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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปญหาของการปฏิบัติงานดานการสืบสวนและการสอบสวน

ระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ ศึกษาการบูรณาการการปฏิบัติงานดานการสืบสวนและ
การสอบสวนระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ และเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการบูรณา
การการปฏิบัติงานดานการสืบสวนและการสอบสวนระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดย
ใชการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ เจาหนาท่ีของศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8      
กรมสอบสวนคดีพิเศษ จํานวน 14 ราย เจาหนาท่ีของสถานีตํารวจในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
จํานวน 10 ราย 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา การศึกษาสภาพปญหาของการปฏิบัติงานดานการสืบสวนและการสอบสวน
ระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดานการสืบสวน ไดแก 1.) เจาหนาท่ีขาดประสบการณ
ในการพิจารณาคดี และการปฏิบัติงานในสวนตางๆ 2.) มีขอจํากัดทางกฎหมายระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษและ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 3.) ขาดการประสานงานระหวางหนวยงาน 4.) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีความแตกตาง
กัน เกิดความยุงยาก ซับซอน ดานการสอบสวน ไดแก 1.) การรวบรวมพยานหลักฐานยังไมดีเทาท่ีควร เน่ืองจากการ
ปฏิบัติงานระหวาง 2 หนวยงาน อาจเกิดการปกปดขอมูล เพ่ือรักษาผลประโยชนของหนวยงาน 2.) พนักงาน
สอบสวนขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 3.) การใชอํานาจทางกฎหมายเกิดความไมเสมอภาคกัน 4.) การ
บริหารงานในรูปแบบท่ีตางกัน ทําใหการทํางานเกิดการขัดแยงทางการปฏิบัติงานและความเห็น ศึกษาการบูรณา
การปฏิบัติงานดานการสืบสวนและการสอบสวนระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ       
ดานการสืบสวน ไดแก 1.) การพิจารณาคดี และสงมอบคดี พรอมขอมูลการสืบสวนเบ้ืองตน 2.) การประสานขอ
ความรวมมือ เพ่ืออํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ี ดานการสอบสวน ไดแก 1.) การขอความรวมมือในการปฏิบัติตาม
กระบวนการสอบสวน 2.) การขอความรวมมือในการสนับสนุนฐานขอมูลท่ีเปนประโยชนตอคดี เสนอแนะแนวทาง
การแกไขปญหาและอุปสรรคในการบูรณาการปฏิบัติงานดานการสอบสวนระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษกับ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ดานการสืบสวน ไดแก 1.) บุคลากรยังขาดความเชี่ยวชาญในกฎหมายท่ีเกี่ยวของ แสวง
หาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน ควรจัดใหมีการอบรมในหลักสูตรดังกลาวเพ่ิมมากขึ้น 2.) ควรประสานความรวม
มือกับหนวยงานท่ีเก่ียวกอนท่ีจะเขาปฏิบัติการเน่ืองจากท่ีผานมายังไมมีความชัดเจนในการปฏิบัติการ 3.) ปรับ
โครงสรางการทํางานระหวางองคกร เพ่ือเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน ดานการสอบสวน ไดแก 1.) ควรฝกอบรม
บุคลากรใหมีความรูในงานสอบสวนท้ังตามประมวลกฎหมายและประสบการณในการปฏิบัติงาน 2.) พัฒนาความ
ทันสมัยของอุปกรณ และขยายองคกรใหครอบคลุมท่ัวประเทศ 3.) ใหมีอิสระในการทําหนาท่ีควรมีความเปนกลาง      
อยางสูงสุด 4.) ควรมีการประสานงานใหชัดเจนเพ่ือความเขาใจท่ีครอบคลุมในการปฏิบัติ 
คําสําคัญ: การบูรณาการ การปฏิบัติงาน สืบสวนและการสอบสวน 
 
1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี
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Abstract 
The purpose of this research was to study investigation and interrogation problems and 

integrated practices in investigation and interrogation between Department of Special 
Investigation (DSI) and Royal Thai Police, and to suggest pathway for the integration. Semi-
structured Interview was applied in the research and the populations were officers from Special 
Operation Division 8 of DSI for 14 persons and station polices in responsible units under Royal 
Thai Police for 10 persons.  

According to this qualitative research, the study on investigation and interrogation 
problems between DSI and Royal Thai Police found that the problems in investigation include 1.) 
Officers lack experience and practices,                   2.) Legal limitations between DSI and Royal 
Thai Police, 3.) Lack of coordination among divisions and 4.) The difference procedures leading to 
difficulty and complexity. For interrogation problems, there are 1.) Evidence collection is not 
good enough due to the difference of regulations between the two units which may cause 
information confidentiality with the purpose to reserve interest of each unit, 2.) Officers lack 
experience and skills, 3.) The uses of legal authority are unequal and 4.) The difference of 
process resulting in disagreement and conflict. Regarding the study on integration in investigation 
and interrogation of the two units, in terms of investigation, the problems consist of 1.) Procedure 
and transfer with basic information and 2.) Coordination for facility in the area. For interrogation, 
the problems are composed of 1.) Request for collaboration during interrogation process and 2.) 
Request for collaboration for database which benefit to the case review. To suggest solutions for 
integration of operation between DSI and Royal Thai Police, the investigation practices are           
1.) Training arrangement for those who lack experiences and related skills to search for truth and 
evidence,                     2.) Improvement of coordination among units, due to the fact that it has 
never been clarified and 3.) Restructure the organization in order to develop working 
performance. In terms of interrogation, there are 1.) Training personnel to gain knowledge in 
interrogation in accordance with laws and to enhance experience for work, 2.) Develop devices 
and equipment and expand the organization all around the country, 3.) Provide freedom for 
those who must remain fairness in their position and 4.) The coordination must be improved to 
be clearer and cover all performances.  
Keyword: Integrating, working, Investigator 
 
