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  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือส ารวจการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในงานสืบสวน
สอบสวนเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคในการประยุกต์ใช้ภูมิ
สารสนเทศในงานสืบสวนสอบสวนเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ศกัยภาพในการท างานด้านการสืบสวนสอบสวนของข้าราชการต ารวจในสังกดักองบัญชาการ
ต ารวจภูธรภาค 2  กลุ่มตัวอย่างได้แก ่เจ้าหน้าท่ีต ารวจซ่ึงปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนท่ีสังกดั
กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 2 จ านวน 240 นาย เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและ
วิเคราะห์ผลการวิจยัโดยใชค่้าทางสถิติไดแ้ก ่ค่าร้อยละ  
 ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังน้ี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ41-50 ปี มี
ชั้นยศดาบต ารวจตรี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีระยะเวลาในการรับราชการต ารวจตั้ งแต่ 16-20 
ปี ปฏิบติัหนา้ท่ีในงานสืบสวนสอบสวนจนถึงปัจจุบนัมาแลว้เป็นระยะเวลา 1-5 ปี มีพฤติกรรมการ
ใชค้อมพิวเตอร์ในรอบ 1 สัปดาห์ ระหว่าง 1-2 วนัต่อสัปดาห์ โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือสืบค้น
ขอ้มูลทัว่ไป การพิมพง์าน การท างานประจ าวนั การบันทึกการจับกุมและใช้โซเซียลเน็ตเวิค ยิ่งไป
กว่านั้นจากการส ารวจพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์เลยประมาณร้อยละ 0.8  กลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ความช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพอใช้  มีการใช้
ประยกุต์ใชภู้มิสารสนเทศในการสนบัสนุนการสืบสวนคดี ประกอบการขอหมายค้น เพ่ือวางแผน
สืบสวนคดี  ใชเ้พ่ือประกอบการวางแผนจบักุม ใชเ้พ่ือวางแผนการตรวจค้น ใช้เพ่ือประกอบการขอ
หมายจบัและใชเ้พ่ือประกอบบนัทึกจบักุม ด้านความคิดเห็นเก ีย่วกบัปัญหา อุปสรรคในการใช้ภูมิ
สารสนเทศในการสืบสวนสอบสวนอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าข้าราชการ
ต ารวจประสบกบัขอ้จ ากดัเร่ืองงบประมาณในดา้นต่างๆมากท่ีสุด รองลงมาคือการขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ความเช่ียวชาญ ความช านาญ และประสบกบัข้อจ ากดัด้านคว ามพร้อมของบุคลากร 
นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างยงัประสบกบัข้อจ ากดัด้านอุปกรณ์ต่างๆท่ีเก ีย่วข้อง อีกทั้ งยงัประสบกบั
ขอ้จ ากดัดา้นขอ้มูลต่างๆ ผลการส ารวจความตอ้งการในอนาคตพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นเก ีย่วกบัความตอ้งการในอนาคตอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะความต้องการด้านอุปกรณ์ต่างๆ
ท่ีเก ีย่วข้องในการสืบสวนสอบสวนและความต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ความ
ช านาญมากท่ีสุด รองลงมาคือความตอ้งการดา้นงบประมาณในดา้นต่างๆและการเข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบติัการ  

 
ค ำส ำคัญ ภูมิสารสนเทศ งานสืบสวนสอบสวน 
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Abstract 
  This study aims to survey the application of geoinformatices in the investigation and 
analyze the strengths, weaknesses, opportunities and obstacles in the application of 
geoinformatices in the investigation. The database used for the optimization and capacity to work 
in the investigation of provincial police bureau Region 2. The 240 samples are police officers who 
perform under the investigation of provincial police bureau Region 2. Data collected by 
questionnaire and analyzed using the statistical findings were percentage. 
  The results were most of the samples were male who aged 41-50 years, with the rank of 
police senior sergeant major. Most of them are graduated degree. They have period of time to get 
police from 16-20 years. They officiate in the investigation a period of 1-5 years. Samples are 
using a computer between 1-2 days per week. The main purpose is the general searching, daily 
work typing, arrest recording and social network. Moreover, the survey found that the sample had 
never used a computer at about 0.8 percent. Samples have specialized and proficient knowledge 
of computers using in the fair. Application of geospatial technologies in support of the 
investigation. There are application for a search warrant, the investigation planning, the arrested 
planning, visitation planning,application for warrant and arrest recording. Opinions on the 
problems and obstacle of geospatial technologies in the investigation at a high level. When the 
issues considering found that the first, the police faced with the most budgets problem. The 
second is the lack of knowledge, the specialized skills and the availability of personnel. In 
addition, samples are faced with lack of the equipment. They are also faced with the limited of 
information linking. Future need surveying reveal that most samples have opinions about future 
requirements at a high level especially equipment for the investigation needs and demand for 
knowledge and specialized skilled personnel. The budget needs in various parts and the workshop 
attending.  
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วตัถุประสงคต่์างๆเพื่อสนบัสนุนการท างาน 
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4.15 แสดงผลการส ารวจการใชข้อ้มูลภาพถ่ายจากดาวเทียมในระบบการรับรู้จาก

ระยะไกล(RS)ในการสนบัสนุนการสืบสวนคดี 
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4.16 แสดงผลการส ารวจการใชข้อ้มูลภาพถ่ายจากดาวเทียมในระบบการรับรู้จาก

ระยะไกล(RS)เพื่อวตัถุประสงคต่์างๆเพื่อสนบัสนุนการท างาน 
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4.17 แสดงผลการส ารวจการใชร้ะบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นผิวโลกดว้ยดาวเทียม
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4.19 แสดงผลการส ารวจปัญหา อุปสรรคในการใชภู้มิสารสนเทศในการสืบสวน

สอบสวน 
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4.20 แสดงผลการส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการในอนาคต 30 
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บทที ่1  

1.1 บทน า 

  ภูมิสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีหน่ึงท่ีเขา้มามีบทบาทส าคญัในการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ
เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยท่ีีมีศกัยภาพในการจดัการขอ้มูลเชิงพื้นท่ีและเป็นการยอมรับวา่มีประสิทธิภาพสูง
ในการวิเคราะห์อาชญากรรมรวมทั้งสามารถแสดงรูปแบบขอ้มูลเชิงพื้นท่ีเช่น แผนท่ีจุดเกิดอาชญากรรม
ตามช่วงเวลา พื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรมประเภทต่างๆและท่ีส าคัญการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ยงัสามารถช่วยประหยดังบประมาณ เวลาและลดการสูญเสียก าลงัพลไดเ้ป็นอยา่งดี 
ในอดีตท่ีผา่นมามีการน าภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใชใ้นงานป้องกนัและปราบปรามเป็นจ านวนมาก 
อาทิ ในการป้องกนัการโจรกรรมรถยนต ์การวเิคราะห์ลกัษณะเชิงพื้นท่ีท่ีอาจเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรม 
การศึกษาและการวิจยัท่ีเก่ียวกบัการน าภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้งานดา้นสืบสวนสอบสวนยงัมีอยู่
น้อยมากในขณะท่ีทางปฏิบติังานจริงขา้ราชการต ารวจท่ีรับผิดชอบในงานดงักล่าวมีความจ าเป็นอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จ  าตอ้งเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัภูมิสารสนเทศ ดงัท่ีภาณุพงษ ์(2541) ไดก้ล่าววา่การใช้
เทคโนโลยสีมยัใหม่ มาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นหน่ึงในปัจจยัสู่ความส าเร็จในการปฏิบติังานสืบสวน 
   ดังนั้ นในงานวิจัยคร้ังน้ีจึงได้ท าการส ารวจการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในงานสืบสวน
สอบสวน เพื่อน าผลการส ารวจมาท าการศึกษาถึงสถานการณ์การใช้ประยุกต์ใช้ในงาน จุดอ่อนจุดแข็ง 
โอกาสและอุปสรรค รวมทั้งขอ้จ ากดัในการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในงานสืบสวนสอบสวนต่อไป 
รวมถึงการผลจากการวิจัยคร้ังน้ีจะเป็นฐานข้อมูลในการให้ความรู้ ความเข้าใจ การฝึกอบรมการ
ปฏิบติังานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการเพิ่มศกัยภาพขา้ราชการต ารวจในงานสืบสวนสอบสวนต่อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงการวจัิย 

