
 

ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
โทร.0-45351-8364,0-4351-6076 
โทรสาร.0-4351-4681 
http://www.rec.mbu.ac.th  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง  
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด    

 

 

ค าช้ีแจง      

1) แบบสอบถามนี้ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย เรื่อง “ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด” ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่ตรง
ความเป็นจริงทุกข้อ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากท่านในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างสูงต่อ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ และค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด 

2) แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
      ตอนที่ 1 ถามเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่  2 ถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด   ในแต่ละด้าน 
              ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด    
 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

                                                        ร้อยต ารวจโท วิโรจน์ สังฆมณี 
   นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
           มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
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ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม    
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน [   ] หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน                                        
       

ตอนที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม    
ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  /  ลงใน   [   ]  หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน                                        
 
1) เพศ                

[   ] ชาย       
 [   ] หญิง 
 
2) อายุ       
  [   ]  18 - 30 ปี        
  [   ]  31 - 40 ปี       

[   ]  41 -  50ปี 
[   ]  51 ปีขึ้นไป  

 
3) ระดับการศึกษา  
  [   ]  ประถมศึกษา  
  [   ]  มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
  [   ]  อนุปริญญา/เทียบเท่าขึ้นไป 
 
4) ประกอบอาชีพ         
  [   ]  เกษตรกรรม  
  [   ]  รับจ้าง/ลูกจ้าง  
  [   ]  ค้าขาย/ อาชีพส่วนตัว         
  [   ]  รับราชการ/พนักงานของรัฐ 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธร
จตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด   

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องค าตอบทางขวามือ ของแต่ละข้อ ที่ตรงกับที่ท่านได้รับ 

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด และให้ตอบครบทุกข้อ 

 

ตัวอย่าง 
 

 
ข้อ 

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด   

            ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

 5 4 3 2 1 

ท่านมีปัญหาในข้อต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด      
 ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน      

1. เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ในงานสืบสวน ท่านมี
ความเห็นคิดอยู่ในระดับใด 

/     

2. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในงานสืบสวน 
ท่านมีความเห็นคิดอยู่ในระดับใด 

 /    

 
อธิบาย 
 ตัวอย่างข้อ 1 แสดงว่าด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ในงานสืบสวน ท่านมี
ความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด 

ตัวอย่างข้อ 2 แสดงว่า ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในงานสืบสวน 
ท่านมคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
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ข้อ 
ความคิดเห็นของประชาชนที่ มีต่องานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด   

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

 
 5 4 3 2 1 

ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน  
1. เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ในงานสืบสวน ท่านมี

ความเห็นคิดอยู่ในระดับใด 
     

2. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในงานสืบสวน ท่านมี
ความเห็นคิดอยู่ในระดับใด 

      

3. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในงานสืบสวน ท่าน
มีความเห็นคิดอยู่ในระดับใด 

      

4. เจ้าหน้าที่มีความขยันมั่นเพียรในงานสืบสวน ท่านมี
ความเห็นคิดอยู่ในระดับใด 

      

5. เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในงานสืบสวน ท่านมี
ความเห็นคิดอยู่ในระดับใด 

      

6. เจ้าหน้าที่มีความกล้าหาญในงานสืบสวน ท่านมี
ความเห็นคิดอยู่ในระดับใด 

     

7. เจ้าหน้าที่มีปฏิภาณไหวพริบในงานสืบสวน ท่านมี
ความเห็นคิดอยู่ในระดับใด 

     

ด้านขั้นตอนงานสืบสวน      
1. ล าดับขั้นตอนงานสืบสวนไม่ยุ่งยากซับซ้อน ท่านมี

ความเห็นคิดอยู่ในระดับใด 
     

2. ล าดับขั้นตอนงานสืบสวนเป็นไปตามล าดับ ก่อน 
และหลัง ท่านมีความเห็นคิดอยู่ในระดับใด 

     

3. การด าเนินการงานสืบสวนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ท่าน
มีความเห็นคิดอยู่ในระดับใด 

     

4. ระยะ เวลาขั้นตอนงานสืบสวนมีความเหมาะสม 
ท่านมคีวามเห็นคิดอยู่ในระดับใด 

     

5. การด าเนินการขั้นตอนงานสืบสวนโปร่งใสเป็นธรรม 
ท่านมีความเห็นคิดอยู่ในระดับใด   
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ข้อ 
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด   

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 5 4 3 2 1 
ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน      

1. ให้ความเชื่อถือความรวดเร็วในงานสืบสวน ท่าน
เห็นว่ามีความเชื่อถืออยู่ในระดับใด 

     

2. ให้ความเชื่อถือติดตามด าเนินการสืบสวนเร่งด่วน 
ท่านเห็นว่ามีความเชื่อถืออยู่ในระดับใด 

     

3. ให้ความเชื่อถือความเป็นธรรมกับผู้มาร้องขอ  
ท่านเห็นว่ามีความเชื่อถืออยู่ในระดับใด 

     

4. ให้ความเชื่อถือติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่อง 
ท่านเห็นว่ามีความเชื่อถืออยู่ในระดับใด 

     

5. ให้ความเชื่อถือซื่อสัตย์สุจริตในงานสืบสวน ท่าน
เห็นว่ามีความเชื่อถืออยู่ในระดับใด 

     

6. ให้ความเชื่อถือเป็นธรรมในงานสืบสวนเ พ่ือ
แสวงหาข้อเท็จจริง ท่านเห็นว่ามีความเชื่อถืออยู่
ในระดับใด 

     

7. ให้ความเชื่อถือเร่งติดตามจับกุมตัวผู้กระท า
ความผิดมาโทษ ท่านเห็นว่ามีความเชื่อถืออยู่ใน
ระดับใด 

     

ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน 
1. เจ้าหน้าที่สืบสวนมีประสิทธิภาพ ท่านเห็นว่ามี

ประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด 
     

2. ขั้นตอนการสืบสวนมีประสิทธิภาพ ท่านเห็นว่ามี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด 

     

3. การด าเนินการสืบสวนมีประสิทธิภาพ ท่านเห็น
ว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด 

     

4. ระยะ เวลาสืบสวนมีประสิทธิภาพ ท่านเห็นว่ามี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวน

สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด   
เพ่ือการให้ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน 

อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอความกรุณาเขียนข้อเสนอแนะ
เพ่ิมทั้งสี่ด้าน 
1) ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน 

   ข้อเสนอแนะ..........................................................................................................................  
.......................................................................................................................... ...................................... 
2) ด้านขั้นตอนงานสืบสวน 
   ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... ....... 
......................................................... .......................................................................................................  
3) ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน 

   ข้อเสนอแนะ............................................................................................................ .............. 
............................................................................................................................. ................................... 
4) ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน  
   ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................ ........................ 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือ 

ข้อ 
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวน
สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด   

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 5 4 3 2 1 

5. การสืบสวนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ ท่านเห็นว่ามีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับใด  

     

6. การสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานมี
ประสิทธิภาพ ท่านเห็นว่ามีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับใด 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน 

อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
    

ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(X) 
IOC = 

N

x
 หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1) ด้านเจ้าหน้าที่สืบสวน 

1 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 

6 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 

2) ด้านขั้นตอนงานสืบสวน 

1 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 

3) ด้านความเชื่อถือในงานสืบสวน 

1 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 

7 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
4) ด้านประสิทธิภาพงานสืบสวน  

1 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
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2 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 

6 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
           ภาคผนวก  ฉ 

                     ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  
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ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม 
 