บทนํา 

สืบเน่ืองจากสถานการณของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วการพัฒนาดานเทคโนโลยีสงผลกระทบตอ
ระบบเศรษฐกิจ สังคมการเมืองวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ตลอดถึงการกออาชญากรรมซ่ึงพัฒนาจากการใชความ
รุนแรง เปนอาชญากรรมท่ีกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีมีมูลคามหาศาล สงผลกระทบตอประชาชนเปน
จํานวนมาก การใชเทคโนโลยีคุณภาพสูงและชองวางของกฎหมายปดบังความผิดของตน มีอิทธิพลและเครือขาย
องคกร โยงใยท้ังภายในและภายนอกประเทศ ทําใหยากตอการสืบสวนสอบสวนดําเนินคดี จึงตองมีการจัดต้ังกรม
สอบสวนคดีพิเศษขึ้นโดยอยูภายใตสังกัดกระทรวงยุติธรรม กอต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ใชชื่อภาษาอังกฤษวา “DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION” 
มีชื่อยอวา “DSI” ซ่ึงมีบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญในดานตาง ๆ พัฒนารูปแบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
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เปนองคกรหน่ึงซึ่งเปนยุทธศาสตรในการปฏิรูประบบราชการ ทําใหประชาชนและประเทศชาติไดรับความเปนธรรม
และประโยชนสูงสุด (วันนพ สมจินตนากุล, 2552: 14) 

กรมสอบสวนคดีพิเศษมีบทบาทภารกิจในการปองกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมท่ีมีผลกระทบ
รายแรงตอเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และความสัมพันธระหวางประเทศ พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ รูปแบบ 
วิธีการ และมาตรการในการปองกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมท่ีมีผลกระทบอยางรายแรงตอเศรษฐกิจ 
สังคม ความมั่นคง และความสัมพันธระหวางประเทศพัฒนาโครงการและการบริหารจัดการองคกร พัฒนาบุคลากร
โดยเสริมสรางศักยภาพในดานความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ขวัญกําลังใจ และประสานสงเสริม
เครือขายความรวมมือในการปองกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมกับทุกภาคสวนท้ังภายในและตางประเทศ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของหนวยงานใหมีหนาท่ีในการสืบสวน สอบสวน และปราบปราม
การกระทําความผิดท่ีมีลักษณะพิเศษโดยใชวิธีการสอบสวนท่ีมีการพัฒนาระบบ รูปแบบ และมาตรการพิเศษในการ
ปองกันและควบคุมอาชญากรรมโดยบุคคลท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถใน
การสอบสวนใหมีประสิทธิภาพท่ีสมบูรณแบบ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษมีวิสัยทัศน ท่ีจะเปนองคกรท่ีมีความเปน
เลิศในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและสรางความเชื่อมั่นแกประชาชน ซ่ึงคดีพิเศษจะตองดําเนินการสืบสวนและ
สอบสวนตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ   คดีความผิดทางอาญาท่ีมีความสลับซับซอนและจําเปนตองใชวิธีการ
สืบสวน สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเปนพิเศษหรือถือเปนคดีความผิดทางอาญาท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบ
อยางรุนแรงตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ  ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ  ระบบเศรษฐกิจ  การคลังของประเทศ คดีความผิดทางอาญาท่ีมีลักษณะเปนการกระทําความผิดขามชาติ
ท่ีสําคัญ เปนการกระทําความผิดองคกรอาชญากรรม คดีความผิดท่ีมีผูทรงอิทธิพลท่ีสําคัญเปนตัวการ ผูใชหรือเปน
ผูสนับสนุน โดยใหถือวาคดีความผิดตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการคดีพิเศษ 
และคดีความผิดทางอาญาตามท่ีกฎหมายกําหนดไวในบัญชีทายรางพระราชบัญญัตินี้เปนคดีพิเศษ  (ญาดา รัตน
อารักขา และศุภชัย คําคุม. 2556 : 7-12)    

โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษไดกําหนดใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ
และเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยประสานกับหนวยงานของรัฐในการ
ปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เปนกฎหมายวาดวยการบูรณาการซ่ึงการบูรณาการการสอบสวนภายใตกฎหมาย
วาดวยการสอบสวนคดีพิเศษน้ัน พนักงานงานสอบสวนฝายเดียวไมสามารถรอบรูไดทุกเร่ืองโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ
อาชญากรท่ีมีความรูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน การคนหาความจริงจึงตองอาศัยผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูความชํานาญพิเศษ
เขามารวมมือกันทําการสอบสวนเพ่ือแสวงหาพยานหลักฐานใหดีท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดจากพระราชบัญญัติการสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เปนกฎหมายวาดวยการบูรณาการซ่ึงการบูรณาการการสอบสวนภายใต
กฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษน้ัน มีสาระสําคัญ คือ เพ่ือประโยชนในการประสานงานเพ่ือปองกันและ
ปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับคดีพิเศษ ใหกรมสอบสวนคดีพิเศษและหนวยงานท่ีเกี่ยวของปฏิบัติหนาท่ี
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับและเพ่ือใหพนักงานสอบสวนของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติหรือเจาหนาท่ี ผูมีอํานาจสืบสวนสอบสวนของหนวยงานของรัฐท่ีไดรับคํารองทุกขคํากลาวโทษคดีความผิด
อาญาอันเปนคดีพิเศษ สงมอบสํานวนการสืบสวนสอบสวนใหกรมสอบสวนคดีพิเศษแลวแตกรณี เพ่ือในระหวางท่ี
พนักงานสอบสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือเจาหนาท่ีผูมีอํานาจสืบสวนสอบสวนของหนวยงานของรัฐ ยัง
ไมไดสงมอบสาํนวนการสืบสวนใหเปนท่ีเรียบรอย ใหพนักงานสอบสวน หรือเจาหนาท่ีผูมีอํานาจสืบสวนสอบสวนน้ัน 
จัดการใหมีการคุมขัง การขัง การปลอยตัวชั่วคราว การเก็บรักษาของกลาง และการดําเนินการอื่นใดท่ีจําเปนตอไป
จนกวาจะไดมีการสงมอบสํานวนการสืบสวนสอบสวน แตท้ังน้ันหากมีการฝากขังจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอน
ครบกําหนดฝากขัง ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีความจําเปนในเร่ืองการจับ การคน การควบคุม การขัง 
การปลอยตัวชั่วคราว การเปรียบเทียบปรับ การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ การตรวจทางนิติวิทยาศาสตร การเก็บรักษา 
หรือจัดการของกลาง การสืบสวนสอบสวนหรือการดําเนินการอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการคดีพิเศษและไม
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สามารถดําเนินการเองไดโดยลําพัง ก็ใหประสานขอความรวมมือจากพนักงานสอบสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
หรือเจาหนาท่ีผูมีอํานาจสืบสวนสอบสวนของหนวยงานของรัฐ ตลอดจนเจาหนาท่ีของหนวยงานอื่นของรัฐ และให
พนักงานสอบสวน หรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับการรองขอใหความรวมมือตามท่ีไดรับการรองขอดวย เพ่ือประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในคดีพิเศษระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ กรมสอบสวนคดีพิเศษอาจดําเนินการทํา
บันทึกขอตกลงเพ่ือกําหนดรายละเอียดในการปฏิบัติงานรวมกัน การสนับสนุนการดําเนินการการประสานราชการ
และการดําเนินการอื่นใด ตามหลักการท่ีไดกําหนดไวตามขอบังคับ  (ญาดา รัตนอารักขา และศุภชัย คําคุม. 2556 : 
185-188)    

ภารกิจหลักในการปองกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน ดําเนินคดีพิเศษท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการละเมิดทรัพยสินทางปญญา และการกระทําความผิดอื่นท่ีเขาขายเปนคดี
พิเศษ (กรมสอบสวนคดีพิเศษ.2557) กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงไดมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาคขึ้น เพ่ือ
ปฏิบัติงานวิเคราะหพิสูจนความผิดท่ีอยูในความรับผิดชอบ และดําเนินการรวบรวม ศึกษา จัดระบบ บริหารจัดการ
และประสานงานเพ่ือปองกัน ปราบปราม สืบสวนและสอบสวนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบตามโครงสรางของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการขาวเฝาระวังสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริง
และดําเนินคดี ในปจจุบันพบวายังคงมีการกระทําความผิดทางอาญาของบุคคล/กลุมบุคคล อยางตอเน่ืองในหลาย
รูปแบบ โดยมีแนวโนมวาจะมีพฤติการณ และลักษณะการกระทําความผิดท่ีซับซอนและมีความสัมพันธเชื่อมโยงใน
ลักษณะองคกรอาชญากรรมมากขึ้น (งานยุทธศาสตร. ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8. 2556)    

 เนื่องจากการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8 ไมสามารถดําเนินการปฏิบัติหนาที่ในการสืบสวน
สอบสวนในคดีพิเศษไดโดยลําพัง เชน คดีพิเศษท่ี 148/2556 ฐานความผิด “เสนอจําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายซ่ึง
สินคาท่ีมีเคร่ืองหมายการคาปลอมและเลียนเคร่ืองหมายการคาของบุคคลอื่นท่ีไดจดทะเบียนแลวในราชอาณาจักร, 
กระทําการจําหนายหรือเสนอจําหนายซ่ึงสินคาท่ีเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ ในการประกอบการคาของผูอื่นมาใช
เพ่ือใหประชาชนหลงเชื่อวาเปนสินคาหรือการคาของผูอื่น” ซึ่งเกิดคดีพิเศษในพ้ืนท่ี อําเภอกระทู จังหวัดภูเก็ต                 
(ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8. 2556) จึงมีความจําเปนในการประสานขอความรวมมือจากพนักงานสอบสวนของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีท่ีเกิดคดีพิเศษเพ่ือใหการดําเนินคดีบรรลุตามเปาหมาย ผูวิจัยจึงได
ศึกษาการบูรณาการการปฏิบัติงานดานการสืบสวนและการสอบสวนระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ: กรณีคดีพิเศษพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8 ขึ้น โดยนําเอาแนวคิด ทฤษฎีท่ี
เก่ียวของกับการบูรณาการมาประยุกตใชเพ่ือศึกษาสภาพปญหาของการปฏิบัติงานดานการสืบสวนและสอบสวน
ระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ: กรณีคดีพิเศษพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการคดี
พิเศษภาค 8 ศึกษาถึงการบูรณาการการปฏิบัติงานดานการสืบสวนและสอบสวนระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษกับ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ: กรณีคดีพิเศษพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8 และหาขอเสนอแนะ
แนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการบูรณาการการปฏิบัติงานดานการสืบสวนและสอบสวนระหวางกรม
สอบสวนคดีพิเศษกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ: กรณีคดีพิเศษพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8 ซ่ึง
งานวิจัยในคร้ังน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาของการปฏิบัติงานดานการสืบสวนและการสอบสวนระหวางกรมสอบสวนคดี
พิเศษกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ: กรณีคดีพิเศษพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8 