  1.2.1 เพื่อส ารวจการประยกุตใ์ชภู้มิสารสนเทศในงานสืบสวนสอบสวน 
  1.2.2 เพื่อศึกษาสถานการณ์ จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส และอุปสรรคในการประยกุตใ์ช้                  
ภูมิสารสนเทศในงานสืบสวนสอบสวน 
  1.2.3เพื่อเป็นฐานขอ้มูลประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพและศกัยภาพในการท างานดา้นงาน
สืบสวนสอบสวนของขา้ราชการต ารวจ 
1.3 สมมุติฐาน 

1.3.1ขา้ราชการต ารวจในสังกดักองบงัคบัการต ารวจภูธรภาคสองไดมี้การน าภูมิสารสนเทศมา
ใช้ในงานสืบสวนสอบสวน 
  1.3.2 ภูมิสารสนเทศเป็นอีกหน่ึงปัจจยัสู่ความส าเร็จในการปฏิบติังานสืบสวนสอบสวน 
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บทที ่2 

แนวความคิดและทฤษฏีทีเ่กี่ยวข้อง 

การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

   2.1.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างงานสืบสวนและงานสอบสวน 

   ภาณุพงศ ์ (2541) ไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งงานสืบสวนและงานสอบสวนไวพ้อ
สรุปไดด้งัน้ี 

    1). ฝ่ายสืบสวนตอ้งท างานควบคู่ไปกบัพนกังานสอบสวน 

   2).ฝ่ายสืบสวนเม่ือไดรั้บแจง้เหตุตอ้งเดินทางไปร่วมตรวจสถานท่ีเกิดเหตุกบัพนกังาน
สอบสวนโดยเร็ว 

   3).ประสานงานกบัพนกังานสอบสวนโดยแสวงหาขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานให้
พนกังานสอบสวนเพื่อขออนุมติัออกหมายจบัและฟ้องลงโทษผูต้อ้งหา 

    4).การด าเนินคดีไม่รู้ตวัผูก้ระท าความผดิเม่ือพนกังานสอบสวนรับค าร้องทุกขจ์ะมอบให้
ฝ่ายสืบสวนเป็นผูด้  าเนินการในการสืบสวน 

               2.1.2 แนวทางการปฏิบัติงานสืบสวน 

  ภาณุพงศ ์(2541) ไดใ้หแ้นวทางการปฏิบติังานสืบสวนไวพ้อสรุปไดด้งัน้ี 

    1). การสืบสวนก่อนเกิดเหตุ 

1.1) การจดัท าฐานขอ้มูล 

   (1) ขอ้มูลทอ้งถ่ิน ธนาคาร ร้านทอง บา้นบุคคลส าคญั ฯลฯ 

    (2)แฟ้มประวติับุคคลท่ีถูกจบักุมในเขตพื้นท่ีบุคคลพน้โทษบุคคลท่ีมี
แนวโนม้กระท าผดิ เช่น ติดยาเสพติด มัว่สุมตั้งแก๊ง ฯลฯ 

    (3) ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี แหล่งมัว่สุม อบายมุข สถานบริการอู่ซ่อมรถ   
โรงรับจ าน า ร้านรับซ้ือของเก่า ฯลฯ 

  (4 ) ขอ้มูลทัว่ไป ทรัพยห์าย หมายจบัคดีต่างๆ 
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  (5)การจดัท าแฟ้มขอ้มูลและจดัเก็บอยา่งเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการ
สืบคน้สามารถใชเ้ช่ือมโยงน าไปสู่ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการกระท าผดิในรูปของขบวนการได ้ ในอดีตท่ีผา่นมาผู ้
สืบสวนมกัจะเก็บไวก้บัตวั เม่ือยา้ยไปอยูใ่นต าแหน่งอ่ืน ขอ้มูลมกัจะหายไปดว้ย 

    2).การสืบสวนหลงัเกิดเหตุ 

2.1) การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 

    (1) รีบเดินทางไปท่ีเกิดเหตุโดยเร็ว 

   (2) รายงานเหตุเบ้ืองตน้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ  

   (3)ร่วมกบัพนกังานสอบสวน นิติวทิยาศาสตร์หรือแพทย ์ คน้หา รวบรวม 
ตรวจสอบ และวเิคราะห์พยานบุคคล เอกสาร วตัถุ 

   (4) ตั้งสมมุติฐานคดีในเบ้ืองตน้ 

2.2) การจดัท ารายงานการสืบสวน 

    (1) สภาพท่ีเกิดเหตุใหป้รากฏขอ้มูลสถานท่ีเกิดเหตุ 

   (2)พยานหลกัฐานในท่ีเกิดเหตุตลอดจนอาวธุท่ีใชใ้นการกระท าความผดิ
และทรัพยท่ี์ถูกประทุษร้าย 

   (3)จดัท าแผนท่ีเกิดเหตุ 

3) การจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการสั่งการ และควบคุมการสืบสวน 

3.1) จดัแบ่งชุดในการท างานโดยปรับตามสถานภาพก าลงัพลในลกัษณะท างาน
เป็นทีม 

3.2) การปฏิบติังานสืบสวน 

  (1) หาพฤติการณ์ความเช่ือมโยงของกลุ่มผูต้อ้งสงสัย ช่วงก่อนขณะและ
หลงัเกิดเหตุ 

(2) การวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปประเด็นในการสืบสวน 

(3) หาขอ้มูลจากทุกแหล่งข่าว 

(4)ตรวจสอบความเช่ือมโยงวเิคราะห์ความสัมพนัธ์และต าแหน่งท่ีอยูข่อง
กลุ่มผูต้อ้งสงสัย โดยการจดัท า Timeline โดยเฉพาะหว้งเวลาเกิดเหตุ 

(5) ด าเนินการตรวจสอบกลุ่มผูต้อ้งสงสัย 
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(6)ประสานงานกบัพนกังานสอบสวนตลอดเวลาในการรวบรวม
พยานหลกัฐานเพื่อขอหมายจบั 

(7) การวางแผนการจบักุมให้ค  านึงถึงความปลอดภยัของทุกฝ่าย 

(8)น าผูต้อ้งหาพร้อมของกลางส่งพนกังานสอบสวนภายในเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

(9) ควบคุมดูแลพยานบุคคลอยา่งใกลชิ้ดจนกวา่จะเสร็จส้ินคดี 

(10) ติดตามผลคดีในชั้นพนกังานสอบสวน ชั้นพนกังานอยัการและชั้นศาล 

2.1.3  ระดับความรับผดิชอบในการปฏิบัติงานสืบสวน 

1) การสืบสวนระดบัสถานีต ารวจ 

1.1) คดีท่ีเกิดในพื้นท่ีของสถานีต ารวจท่ีสามารถด าเนินการได ้

2) การสืบสวนระดบักองบงัคบัการ(บก.) 