Independent Samples Test 

รายข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 

ข้อที่1 8.728 

ข้อที่2 7.735 

ข้อที่3 7.730 

ข้อที่4 6.675 

ข้อที่5 9.250 

ข้อที่6 8.230 

ข้อที่7 8.738 

ข้อที่8 4.782 

ข้อที่9 4.738 

ข้อที่10 5.830 

ข้อที่13 5.835 

ข้อที่12 6.805 

ข้อที่13 9.830 

ข้อที่15 8.830 

ข้อที่15 8.775 

ข้อที่16 8.835 
ข้อที่17 9.808 

ข้อที่18 9.758 

ข้อที่19 8.835 

ข้อที่20 8.630 

ข้อที่21 8.875 

ข้อที่22 9.881 

ข้อที่ 23 7.818 
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                                    Independent Samples Test 
รายข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 

     ข้อที ่24 9.825 

     ข้อที ่25 9832 
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
****** Method 3 (space saver) will be used for this analysis ****** 

   R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability Coefficients    N of Cases = 30            N of Items =25         Alpha = .8630 
 

ข้อที่ Scale   Mean 
if Item                  

Deleted 

Scale  Variance 
if Item                  

Deleted 

Corrected 
Item  Total 
Correlation 

Alpha  if Item 
Deleted 

 
ข้อที่1 78.0303 60.3603 .7202 .8623 

ข้อที่2 78.0787 60.3837 .7783 .8637 
ข้อที่3 78.3535 60.5077 .7533 .8642 

ข้อที่4 78.0909 60.3577 .7332 .8620 

ข้อที่5 80.8688 57.7723 .7780 .8637 
ข้อที่6 78.0000 60.5375 .7539 .8637 

ข้อที่7 80.8585 57.2577 .7830 .8637 

ข้อที่8 80.8695 60.8632 .8078 .8629 
ข้อที่9 78.3333 57.2937 .7507 .8645 

ข้อที่10 78.3333 57.3052 .7577 .8622 
ข้อที่11 78.3869 60.0586 .7778 .8609 

ข้อที่12 78.3838 60.8509 .7777 .8635 

ข้อที่13 78.2727 57.7520 .8063 .8627 
ข้อที่14 78.2525 57.3360 .7775 .8625 

ข้อที่15 78.3838 57.2359 .7533 .8649 

ข้อที่16 80.9093 57.3977 .8078 .8623 
ข้อที่17 80.9093 60.5852 .7507 .8620 

ข้อที่18 78.0909 60.3577 .7332 .8620 

ข้อที่19 80.8688 57.7723 .7780 .8637 
ข้อที่20 78.0000 60.5375 .7539 .8637 
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ข้อที่ Scale   Mean 
if Item                  

Deleted 

Scale  Variance 
if Item                  

Deleted 

Corrected 
Item  Total 
Correlation 

Alpha  if Item 
Deleted 

 

ข้อที่21 78.0303 60.3603 .7202 .8623 
ข้อที่22 78.0785 60.3837 .7783 .8646 

ข้อที่23 80.8585 57.2577 .7730 .8646 

ข้อที่24 78.0303 60.3603 .7202 .8626 
ข้อที่25 78.0403 60.3503 .7022 .8614 

 



 
ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ-สกุล : ร้อยต ารวจโท วิโรจน์  สังฆะมณี 
วัน เดือน ปี เกิด : 13 พฤษภาคม 2514  
สถานที่เกิด  อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน : 6 หมู่ 7 ต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  
ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ. 2542 : น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถานที่ท างาน : สถานี ต ารวจภู ธรนา เชื อก อ า เภอนา เชือก จั งหวั ด

มหาสารคาม 
ต าแหน่งและประวัติการท างาน   
 พ.ศ. 2544 : ผบ.หมู่ สถานีต ารวจภูธรเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
 พ.ศ. 2549 : ผบ.หมู่ สถานีต ารวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตร

พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 พ.ศ. 2550 : พนักงานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรเซดา จังหวัดบึงกาฬ 
 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน : พนักงานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรนาเชือก อ าเภอนาเชือก 

จังหวัดมหาสารคาม 
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