2.เพ่ือศึกษาการบูรณาการการปฏิบัติงานดานการสืบสวนและการสอบสวนระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษ
กับสํานักงานตํารวจแหงชาติ: กรณีคดีพิเศษพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8 
 3. เพ่ือเสนอแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติงานดานการสืบสวนและการสอบสวนระหวางกรม
สอบสวนคดีพิเศษกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ: กรณีคดีพิเศษพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8 
 

http://www.dsi.go.th/
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ. (2546: 5) ไดใหความหมายวาการบูรณาการคือการผนวก การประสาน การ

เติมเต็มการเชื่อมโยง การรวมกัน รวมกัน 
วัฒนา  ระงับทุกข. (2542: 8) ไดใหความหมายของการบูรณาการไววา การนําศาสตรตางๆมาผสมผสาน

กันเพ่ือประโยชนอยางใดอยางหน่ึง 
ประโมทย จารุนิล. (2553: 5-9) ไดกลาวไววาการสืบสวน หมายความถึง การแสวงหาขอเท็จจริงและ

หลักฐานซ่ึงเจาพนักงานตํารวจไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาท่ี เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนและ
เพ่ือท่ีจะทราบรายละเอียดแหงความผิด และการสอบสวน หมายความถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการ
ดําเนินการท้ังหลายอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ี ซ่ึงพนักงานสอบสวนไดนําไปเก่ียวกับความผิดท่ี
กลาวหา เพ่ือท่ีจะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพ่ือจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ 

จักรพงษ วิวัฒนวานิช. (2550: 6) ไดใหความหมายการสืบสวน หมายถึง การแสวงหาขอเท็จจริงและ
หลักฐาน เพ่ือวัตถุประสงคท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ การ แสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานเพ่ือรักษาความสงบเรียบร
อยของประชาชน และการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน เพ่ือท่ีจะทราบรายละเอียดแหงความผิด การสอบสวน
หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดําเนินการท้ังหลายอื่นตามบทบัญญัติแหง  ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ซ่ึงพนักงานสอบสวนไดนําไปใชกับความผิดท่ีกลาวหา เพ่ือท่ีจะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจน
ความผิดและเพ่ือจะเอาตัวผูถูกกระทําความผิดมาฟองลงโทษ 

ญาดา รัตนอารักขา และศุภชัย คําคุม. (2556: 141-148) ไดกลาวไววา การสืบสวนหมายถึง การแสวงหา
ขอเท็จจริงและหลักฐานซ่ึงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชนและเพ่ือท่ีจะทราบรายละเอียดของความผิด การสอบสวน หมายความถึง การรวบรวม
พยานหลักฐานและการดําเนินการท้ังหลายอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายและพระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

จากแนวคิดและทฤษฎีการบูรณาการ การสืบสวน และการสอบสวน ผูวิจัยสามารถสรุปสาระสําคัญไดวา 
การบูรณาการ เปนการผนวก เชื่อมโยง และประสานศาสตรและความรูตางๆมาทําใหเกิดประโยชน การสืบสวน 
เปนการแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน และการสอบสวนเปนการรวบรวมพยานหลักฐาน จากการสรุป
สาระสําคัญ ผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังตอไปน้ี 
  



 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

 
 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 650 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การบูรณาการการปฏิบัติงานดานการสืบสวนและการสอบสวนระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ: กรณีคดีพิเศษพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8 ใชวิธีในการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งมี
วิธีดําเนินการวิจัย โดยดําเนินการ 3 ขั้นตอน 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพปญหาของการปฏิบัติงานดานการสืบสวนและสอบสวนระหวางกรมสอบสวนคดี
พิเศษกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ: กรณีคดีพิเศษพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8 

มีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-Structured Interview) กับ
ประชากรท่ีเกี่ยวของในแตละคดีพิเศษประกอบดวย เจาหนาท่ีของศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8 และพนักงาน
สอบสวนชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีเกิดคดีพิเศษ โดยไดทําการศึกษาคดีพิเศษท้ังหมด 4 คดี ดังตอไปน้ี 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
- กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
 เจาหนาท่ีคดีพิเศษ 

- สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 สถานีตํารวจภูธรบอผุด 
 ผูกํากับการ 

 รองผูกํากับการ 
 พนักงานสอบสวน 
 สถานีตํารวจภูธรกระทู 

 ผูกํากับการ 
 รองผูกํากับการ 

 พนักงานสอบสวน 
 สถานีตํารวจภูธรเมืองภูเก็ต 
 ผูกํากับการ 

 รองผูกํากับการ 

 พนักงานสอบสวน 

ปจจัยดานบุคคล 
- เพศ 
- อายุ  
- ระดับการศึกษา 
- ประสบการณ 

 
 