2.1) คดีท่ีเกินขีดความสามารถท่ีสถานีต ารวจด าเนินการได ้

2.2) คดีท่ีมีความยุ่งยากสลบัซับซ้อน คดีผูมี้อิทธิพล ท่ีระดับ บก.
สามารถด าเนินการได ้

2.3) คดีท่ีมีการกระท าผิด หลายทอ้งท่ี(ภายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของบก.) 

3) การสืบสวนระดบักองบญัชาการ (บช.) 

3.1) คดีท่ีเกินขีดความสามารถระดบั บก. 

3.2) คดีท่ีมีความยุ่งยากสลับซับซ้อน คดีผูมี้อิทธิพล ท่ีระดับ บช.
สามารถด าเนินการได ้

3.3) คดีท่ีมีการกระท าผิด หลายทอ้งท่ี (ภายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
บช.) 

4) การสืบสวนระดบัส านกังานต ารวจแห่งชาติ (ตร.) 

4.1) คดีท่ีมีความยุ่งยากสลับซับซ้อน คดีผู ้มี อิทธิพล ท่ีระดับ
กองบญัชาการไม่สามารถด าเนินการได ้

4.2)   คดีท่ีมีการกระท าผดิหลายทอ้งท่ี 
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4.3) คดีอาชญากรรมขา้มชาติ  

4.4) คดีความมัน่คง 

4.5) คดีท่ีส านกังานต ารวจแห่งชาติพิจารณาเห็นสมควร 

  2.1.4 ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการปฏิบัติงานสืบสวน 

   ภาณุพงศ ์ (2541) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัสู่ความส าเร็จในการปฏิบติังานสืบสวนไวพ้อ
สรุปไดด้งัน้ี 

1) การรักษาและตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 

             2) ความรวดเร็ว ละเอียด รอบคอบ 

3) การใชห้ลกันิติวทิยาศาสตร์ในการสืบสวน 

4) การใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ มาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

5) การท างานเป็นทีม แบ่งงานกนัท า 

6) การท างานควบคู่ไปกบัพนกังานสอบสวน 

7) การท าส านวนการสืบสวน 

8) ภาวะผูน้ า 
  2.2 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ทีเ่กีย่วข้อง  
   2.2.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีต ารวจพอสรุปไดด้งัน้ี 
   เทิดคม(2537) ไดท้  าการศึกษาอุปสรรคการปฏิบตัิงานการป้องกนัและปราบปราม
อาชญากรรมของเจา้หน้าที่ต  ารวจชั้นสัญญาบตัร: เขตกองบงัคบับญัชาการต ารวจภูธร 2 ไดมี้
ขอ้เสนอแนะว่าควรจะตอ้งเร่งรัด ปรับปรุงก าลงัเจา้หน้าที่ต  ารวจในระดบัล่างและระดบักลางให้มี
ปริมาณและคุณภาพอย่างเพียงพอต่อปัญหาอาชญากรรมที่เกิดข้ึน รัฐบาลจะตอ้งปรับปรุงเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ ยานพาหนะ งบประมาณ ตลอดจนสวสัดิการดา้นรายไดแ้ละท่ีอยู่อาศยัของเจา้หน้าท่ีต ารวจทุก
ระดบัอย่างจริงจงัเพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจการท างาน  
     อุดม(2539) ไดท้  าการวิจยัถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานของอาสาสมคัร
ต ารวจบา้นในเขตกองบญัชาการต ารวจนครบาลผลการวิจยัพบว่าอาสาสมคัรต ารวจบา้นส่วนใหญ่ ขาด
การสนบัสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานของต ารวจแต่ยงัไดร้ับค าแนะน าและความร่วมมือจาก
เจา้หน้าที่ต  ารวจพอสมควรนอกจากน้ีในการปฏิบตัิงานยงัขาดแคลนเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ทั้งในดา้น
เงินทุนสนบัสนุน ยานพาหนะ วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือส่ือสารและสถานท่ีท าการ 
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    พฒันินท์(2539) ไดท้  าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปัญหาในการปฏิบติังานของ
พนกังานสอบสวนในสถานีต ารวจภูธร สังกดัต ารวจภาค 7 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ 
พนกังานสอบสวนที่ปฏิบติัหน้าที่ในสถานีต ารวจภูธร สังกดัต ารวจภาค 7 โดยใช้แบบสอบถามและ
การสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลมีผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งส้ิน 391 นาย ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ีคือ 
พนกังานสอบสวนที่มีอายุและภูมิล  าเนาเดิมต่างกนั มีปัญหาดา้นก าลงัพลในการปฏิบตัิงานต่างกนั 
พนกังานสอบสวนที่มีอายุ การศึกษาและระยะเวลาเป็นพนกังานสอบสวนต่างกนั มีปัญหาดา้น
งบประมาณในการปฏิบตัิงานต่างกนั พนกังานสอบสวนที่มีอายุ ภูมิล าเนาเดิม สถานภาพการสมรส
และต าแหน่งต่างกนั มีปัญหาดา้นการบริหารงานในการปฏิบตัิงานต่างกนั พนกังานสอบสวนที่มี
การศึกษา รายได ้ระยะเวลาเป็นพนกังานสอบสวน และจ านวนบุคคลในความรับผิดชอบต่างกนั มี
ปัญหาดา้นวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั พนกังานสอบสวนที่มีอายุ การศึกษาและระยะเวลา
เป็นพนกังานสอบสวนต่างกนั มีปัญหาดา้นขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตัิงานต่างกนั พนกังาน
สอบสวนท่ีมีการศึกษา สถานภาพการสมรสและระยะเวลาเป็นพนกังานสอบสวนต่างกนั มีปัญหาดา้น
ผูมี้อิทธิพลกบัการปฏิบติังานต่างกนั พนกังานสอบสวนท่ีมีอายุ ภูมิล าเนาเดิม สถานภาพการสมรสและ
ระยะเวลาเป็นพนกังานสอบสวนต่างกนั มีปัญหาดา้นความร่วมมือของประชาชนในการปฏิบตัิงาน
ต่างกนั ความพึงพอใจในดา้นผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและรายได ้มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบั
ปัญหาดา้นงบประมาณในการปฏิบตัิงาน ความพึงพอใจในดา้นผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้ ังคบับญัชาและ
รายได ้และสวสัดิการ มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัปัญหาดา้นการบริหารงานในการปฏิบติังาน ความพึง
พอใจในดา้นผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและรายได ้และสวสัดิการ มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบั
ปัญหาดา้นวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบตัิงาน ความพึงพอใจในดา้นผูบ้งัคบับญัชา  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและ
รายได ้และสวสัดิการ มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัปัญหาดา้นขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน ความ
พึงพอใจในดา้นผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและรายได ้และสวสัดิการ มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบั
ปัญหาดา้นผูม้ีอิทธิพลในการปฏิบตัิงาน ความพึงพอใจในดา้นผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและ
รายได ้และสวสัดิการ มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัปัญหาดา้นความร่วมมือของประชาชนในการ
ปฏิบตัิงาน รวมทั้งมีขอ้เสนอแนะว่า ควรแกไ้ขความล่าช้าในการประสานงาน วสัดุอุปกรณ์ และ
สาระส าคญัของการสอบสวนรวมทั้งควรแกไ้ขดา้นความพึงพอใจของพนกังานสอบสวนในดา้นความ
มัน่คงในสายงาน ปริมาณงาน ผูม้ีอิทธิพลในการแทรกแซงในคดีและควรมีการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อ
ปัญหาในการปฏิบติังานดา้นอ่ืน เช่น งานสืบสวน งานวิทยาการและการประสานงานในกระบวนการ
ยุติธรรม 
    ธนาพฒัน์ (2541) ไดท้  าศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อสัมฤทธิผลในการปฏิบตัิหน้าที่ของ
พนกังานสอบสวนในเขตต ารวจภูธร ภาค 1 เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานดา้น
การสอบสวนของพนกังานสอบสวนให้มีประสิทธิภาพโดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างจากพนกังาน
สอบสวนในเขตต ารวจภูธรภาค 1 จ านวนทั้งส้ิน 322 นาย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
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เก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการวิจยัสรุปไดว้่า ปัจจยัภายในหน่วยงานของพนกังานสอบสวนในดา้นก าลงั
พล งบประมาณปริมาณงาน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบัการสอบสวน การแทรกแซงจาก
ผูบ้งัคบับญัชาและวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ มีความสัมพนัธ์กบัสัมฤทธ์ิผลในการปฏิบตัิงานดา้น
การสอบสวน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
   ชวน (2541) ไดท้  าการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานดา้นสืบสวนคดี
อุกฉกรรจ์และสะเทือนขวญัของเจา้หน้าที่ต  ารวจงานสืบสวนในสังกดัต ารวจภูธรจงัหวดักาญจนบุรี
และเพื่อแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบติังานดา้นการสืบสวน
ของเจา้หน้าที่ต  ารวจงานสืบสวนให้มีประสิทธิภาพ  จากกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ี
สืบสวนในเขตพื้นที่ต  ารวจภูธรจงัหวดักาญจนบุรีจ  านวนทั้งส้ิน 144 นาย โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผลการวิจยัสรุปไดว้่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานดา้น
การสืบสวนคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวญัดา้นงบประมาณพบว่า งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรมีไม่
เพียงพอในการปฏิบติังานเจา้ท่ีสืบสวนตอ้งใช้เงินส่วนตวั ดา้นก าลงัพลพบว่า เจา้หน้าที่งานสืบสวนมี
จ านวนไม่เพียงพอกบัปริมาณงาน ขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงาน ดา้นระบบการ
ปฏิบติังานพบว่า ยงัขาดการประสานขอ้มูลและความร่วมมือภายในหน่วยงานต ารวจ ขาดความร่วมมือ
จากประชาชน ดา้นวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้พบว่า วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เช่น 
ยานพาหนะ เคร่ืองมือส่ือสาร มีไม่เพียงพอและที่มีอยู่ก็อยู่ในสภาพเก่าช ารุดอีกทั้งยงัขาดแคลนวสัดุ
อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้สมยัใหม่ท่ีใช้ในการสืบสวน 
   ทูน (2548) ไดท้  าการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานของพนกังาน
สอบสวนในการสอบปากค าในคดีเด็ก ตามพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความและเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาและอุปสรรคดงักล่าวโดยศึกษาจากพนงังานสอบสวนท่ี
ปฏิบติังานในสถานีต ารวจนครบาลในกรุงเทพมหานคร จ านวน 264 นายโดยการใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผลการวิจยัพบว่าปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดบัมากในดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงาน ดา้นการบริหารจดัการคดีอยู่ในระดบัปาน
กลาง ดา้นนโยบายการประสานงาน การสอบปากค าเด็กให้บรรลุเป้าหมายในขณะที่การประสานดา้น
การติดต่อประสานงานกะทนัหันและค่าใช้จ่ายตอบแทนอยู่ในระดบัสูง ในดา้นปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบั
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน พบว่าพนกังานสอบสวนที่มีอายุ ระดบัการศึกษา สถานสภาพ
สมรสและระยะเวลาการเป็นพนงังานสอบสวนท่ีแตกต่างกนัจะมีปัญหาและอุปสรรคที่แตกต่างกนัใน
ขณะท่ีพนกังานสอบสวนท่ีเคยผ่านการฝึกอบรมและไม่เคยฝึกอบรมเก่ียวกบัเด็ก ไม่มีผลต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังาน 
 