การบูรณาการการปฏิบัติดานการสืบสวน
และการสอบสวนงานระหวางกรมสอบสวน
คดีพิเศษกับสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

- ดานการสืบสวน 
- ดานการสอบสวน 
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 1. คดีพิเศษท่ี 148/2556 ผูเก่ียวของจํานวน 17 คน ไดแก เจาหนาท่ีของศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8 
จํานวนท้ังสิ้น 14 คน และพนักงานสอบสวนชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปของสถานีตํารวจภูธรกระทู จํานวนท้ังสิ้น 3 คน 
 2. คดีพิเศษท่ี 169/2556 ผูเก่ียวของจํานวน 17 คน ไดแก เจาหนาท่ีของศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8 
จํานวนท้ังสิ้น 14 คน และพนักงานสอบสวนชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปของสถานีตํารวจภูธรกระทู จํานวนท้ังสิ้น 3 คน 
 3. คดีพิเศษท่ี 12/2557 ผูเก่ียวของจํานวน 17 คน ไดแก เจาหนาท่ีของศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8 
จํานวนท้ังสิ้น 14 คน และพนักงานสอบสวนชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปของสถานีตํารวจภูธรบอผุด จํานวนท้ังสิ้น 3 คน 
 4. คดีพิเศษท่ี 20/2557 ผูเก่ียวของจํานวน 17 คน ไดแก เจาหนาท่ีของศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8 
จํานวนท้ังสิ้น 14 คน และพนักงานสอบสวนชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปของสถานีตํารวจภูธรเมืองภูเก็ต จํานวนท้ังสิ้น      
3 คน 

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาการบูรณาการการปฏิบัติงานดานการสืบสวนและการสอบสวนระหวางกรมสอบสวนคดี
พิเศษกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ: กรณีคดีพิเศษพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8 

มีการเก็บรวบรวมขอมูล 2 ประเภท คือ 
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ใชวิธีการสัมภาษณและสังเกตจากประชากรท่ีไดกําหนดไว 

 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondery Source) ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาขอมูลจาก 
แหลงตางๆ 

2.1 หนังสือ ตํารา และวิทยานิพนธ 
2.2 สวนงานคดี ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8 

ขั้นตอนท่ี 3 หาขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการการบูรณาการการปฏิบัติงาน
ดานการสืบสวนและสอบสวนระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ: กรณีคดีพิเศษพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8 

เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหโดยอาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎีเพ่ือใชได
ขอเสนอแนะแนวทางการแกไข     ปญหาและอุปสรรคในการการบูรณาการการปฏิบัติงานดานการสืบสวนและ
สอบสวนระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ: กรณีคดีพิเศษพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนย
ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8 

เมื่อผูวิ จัยเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเรียบรอยแลว ผู วิจัยจะนํา
ผลการวิจัยในคร้ังน้ี สงใหผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8 และผูกํากับการของสถานีตํารวจท่ีเก่ียวของ 
นํางานวิจัยคร้ังน้ีไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานในสวนเก่ียวของตอไป 