  2.2.2งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัน าเทคโนโลยีดา้นภูมิสารสนเทศมาใช้การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี
ต ารวจพอสรุปไดด้งัน้ี 
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  ฤดี(2543)ไดใ้ช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อก าหนดพื้นที่เส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรม: 
กรณีศึกษาเขตสถานีต ารวจนครบาลลาดพร้าว จากการศึกษาพบว่าคดีส่วนใหญ่จะเกิดในบริเวณทิศใต้
ของพื้นที่สถานีต ารวจนครบาลลาดพร้าว ในห้างสรรพสินคา้ แฟลตการเคหะและในบริเวณตลาดสด
ซ่ึงเป็นแหล่งชุมชนท่ีมีความเส่ียงต่อคดีอาชญากรรมทุกประเภทมากท่ีสุด 
   วรยา(2543)  ใช ้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื ่อการศึกษาการกระจายทางพื ้นที ่ของ
อาชญากรรมในพื้นที ่รับผิดชอบของสถานีต ารวจนครบาลบางซื่อ ผลการศึกษาพบว่า การเกิด
อาชญากรรมประเภทความผิดคดีประทุษร้ายต่อร่างกายและคดีประทุษร้ายต่อทรัพยม์ีรูปแบบกระจาย
เกาะกลุ่มในบริเวณพื้นท่ีเส่ียงคือ ริมถนนสายหลกั การใช้ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมเป็นตน้ 

 ธนวรรธน (2547) ได้ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม: กรณีศึกษาพื้นท่ีสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองนนทบุรี โดยใช้ขอ้มูลสถิติ 4 เดือน ผล
การศึกษาพบวา่   การประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองท าให้ทราบถึงสถานท่ีและช่วงเวลาท่ีเจา้หนา้ท่ีต ารวจควรจะ
ไปปรากฏตวัเพื่อป้องกนัและปราบปรามการก่ออาชญากรรมและ ลกัษณะทางกายภาพของประเภทการใช้
ท่ีดินท าใหท้ราบถึงระดบัความเส่ียงภยัของการเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ี  

 ประพนธ์(2551) ไดป้ระยกุตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาพื้นท่ีซ่ึงเกิดอาชญากรรมใน
ปริมาณสูง( Hot Spot)ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุลกัทรัพยจ์  านวนมาก( 
Hot Spot) มีพื้นท่ีเพียงร้อยละ 2.02 ของพื้นท่ีทั้งหมดของกรุงเทพฯแต่มีการแจง้เหตุลกัทรัพยถึ์งร้อยละ 
16.17 ของเหตุลกัทรัพยท่ี์แจง้ทั้งหมด 

 ปาณิก และ วิภาดา(2553) ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิด
อาชญากรรม โดยใชข้อ้มูลสถิติอาชญากรรม 10 เดือนในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลาผลการวิจยัพบวา่ การประยุกตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกตคุ์ณสมบติัของ 
google map API เขา้มาผสมผสานในระบบสามารถน าเขา้และแสดงผลขอ้มูลไดจ้ากแผนท่ีจริงท่ีทาง 
Google Maps ท าไวซ่ึ้งประโยชน์ดงักล่าวสามารถน าไปใชใ้นการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆได ้

  สุรีย์พร (2556) ได้ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม
กรณีศึกษาพื้นท่ีรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรศรีราชา จงัหวดัชลบุรี โดยจากคดี  3 ประเภทได้แก่ คดี
โจรกรรมยานยนต ์คดีลกัทรัพยใ์นเคหสถานและคดีท าร้ายร่างกาย โดยการจ าแนกประเภทความเส่ียงต่อ
การเกิดอาชญากรรมออกเป็น 5 ระดบัได้แก่ระดบัเส่ียงมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด
ตามล าดบั ผลการวจิยัพบวา่พื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อการโจรกรรมยานยนต์มีระดบัความเส่ียงมากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยท่ีสุดมีขนาดพื้นท่ีประมาณ 29.90, 31.53,51.39, 36.70 และ7.21 ตารางกิโลเมตรตามล าดบั 
พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงมากท่ีสุดส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นท่ีชุมชนหนาแน่นเรียบชายฝ่ังทะเลได้แก่ชุมชน
บางพระและเขตเทศบาลเมืองศรีราชา  พื้นท่ีที่เส่ียงต่อการลกัทรัพยใ์นเคหสถานมีระดบัความเส่ียงมาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุดมีขนาดพื้นท่ีประมาณ 32.86, 101.19, 11.58, 9.91 และ 1.19 ตาราง



9 
 

กิโลเมตรตามล าดบั พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงมากท่ีสุดส่วนใหญ่อยูใ่นเขตพื้นท่ีชุมชนหนาแน่นและยา่นพานิช
ยกรรมไดแ้ก่ชุมชนบางพระ บริเวณโดยรอบของศูนยก์ารคา้แปซิฟิกพาร์คและชุมชนไร่กลว้ย  พื้นท่ีท่ี
เส่ียงต่อการคดีการท าร้ายร่างกายมีระดบัความเส่ียงมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุดมีขนาด
พื้นท่ีประมาณ 52.51, 72.95, 13.39, 14.02 และ 3.86 ตารางกิโลเมตรตามล าดบั พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงมาก
ท่ีสุดส่วนใหญ่อยูใ่นเขตพื้นท่ีท่ีมีสถานบนัเทิงยามค ่าคืนหนาแน่นเช่นบริเวณศรีราชานครและเขตต าบล
สุรศกัด์ิ  
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บทที ่3 

วธีิด าเนินการวจัิย 

3.1 วธีิการด าเนินการวจัิย 
3.1.1 วธีิการศึกษา 
  1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือขา้ราชการต ารวจในสังกดักองบงัคบัการ

ต ารวจภูธรภาคสอง 
  1.1) การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
    ขา้ราชการต ารวจในสังกดักองบงัคบัการต ารวจภูธรภาคสองท่ีมีหนา้ท่ี

รับผดิชอบงานสืบสวนสอบสวน  
1.2) การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  
การเลือกกลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 2 วธีิ ไดแ้ก่ 

   1.2.1 การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
โดยกลุ่มตวัอยา่งจะตอ้งเป็นขา้ราชการต ารวจท่ีรับผิดชอบหรือมีปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสืบสวน
สอบสวน 
      1.2.2 การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) 
เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งเพื่อใหไ้ดจ้  านวนตามตอ้งการ  
 

1.3) การสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามน่าจะเป็น ( Probability sampling ) 
การสุ่มตวัอยา่งใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม  

1.3.1 การสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster sampling ) เป็นการ
สุ่มตวัอยา่งโดยแบ่งประชากรออกตามพื้นท่ีรับผดิชอบแต่ละกองบงัคบัการจงัหวดัโดยไม่จ  าเป็นตอ้งท าบญัชี
รายช่ือของประชากร  และจะท าการสุ่มต่อเป็นล าดบัขั้นมากกวา่ 1 ระดบั โดยอาจแบ่งพื้นท่ีรับผดิชอบจาก
กองบงัคบัการจงัหวดั เป็น สถานีต ารวจต่างๆต่อไป 

1.3.2 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในกรณีท่ี
ประชากรมีจ านวนแน่นอน (Finite population) Yamane  ( 1973) อา้งใน ศิริชยัและคณะ(2535) 

ไดคิ้ดสูตรท่ีใชใ้นการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง คือ 
                                  n      =           N 

                                                                1+Ne2 
       โดยท่ี        N  คือจ านวนประชากรท่ีศึกษา 
                            e    คือความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนในรูปของสัดส่วน 
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   3.1.2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
  ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล (Research Instruments) ซ่ึงในแบบสอบถามจะมีขอ้ค าถามท่ีเป็นทั้งขอ้ค าถามแบบ
เลือกตอบ (Structured Questions) และค าถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Questions) โดยแบ่งเน้ือหา
ค าถามออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วนโดยลกัษณะของค าถามเป็นแบบ 
ตรวจสอบรายการ (Check list)  ไดแ้ก่  

ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 2   ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ความเขา้ใจในการประยกุตใ์ช้

เทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ 
ส่วนท่ี 3   ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์และการ

ประยกุตใ์ชง้านภูมิสารสนเทศ 
ส่วนท่ี 4   ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาและอุปสรรคของการประยกุตภ์ูมิ

สารสนเทศในการสืบสวน 
ส่วนท่ี 5   ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการในอนาคต 

3.1.3 การสร้างเคร่ืองมือและการทดสอบเคร่ืองมือ 
  มีขั้นตอนการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 
   1) ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล เพื่อน ามาก าหนดโครงสร้างของขอ้ค าถาม 
  2) ก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถามและส านวนภาษาของขอ้ค าถาม 

     3) น าแบบสอบถามฉบบัร่างเสนอต่อท่ีปรึกษา 
4) น าแบบสอบถามฉบบัร่างเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 
5) น าแบบสอบถามฉบบัร่างไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มทดลองจ านวน 50 

ตวัอยา่ง 
  6) ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามใหมี้ความสมบูรณ์ถูกตอ้งมากท่ีสุดและน าเสนอ

ต่อท่ีปรึกษา 
3.1.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  การเก็บรวบรวมขอ้มูลมีวธีิ ดงัน้ี 
  ด าเนินส ารวจขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กบัขา้ราชการต ารวจโดยให้

ขา้ราชการต ารวจท าการตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง  
 3.1.5  การวเิคราะห์ข้อมูล  
    การวเิคราะห์ขอ้มูลมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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  น าแบบสอบถามท่ีไดม้าเขา้รหสั เพื่อท าการวิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผล โดย
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ 

  สถิติเชิงพรรณนา เป็นการน าเสนอขอ้มูลในรูปของตารางประกอบการบรรยาย
ความเรียงและใชค้่าสถิติขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  
   สถิติอนุมาน คือการน าผลท่ีไดจ้ากการประมวลผลของสถิติพรรณนามาวิเคราะห์ 
จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส อุปสรรค ขอ้จ ากดัในการใชง้าน 

 
3.2  พืน้ทีใ่นการด าเนินการวจัิย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.1 แผนภูมิวงกลมแสดงจ านวนสถานีต ารวจท่ีอยูใ่นพื้นท่ีรับผิดชอบของกองบญัชาการ

ต ารวจภูธรภาคสองจ าแนกตามจงัหวดั 
 

  พื้นท่ีรับผดิชอบของกองบญัชาการต ารวจภูธรภาคสอง  มีพื้นท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ 8 จงัหวดั 
ไดแ้ก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแกว้ นครนายก ระยอง จนัทบุรี และ ตราด รวมพื้นท่ีทั้งหมด
ประมาณ 37,000 ตารางกิโลเมตร 