 
สรุปผลการวิจัย 
จากวิธีการดําเนินการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยไดเปน 3 สวน ไดแก  
 1. สภาพปญหาของการปฏิบัติงานดานการสืบสวนและการสอบสวนระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษกับ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ: กรณีคดีพิเศษพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8 ซึ่งแบงออกเปน 2 ดาน
ดังน้ี 
  1.1 ดานการสืบสวน 
   1.1.1 เจาหนาท่ีขาดประสบการณในการพิจารณาคดี และการปฏิบัติงานในสวนตาง ๆ 
   1.1.2 มขีอจํากัดทางกฎหมายระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   1.1.3 ขาดการประสานงานระหวางหนวยงาน 
   1.1.4 ขั้นตอนในการปฏิบัติงานมคีวามแตกตางกัน เกิดความยุงยาก ซับซอน 
  1.2 ดานการสอบสวน 
   1.2.1 การรวบรวมพยานหลักฐานยังไมดีเทาท่ีควร เน่ืองจากการปฏบัิติงานระหวาง 2 หนวยงาน 
อาจเกิดการปกปดขอมูล เพ่ือรักษาผลประโยชนของหนวยงาน 
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   1.2.2 พนักงานสอบสวนขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
   1.2.3 การใชอํานาจทางกฎหมายเกิดความไมเสมอภาคกัน 
   1.2.4 การบริหารงานในรูปแบบท่ีตางกัน ทําใหการทํางานเกิดการขัดแยงทางการปฏิบัติงานและ
ความเห็นได 
 2. การบูรณาการปฏิบัติงานดานการสืบสวนและการสอบสวนระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสํานักงาน
ตํารวจแหงชาต:ิ กรณีคดีพิเศษพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8 
  2.1 ดานการสืบสวน 
   2.1.1 การพิจารณาคดีท่ีไดรับจากการรองทุกข/กลาวโทษ วาเปนคดีพิเศษหรือไม หากไมเปนคดี
พิเศษจะสงมอบคดีใหสํานักงานตาํรวจแหงชาติดําเนินการตอไป เชนเดียวกันสํานักงานตํารวจแหงชาติจะพิจารณา
คดี หากเปนคดีพิเศษจะดําเนินการสงมอบคดใีหกรมสอบสวนคดีพิเศษดําเนินการตอไป พรอมขอมูลการสืบสวน
เบ้ืองตน 
   2.1.2 การประสานขอความรวมมอืกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ่ืออํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ี
ขณะสืบสวนในคดีพิเศษตาง ๆ 
  2.2 ดานการสอบสวน 
   2.2.1 กรมสอบสวนคดีพิเศษจําเปนตองขอความรวมมอืในการปฏิบัติตามกระบวนการสอบสวน 
เพ่ือใหการสอบสวนสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายไดอยางรวดเร็ว 
   2.2.2 กรมสอบสวนคดีพิเศษขอความรวมมอืในการสนับสนุนฐานขอมลูจากสํานักงานตํารวจ
แหงชาต ิเชน ขอมูลอาชญากร ขอมลูพ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบของสํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีเกิดคดีพิเศษ เพ่ือใหเกิด
ประโยชนตอคดีมากท่ีสุด 
 3. แนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการบูรณาการปฏิบัติงานดานการสอบสวนระหวางกรม
สอบสวนคดีพิเศษกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ: กรณีคดีพิเศษพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8 
  3.1 ดานการสืบสวน 
   3.1.1 บุคลากรยังขาดความเชี่ยวชาญในกฎหมายท่ี เก่ียวข องแสวงหาข อเท็จจริงและ
พยานหลักฐาน ควรจัดใหมีการอบรมในหลักสูตรดังกลาวเพ่ิมมากขึ้น 
   3.1.2 ควรประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกอนท่ีจะเขาปฏิบัติการ เน่ืองจากท่ีผาน
มายังไมมีความชัดเจนในการปฏิบัติการ 
   3.1.3 ปรับโครงสรางการทํางานระหวางองคกร เพ่ือเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
  3.2 ดานการสอบสวน 
   3.2.1 ควรฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูในงานสอบสวนท้ังตามประมวลกฎหมายและประสบกา
รณในการปฏิบัติงาน 
   3.2.2 พัฒนาความทันสมัยของอุปกรณ และขยายองคกรใหครอบคลุมท่ัวประเทศ 
   3.2.3 ใหมีอิสระในการทําหนาท่ี ควรมีความเปนกลางอยางสูงสุด  
   3.2.4 ควรมีการประสานงานใหชัดเจนเพ่ือความเขาใจท่ีครอบคลุมในการปฏิบัติ 
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ภาพท่ี 1.2 แสดงการสรุปผลการวิจัย 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยในคร้ังน้ีไดขอคนพบท่ีนาสนใจ ซ่ึงนํามาอภิปรายตามลําดับในคร้ังน้ี 
 1. สภาพปญหาของการปฏิบัติงานดานการสืบสวนและการสอบสวนระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษกับ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ: กรณีคดีพิเศษพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการดีพิเศษภาค 8 พบปญหา ดานการ
สืบสวน คือ เจาหนาท่ีขาดประสบการณในการพิจารณาคดี และการปฏิบัติงานในสวนตาง ๆ การมีขอจํากัดทาง
กฎหมายระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษและสํานักงานตํารวจแหงชาติ ขาดการประสานงานระหวางหนวยงาน 
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีความแตกตางกัน เกิดความยุงยาก ซับซอน การรวบรวมพยานหลักฐานยังไมดีเทาท่ีควร 
เน่ืองจากการปฏิบัติระหวาง 2 หนวยงาน อาจเกิดการปกปดขอมูล เพ่ือรักษาผลประโยชนของหนวยงาน ดานการ
สอบสวน คือ พนักงานสอบสวนขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน การใชอํานาจทางกฎหมายเกิดความไมเสมอ
ภาคกัน การบริหารงานในรูปแบบท่ีตางกันทําใหการทํางานเกิดการขัดแยงทางการปฏิบัติงานและความเห็นได จาก
สภาพปญหาของการปฏิบัติงานรวมกันระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษและสํานักงาตํารวจแหงชาติ: กรณีคดีพิเศษ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการดีพิเศษภาค 8 น้ัน เกิดจากหลายปจจัย ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ ซ่ึงสอดคลองกับ งานวิจัยของอาริชยทัศนพันธุ. (2550: บทคัดยอ) ท่ีไดทําการวิจัยเร่ืองความขัดแยงใน
การปฏิบัติงานระหวางหนวยงานภาครัฐ: กรณีศึกษากรมสอบสวนคดีพิเศษกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความขัดแยงระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ ศึกษาสาเหตุของ
ความขัดแยงในการ ปฏิบัติงานของพนักงานกรมสอบสวนคดีพิเศษกับเจาหนาท่ีตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชิต
ปรากฏวา สาเหตุ ความขัดแยงระหวางหนวยงาน ไดแก 1.) ความรูสึกสูญเสียอํานาจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
2.) สถานการณท่ีเปนปฏิปกษตอกันในคดีท่ีเจาหนาท่ีตํารวจตกเปนผูตองสงสัยและกรมสอบสวนคดีพิเศษเปนผู
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ดําเนินคดี 3.) ความขัดแยงในกรมสอบสวนคดีพิเศษจากท่ีบุคลากรมาจากหลายหนวยงาน 4.) ความไมเทาเทียมกัน
ของทรัพยากร 5.) การแยงชิงอํานาจหนาท่ีเพ่ือผลงาน 6.) คานิยมและวัฒนธรรมองคกรท่ีแตกตางกัน               