 
3.3 ระยะเวลาที่ท าการศึกษา 

  เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่เดือน เมษายน พ.ศ.2556 ถึง มกราคม พ.ศ.2557 
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3.4 ขอบเขตของโครงการวจัิย 

   ศึกษาและส ารวจขอ้มูลการประยกุตใ์ชภู้มิสารสนเทศเพื่องานสืบสวนสอบสวนการการสุ่มตวัอยา่ง
การสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามจากขา้ราชการต ารวจท่ีรับผดิชอบงานสืบสวน
สอบสวนสังกดักองบงัคบัการต ารวจภูธรภาคสอง   
 

3.5 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย (ดงัเอกสารแนบ)
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กองบญัชาการต ารวจภธูรภาคสอง 

รวบรวมข้อมลูพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้อง 
เช่น จ านวนอตัรา ก าลงั เป็นต้น 

ศกึษาและรวบรวมข้อมลู เพื่อน ามา
ก าหนดโครงสร้างของข้อค าถาม 

ก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถามและ
ส านวนภาษาของข้อค าถาม 

น าแบบสอบถามฉบบัร่างเสนอตอ่ทีปรึกษา น าแบบสอบถามฉบบัร่างเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ 
 

น าแบบสอบถามฉบบัร่างไปทดลองใช้ (Try Out) 
 กบักลุม่ทดลองจ านวน 50 ตวัอยา่ง 
 

ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มคีวามสมบรูณ์
ถกูต้องมากที่สดุและน าเสนอตอ่ที่ปรึกษา 
 

ส ารวจข้อมลูวิจยัและใช้เคร่ืองมอื 

วิเคราะห์ผล สรุปผลการศกึษาและประมวลผล 

สถานการณ์การประยกุต์ใช้ภมูิสารสนเทศในงานสบืสวนสอบสวนของข้าราชการ
ต ารวจในสงักดักองบงัคบัการต ารวจภธูรภาคสอง 

SWOT (จดุออ่น จดุแขง็ อปุสรรค โอกาส) ข้อจ ากดัในการน าภมูิ
สารสนเทศมาใช้งานสบืสวนสอบสวน 

บริหารจดัการ ในงานสบืสวนสอบสวน 

ศกึษาและทบทวนวรรณกรรม 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

   

    การส ารวจข้าราชการต ารวจท่ีปฏิบัติหน้า ท่ี ในงานสืบสวนสอบสวนในสังกัด
กองบญัชาการต ารวจภูธรภาคสองจ านวนทั้งส้ิน 240 ตวัอยา่ง สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี 

4.1 การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
4.1.1  เพศ 

การวิเคราะห์เพศจากกลุ่มตวัอย่างพบวา่ ผลการสุ่มตวัอย่างจ านวน 240 ตวัอย่าง เป็นเพศ 
ชาย 233  คนคิดเป็นร้อยละ 97.08  และเพศหญิง  7  คนคิดเป็นร้อยละ 2.92 ผลการส ารวจพบว่า
ขา้ราชการต ารวจท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ภาพท่ี 4.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ภาพท่ี 4.1 แสดงสัดส่วนเพศของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

4.1.2  อายุ  
การวิเคราะห์อายุในการศึกษาคร้ังน้ีได้แบ่งช่วงอายุออกเป็นทั้ งส้ิน 5 ช่วงอายุ ดังน้ี  

ขา้ราชการต ารวจท่ีมีช่วงอายุระหวา่ง 20-30 ปี มีทั้งส้ิน 29 คน คิดเป็น 12.08% ช่วงอายุระหวา่ง 31-
40 ปี มีทั้งส้ิน 71 คน คิดเป็น 29.58% ช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี มีทั้งส้ิน 94 คน คิดเป็น 39.17%  
ช่วงอายุระหวา่ง 51-60 ปี คิดเป็น 18.75% มีทั้งส้ิน 45 คนและอายุตั้งแต่  60 ปี   ข้ึนไป มีทั้งส้ิน 1 
คนคิดเป็น 0.42%  ผลการส ารวจพบวา่ขา้ราชการต ารวจท่ีตอบแบบสอบถามมีช่วงอายุ 41-50 ปีมาก
ท่ีสุด (ภาพท่ี 4.2) 
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ภาพท่ี 4.2 แสดงสัดส่วนอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง 

4.2 ช้ันยศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 4.3 แสดงสัดส่วนชั้นยศของกลุ่มตวัอยา่ง 
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 การวิเคราะห์ชั้นยศของกลุ่มตวัอย่างพบว่าชั้นยศสิบต ารวจตรีคิดเป็น 2.1% ชั้นยศสิบ
ต ารวจโทคิดเป็น 2.1% ชั้นยศสิบต ารวจเอก 3.8% ชั้นจ่าสิบต ารวจ 7.1%  ชั้นยศดาบต ารวจ 33.3% 
ชั้นยศร้อยต ารวจตรี 17.1% ชั้นยศร้อยต ารวจโท 6.7% ชั้นยศร้อยต ารวจเอก 12.1% ชั้นยศพนัต ารวจ
ตรี 1.3% ชั้นยศพนัต ารวจโท 13.3% และชั้นยศพนัต ารวจเอก 1.3%  จากผลการส ารวจพบว่า
ขา้ราชการต ารวจท่ีตอบแบบสอบถามมีชั้นยศดาบต ารวจมากท่ีสุด (ภาพท่ี 4.3) 
 
4.3 วุฒิการศึกษาสูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 4.4 แสดงสัดส่วนระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
  การวิเคราะห์ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างพบว่าระดบัมธัยมศึกษา/ประกาศนียบตัร
ชั้นตน้(ปวช.)คิดเป็น 21.3% ระดบัอนุปริญญา/ประกาศนียบตัรชั้นสูง(ปวส.)คิดเป็น 2.5% ระดบั
ปริญญาตรีคิดเป็น 58.70% ระดบัปริญญาโทคิดเป็น 17.50%  จากผลการส ารวจพบวา่ขา้ราชการ
ต ารวจท่ีตอบแบบสอบถามส าเร็จการศึกษาสูงสุดท่ีระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด (ภาพท่ี 4.4) 
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4.4 อายุราชการจนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.5 แสดงสัดส่วนอายกุารรับราชการของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

การวเิคราะห์อายกุารรับราชการของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ขา้ราชการต ารวจท่ีมีอายรุาชการ  
นอ้ยกวา่ 1 ปี คิดเป็น1.7% ช่วงอายรุาชการ  1-5 ปี คิดเป็น 5.8% ช่วงอายรุาชการ 6-10 ปี คิดเป็น
12.5%  ช่วงอายรุาชการ 11-15 ปี คิดเป็น15.40% ช่วงอายรุาชการ 16-20 ปี คิดเป็น 22.50% ช่วง
อายรุาชการ 21-25 ปี คิดเป็น 19.2% ช่วงอายรุาชการ 26-30 ปี คิดเป็น 9.6% และช่วงอายรุาชการ 
มากกวา่ 30 ปี คิดเป็น 13.3%  จากผลการส ารวจพบวา่ขา้ราชการต ารวจท่ีตอบแบบสอบถามมีอายุ
การรับราชการอยูใ่นช่วงอายุราชการตั้งแต่ 16-20 ปี มากท่ีสุด (ภาพท่ี 4.5) 
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4.5 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนจนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.6 แสดงสัดส่วนระยะเวลาในการปฏิบติังานสืบสวนจนถึงปัจจุบนัของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
การวิเคราะห์ระยะเวลาในการปฏิบติังานสืบสวนจนถึงปัจจุบนัของกลุ่มตวัอย่างพบว่า

ขา้ราชการต ารวจท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานสืบสวนจนถึงปัจจุบัน น้อยกวา่ 1 ปี คิดเป็น7.9% 
ระยะเวลาในการปฏิบติังานสืบสวนระหวา่ง 1-5 ปี คิดเป็น 36.10 % ระยะเวลาในการปฏิบติังาน
สืบสวนระหวา่ง 6-10 ปี คิดเป็น 17.1%  ระยะเวลาในการปฏิบติังานสืบสวนระหวา่ง 11-15 ปี คิด
เป็น16.7% ระยะเวลาในการปฏิบติังานสืบสวนระหวา่ง 16-20 ปี คิดเป็น 11.7% ระยะเวลาใน
การปฏิบติังานสืบสวนระหวา่ง 21-25 ปี คิดเป็น 6.3 % ระยะเวลาในการปฏิบติังานสืบสวนระหวา่ง
26-30 ปี คิดเป็น 2.1% และระยะเวลาในการปฏิบติังานสืบสวนมากกวา่ 30 ปี คิดเป็น 2.1%  จากผล
การส ารวจพบวา่ขา้ราชการต ารวจท่ีตอบแบบสอบถามมีระยะเวลาในการปฏิบติังานสืบสวนจนถึง
ปัจจุบนัระหวา่ง 1-5 ปี มากท่ีสุด (ภาพท่ี 4.6) 
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4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.7 แสดงผลการส ารวจความรู้ความเขา้ใจในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ 
   

การส ารวจความรู้ความเขา้ใจในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีภูมิสารสนเทศความหมายของ
ระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics) ของขา้ราชการต ารวจผูต้อบแบบสอบถามพบว่าประเด็น
ค าถามเก่ียวกบัความหมายของระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics) มีประชากรกลุ่มตวัอย่าง
ทราบคิดเป็น 28.3% และผูไ้ม่ทราบคิดเป็น 71.7% ประเด็นค าถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบของระบบ
ภูมิสารสนเทศมีผูท้ราบคิดเป็น 25.0% และผูไ้ม่ทราบคิดเป็น 75.0% ประเด็นค าถามเก่ียวกบัการใช้
งานระบบภูมิสารสนเทศมีผูท้ราบคิดเป็น 25.4% และผูไ้ม่ทราบคิดเป็น 74.6%  ประเด็นค าถาม
เก่ียวกบัการน าระบบภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้มีผูท้ราบคิดเป็น 27.1% และผูไ้ม่ทราบคิดเป็น 
72.9%  ประเด็นค าถามเก่ียวกบัการใชข้องโปรแกรม Google Earth มีผูท้ราบคิดเป็น 69.2% และผู ้
ไม่ทราบคิดเป็น 30.8%  ประเด็นค าถามเก่ียวกบัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)คืออะไรน าไปใช้
ประโยชน์อะไรไดบ้า้งมีผูท้ราบคิดเป็น 19.2% และผูไ้ม่ทราบคิดเป็น 80.8%  ประเด็นค าถาม
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เก่ียวกบัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Remote Sensing)คืออะไรน าไปใชป้ระโยชน์อะไรไดบ้า้งมีผู ้
ทราบคิดเป็น 15% และผูไ้ม่ทราบคิดเป็น 85%  ประเด็นค าถามเก่ียวกบัระบบพิกดัต าแหน่งบน
พื้นผิวโลกดว้ยดาวเทียม (GPS) คืออะไรน าไปใช้ประโยชน์อะไรไดบ้า้งมีผูท้ราบคิดเป็น 54.6% 
และผูไ้ม่ทราบคิดเป็น 45.4%  ประเด็นค าถามเก่ียวกบัวิธีการใช้โปรแกรม Enviมีผูท้ราบคิดเป็น 
7.9% และผูไ้ม่ทราบคิดเป็น 92.1%  ประเด็นค าถามเก่ียวกบัวิธีการใชโ้ปรแกรม Erdasมีผูท้ราบคิด
เป็น 6.3% และผูไ้ม่ทราบคิดเป็น 93.8%  ประเด็นค าถามเก่ียวกบัวิธีการใชโ้ปรแกรม Arcview มีผู ้
ทราบคิดเป็น 6.3% และผูไ้ม่ทราบคิดเป็น 93.8%  ประเด็นค าถามเก่ียวกบัวิธีการใชโ้ปรแกรม 
ArcGISมีผูท้ราบคิดเป็น 6.7% และผูไ้ม่ทราบคิดเป็น 93.3%  ประเด็นค าถามเก่ียวกบัวิธีการใช้
โปรแกรม Map Infoมีผูท้ราบคิดเป็น 16.3% และผูไ้ม่ทราบคิดเป็น 83.8%  ประเด็นค าถามเก่ียวกบั
วิธีการใชโ้ปรแกรม GIS มีผูท้ราบคิดเป็น 8.3% และผูไ้ม่ทราบคิดเป็น 91.7%  จากผลการส ารวจ
พบวา่ขา้ราชการต ารวจผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ทราบเก่ียวกบัประเด็นความรู้ ความเขา้ใจ
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศยกเวน้ประเด็นค าถามเก่ียวกบัการใช้ของโปรแกรม 
Google Earthซ่ึงมีผูท้ราบมากท่ีสุดและรองลงมาคือ ประเด็นค าถามเก่ียวกบัระบบพิกดัต าแหน่งบน
พื้นผวิโลกดว้ยดาวเทียม (GPS) (ภาพท่ี 4.7) 
 
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งานภูมิ

สารสนเทศ 
4.3.1 ความถี่ในการใช้คอมพวิเตอร์ในรอบ 1 สัปดาห์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.8 แสดงผลการส ารวจความถ่ีในการใชค้อมพิวเตอร์ในรอบ 1 สัปดาห์ 
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 การส ารวจความถ่ีในการใชค้อมพิวเตอร์ในรอบ 1 สัปดาห์พบว่าขา้ราชการต ารวจผูต้อบ
แบบสอบถามไม่เคยใชค้อมพิวเตอร์ในรอบ 1 สัปดาห์คิดเป็น 10.40% ความถ่ีระหวา่ง 1-2 วนัต่อ
สัปดาห์คิดเป็น 27.10% ความถ่ีระหวา่ง 3-4 วนัต่อสัปดาห์คิดเป็น 22.90% ความถ่ีระหวา่ง5-6 วนั
ต่อสัปดาห์คิดเป็น 14.20% และผูใ้ช้ทุกวนัคิดเป็น 25.40% ผลการส ารวจพบวา่ความถ่ีในการใช้
คอมพิวเตอร์ในรอบ 1 สัปดาห์ระหวา่ง1-2 วนัต่อสัปดาห์มากท่ีสุด รองลงมาคือทุกวนั (ภาพท่ี 4.8) 

 
4.3.2 วตัถุประสงค์หลกัในการใช้คอมพวิเตอร์ของท่านในแต่ละคร้ัง   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.9 แสดงผลการส ารวจวตัถุประสงคห์ลกัในการใชค้อมพิวเตอร์ของขา้ราชการต ารวจในแต่
ละคร้ัง   
 