7.) การปฏิบัติงานรวมกันโดยไมมีขอบังคับระหวางหนวยงานท่ีชัดเจน และ 8.) บุคลิกภาพผูบริหารในฐานะท่ีเปน
ตัวแทนองคกร และสอดคลองกับงานวิจัยของศักด์ิดา พิพัฒนธรรมกุล. (2550: บทคัดยอ). การปฏิบัติหนาท่ีคุมครอง
พยานของเจาหนาท่ีกรมสอบสวนคดพิีเศษ: ปญหาและแนวทางแกไข มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะท่ัวไปของการ
ปฏิบัติหนาท่ีคุมครองพยานของเจาหนาท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปญหาและอุปสรรคตางๆท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติ
หนาท่ีคุมครองพยานของเจาหนาท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตลอดจนเพ่ือศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการกับ
ปญหาท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติหนาท่ีคุมครองพยาน ผลการศึกษา พบวามีปญหาอุปสรรคบางประการท่ีผูท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีคุมครองพยานตองเผชิญ โดยแบงออกเปน 6 ดานใหญๆ ไดแก บุคลากรหรือเจาหนาท่ีคุมครองพยานในแง
ของความแตกตางทางเพศ อายุ ทัศนคติ ภาระสวนตัว ตลอดจนประสบการณและการฝกอบรม ดานกฎหมายกฎ
และระเบียบตางๆท่ีเกี่ยวของ  
 2. การบูรณาการปฏิบัติงานดานการสืบสวนและการสอบสวนระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสํานักงาน
ตํารวจแหงชาต:ิ กรณีคดีพิเศษพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8 ดานการสืบสวน พบวา 
1.) การพิจารณาคดท่ีีไดรับจากการรองทุกข/กลาวโทษ วาเปนคดีพิเศษหรือไม หากไมเปนคดีพิเศษจะสงมอบคดีให
สํานักงานตํารวจแหงชาติดําเนินการตอไป เชนเดียวกันสํานักงานตํารวจแหงชาติจะพิจารณาคดี หากเปนคดีพิเศษจะ
ดําเนินการสงมอบคดีใหกรมสอบสวนคดีพิเศษดําเนินการตอไป พรอมขอมูลการสืบสวนเบ้ืองตน 2.) การประสานขอ
ความรวมมือกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ่ืออํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ีขณะสืบสวนในคดีพิเศษตางๆ และดาน
การสอบสวน พบวา 1.) กรมสอบสวนคดีพิเศษจําเปนตองขอความรวมมือในการปฏิบัติตามกระบวนการสอบสวน 
เพ่ือใหการสอบสวนสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายไดอยางรวดเร็ว 2.) กรมสอบสวน
คดีพิเศษขอความรวมมือในการสนับสนุนฐานขอมูลจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ เชน ขอมูลอาชญากร ขอมูลพ้ืนท่ี
ในเขตรับผิดชอบของสํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีเกิดคดีพิเศษ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอคดีมากท่ีสุด จากการบูรณา
การการปฏิบัติงานดานการสืบสวนและการสอบสวนระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษและสํานักงานตํารวจแหงชาติ: 
กรณีคดีพิเศษพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8 ในขางตน ผูวิจัยเห็นวา การบูรณาการระหวาง 2 
หนวยงานนั้นเปนการผสมผสานในการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของเบญจวรรณ ทิมสุวรรณ. (2555: บทคัดยอ) ท่ีไดทําการวิจัยเร่ืองการบูรณาการ: กระบวนทัศนในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งบทความน้ีไดเสนอแนะเก่ียวกับการบูรณาการซ่ึงไดกําหนดความหายของการบูณาการ 
คือ การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการ
วิเคราะห เพ่ือสนับสนุนเปาประสงค การบูรณาการการปฏิบัติงานดานการสืบสวนและการสอบสวนระหวางกรม
สอบสวนคดีพิเศษและสํานักงานตํารวจแหงชาติ: กรณคีดีพิเศษพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8 
น้ัน ยังเปนการบูรณาการท่ีอาศัย การผนวก เชื่อมโยง ประสาน ศาสตรและความรูตางๆมาใชใหเกิดประโยชน ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีจากนักวิชาการ และสอดคลองกับงานวิจยัของสุรัช รัตนวงษา. (2553: บทคัดยอ). เร่ือง 
การเพ่ิมประสิทธิภาพของพนักงานสอบสวนในกระบวนการยุติธรรมชุมชน เพ่ือสรางความสมานฉันทของสถานี
ตํารวจภูธรปากคาด วัตถุประสงคศึกษาปญหา เพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือนําผลการศึกษาไปใชเปน
แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของพนักงานสอบสวนในกระบวนการยุติธรรมชุมชนเพ่ือสรางความสมานฉันทใน
สถานี ตํารวจภูธรปากคาด อําเภอปากคาด จังหวดหนองคาย ผลการศึกษาพบวา การนําภาคประชาชนเขามารวม
ในกระบวนการสอบสวนน้ันสามารถแกไขขอพิพาทไดเปนอยางดี หากพนักงานสอบสวนไดมีการขยายเครือขาย ขึ้น
อยางเปนระบบและเปนท่ียอมรับของทุกฝายแลว จะเปนการอํานวยความยุติธรรมในชุมชนใหกับประชาชนไดเปน
อยางด ี 
 3. แนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการบูรณาการกาปฏิบัติงานดานการสอบสวนระหวางกรม
สอบสวนคดีพิเศษกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ: กรณีคดีพิเศษพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการคดี พิเศษภาค 8 
จากปญหาสามารถหาแนวทางการแกไขไดวา ดานการสืบสวน คือ ควรมีการมุงเนนใหบุคลากรท่ีขาดความเชี่ยวชาญ
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ในกฎหมายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงสงผลตอการแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานไมดีเทาท่ีควร จึงควรจัดใหมีการอบรม
ในหลักสูตรดังกลาวเพ่ิมมากขึ้น และควร ประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกอนท่ีจะเขาปฏิบัติการ
เน่ืองจากท่ีผานมายังไมมคีวามชัดเจนในการปฏิบัติการ การปรับโครงสรางการทํางานระหวางองคกรก็มีความสําคัญ
อยางมากเพราเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน ดานการสอบสวน พบวา ควรฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูในงาน
สอบสวนท้ังตามประมวลกฎหมายและประสบการณในการปฏิบัติงาน การพัฒนาความทันสมัยของอุปกรณ และ
ขยายองคกรใหครอบคลุมท่ัวประเทศก็มีความจําเปนอยางมาก การใหอิสระในการทําหนาท่ี ก็ควรมีความเปนกลาง
อยางสูงสุดจึงจะทําใหการทํางานเปนไดอยางราบร่ืน ควรมีการประสานงานใหชัดเจนเพ่ือความเขาใจครอบคลุมใน
การปฏิบัติ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพรพิพัฒน ซื่อสัตย. (2555: บทคัดยอ). เร่ือง แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงานครู กศน. ตําบลในเขตภูมิภาคตะวันตก การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน ความตองการท่ีคาดหวังและปญหาการปฏิบัติงานของครู กศน. ตําบล และเสนอแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงานของครู กศน. ตําบลในเขตภูมิภาคตะวันตก ผลงานวิจัยน้ีพบวามีแนวทางในการแกไขปญหา
ในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน คือมุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการปฏิบัติมีประสิทธิภาพ 

 ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
การบูรณาการปฏิบัติงานดานการสืบสวนและการสอบสวนระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ สามารถนําไปประยุกตใชงานกับหนวยงานตางๆได  เพราะการทํางานแบบบูรณาการในการ
ปฏิบัติงานน้ัน มักจะมีการทํางานในลักษณะน้ีในหลายหนวยงาน และสามารถนําไปพัฒนาเพ่ือใหสอดคลองกับงาน
ดานอื่นๆได ซ่ึงจะเปนประโยชนในการใชงานรวมกันระหวางหนวยงาน 

เอกสารอางอิง 
เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ. (2546). การคิดเชิงบูรณาการ. กรุงเทพฯ: ซัคเซส มีเดีย. 
จักรพงษ วิวัฒนวานิช. (2550). หลักและทฤษฎีการสอบสวน. กรุงเทพฯ: หจก.พิมพอักษร. 
ญาดา รัตนอารักขาและศุภชัย คําคุม. (2556). คําอธิบายกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษและกรมสอบสวน

คดีพิเศษ (DSI). กรุงเทพฯ:  กรุงสยาม พับลิชชิ่ง. 
เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ. (2555). การบูรณาการ: กระบวนทัศนในการประกันคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ: 
 สถาบันพระบรมราชชนก 
ปราโมทย จารุนิล. (2553). การสืบสวนและการสอบสวน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
พรพิพัฒน ซื่อสัตย. (2555). แนวทางการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานครู กศน. ตําบลในเขตภูมิภาคตะวันตก. 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
วัชรา ไชยสาร. (2557). รายงานการศึกษาเร่ืองความเชื่อมั่นตอกระบวนการสืบสวนและสอบสวน ของกรม

สอบสวนคดีพิเศษ. กรุงเทพฯ: กรมสอบสวนคดีพิเศษ. 
วัฒนา  ระงับทุกข. (2542). แผนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง. กรุงเทพฯ: แอลทีเพรส.   
วันนพ สมจินตนากุล. (2553). การปรับปรุงโครงสรางองคกรเพ่ือความมีประสิทธิภาพ : ศึกษากรณีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
ศักด์ิดา พิพัฒนธรรมกุล. (2550). การปฏิบัติหนาท่ีคุมครองพยานของเจาหนาท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ: ปญหา

และแนวทางแกไข.กรุงเทพฯ: คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8, งานยุทธศาสตร. (2556). โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูใหขาวของศูนย

ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8. สุราษฎรธานี: ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8. 
ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8. (2556). สํานวนการสอบสวนคดีพิเศษท่ี 148/2556. สุราษฎรธานี: ศูนย

ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8. 
สุรัช รัตนวงษา. (2553). การเพ่ิมประสิทธิภาพของพนักงานสอบสวนในกระบวนการยุติธรรมชุมชนเพ่ือสราง

ความสมานฉันทของสถานีตําตรวจภูธรปากคาด. ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

http://opac.lib.buu.ac.th/opac/servlet/Search?DLang=T&Type=W&LPP=10&NSH=T&Search1=%BB%C3%D2%E2%C1%B7%C2%EC%20%A8%D2%C3%D8%B9%D4%C5%2e&SearchType=1


 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

 
 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 656 
 

อาริชย ทัศนพันธุ. (2550). ความขัดแยงในการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานภาครัฐ: กรณีศึกษากรมสอบสวนคดี
พิเศษกับสํานักงานตํารวจ แหงชาต.ิ กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 