การส ารวจวตัถุประสงคห์ลกัในการใชค้อมพิวเตอร์ของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละคร้ัง  พบวา่
ขา้ราชการต ารวจผูต้อบแบบสอบถามใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบคน้ขอ้มูลทัว่ไปมากท่ีสุดคิดเป็น
ร้อยละ 56.3 รองลงมาเพื่อสืบคน้ขอ้มูลในการท างานสืบสวนและเล่นเกมส์ คิดเป็นร้อยละ 28.30 
และร้อยละ 8 ตามล าดบั นอกจากน้ียงัมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆคิดเป็นร้อยละ 7.10 วตัถุประสงคอ่ื์นๆใน
การใช้คอมพิวเตอร์เม่ือเปรียบเทียบเป็นร้อยละของข้าราชการต ารวจผูแ้สดงความคิดเห็นด้าน
ประเด็นอ่ืนๆพบว่า มีวตัถุประสงค์เพื่อพิมพ์งานมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 4.2 รองลงมาเพื่อการ
ท างานประจ าวนัคิดเป็นร้อยละ 2.1  การบนัทึกการจบักุมคิดเป็นร้อยละ 1.3 ไม่เคยใชค้อมพิวเตอร์
เลยคิดเป็นร้อยละ 0.8 และเล่นเฟซบุคร้อยละ 0.4 ตามล าดบั (ภาพท่ี 4.9) 
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4.3.3 ความรู้/ความเช่ียวชาญ/ความช านาญในการใช้คอมพวิเตอร์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.10 แสดงผลการส ารวจความรู้/ความเช่ียวชาญ/ความช านาญในการใชค้อมพิวเตอร์  
 

การส ารวจความรู้/ความเช่ียวชาญ/ความช านาญในการใชค้อมพิวเตอร์ พบว่าขา้ราชการ
ต ารวจผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้/ความเช่ียวชาญ/ความช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดบั
พอใชไ้ดมี้มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 70.40 รองลงมาอยูใ่นระดบัแทบจะไม่มีความรู้/ความเช่ียวชาญ/
ความช านาญคิดเป็นร้อยละ 20.40 และไม่มีความรู้/ความเช่ียวชาญ/ความช านาญเลยคิดเป็นร้อยละ 
6.30 ตามล าดบั ในขณะท่ีมีขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในงานสืบสวนสอบสวนมีความรู้/ความ
เช่ียวชาญ/ความช านาญในการใชค้อมพิวเตอร์อยูใ่นระดบัมีความรู้/ความเช่ียวชาญมากคิดเป็นร้อย
ละ 2.90 (ภาพท่ี 4.10) 
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4.3.4 การใช้แผนทีบ่น Google Earth ในการสนับสนุนการสืบสวนคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.11 แสดงผลการส ารวจการใชแ้ผนท่ีบน Google Earth ในการสนบัสนุนการสืบสวนคดี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.12 แสดงผลการส ารวจการใช้แผนท่ีบน Google Earth เพื่อวตัถุประสงค์ต่างๆเพื่อ
สนบัสนุนการท างาน 
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การส ารวจการใช้แผนท่ีบน Google Earth ในการสนับสนุนการสืบสวนคดีพบว่า
ขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในงานสืบสวนสอบสวนเคยใช้แผนท่ีบน Google Earth ในการ
สนบัสนุนการสืบสวนคดีคิดเป็นร้อยละ 62.10 และ ไม่เคยใช้คิดเป็นร้อยละ 37.90 (ภาพท่ี 4.11) 
ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยใช้งานแผนท่ีบนGoogle Earth ใชง้านเพื่อประกอบการขอหมายคน้มาก
ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 46.30 รองลงมาคือเพื่อวางแผนสืบสวนคิดเป็นร้อยละ37.90 การใชเ้พื่อวางแผน
จบักุมคิดเป็นร้อยละ 31.30 การใช้เพื่อวางแผนตรวจค้นคิดเป็นร้อยละ 28.80 การใช้เพื่อ
ประกอบการขอหมายจบัคิดเป็นร้อยละ 12.10 การใชเ้พื่อประกอบบนัทึกจบักุมคิดเป็นร้อยละ 7.10 
และเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆในการสนบัสนุนการสืบสวนคิดเป็นร้อยละ 2.90 (ภาพท่ี4.12) 

นอกจากน้ีจากการส ารวจแผนท่ีบน Google Earth เพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆพบวา่ขา้ราชการ
ต ารวจท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในงานสืบสวนสอบสวนมีการใชแ้ผนท่ีบนGoogle Earth เพื่อติดตามโทรศพัท์
ท่ีถูกโจรกรรมไปคิดเป็นร้อยละ 0.4 ของกลุ่มตวัอยา่ง การใชง้านเพื่อดูเส้นทางจราจรคิดเป็นร้อยละ 
0.4  ของกลุ่มตวัอยา่ง การใชง้านเพื่อหาขอ้มูลทัว่ไปคิดเป็นร้อยละ 0.8 ของกลุ่มตวัอยา่งและการใช้
งานเพื่อใชป้ระกอบขอ้มูลการสืบสวนคิดเป็นร้อยละ 0.4 ของกลุ่มตวัอยา่ง  

 
4.3.5 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ในการสนับสนุนการสืบสวนคดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.13 แสดงผลการส ารวจการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ในการสนบัสนุนการ
สืบสวนคดี 
 

การส ารวจการใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ในการสนบัสนุนการสืบสวนคดีพบวา่
ขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในงานสืบสวนสอบสวนเคยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) 
ในการสนบัสนุนการสืบสวนคดี คิดเป็นร้อยละ 11.30 และ ไม่เคยใชคิ้ดเป็นร้อยละ 88.70  (ภาพท่ี 
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4.13) ส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ใช้งานเพื่อวางแผนสืบสวน
มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 7.50 รองลงมาคือเพื่อประกอบการขอหมายคน้ คิดเป็นร้อยละ5.40 การใช้
เพื่อวางแผนจบักุมคิดเป็นร้อยละ 4.60 การใชเ้พื่อประกอบบนัทึกจบักุมคิดเป็นร้อยละ4 การใชเ้พื่อ
วางแผนตรวจคน้คิดเป็นร้อยละ 3.80 การใชเ้พื่อประกอบการขอหมายจบัคิดเป็นร้อยละ 0.80 และ
เพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆในการสนบัสนุนการสืบสวนคิดเป็นร้อยละ 0.40 (ภาพท่ี4.14) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.14 แสดงผลการส ารวจการการใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) เพื่อวตัถุประสงคต่์างๆ
เพื่อสนบัสนุนการท างาน 
 

4.3.6 การใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมในระบบการรับรู้จากระยะไกล(RS)ในการสนับสนุน
การสืบสวนคดี 
 

การส ารวจการใช้ขอ้มูลภาพถ่ายจากดาวเทียมในระบบการรับรู้จากระยะไกล(RS)ในการ
สนับสนุนการสืบสวนคดีพบว่าขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในงานสืบสวนสอบสวนเคยใช้
ขอ้มูลภาพถ่ายจากดาวเทียมในระบบการรับรู้จากระยะไกล(RS)ในการสนบัสนุนการสืบสวนคดี 
คิดเป็นร้อยละ 13.30 และ ไม่เคยใชคิ้ดเป็นร้อยละ 86.70  (ภาพท่ี 4.15) ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยใช้
ขอ้มูลภาพถ่ายจากดาวเทียมในระบบการรับรู้จากระยะไกล(RS)ใช้งานเพื่อวางแผนสืบสวนมาก
ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 7.90 รองลงมาคือเพื่อประกอบการขอหมายคน้และการใชเ้พื่อวางแผนจบักุมคิด
เป็นร้อยละ5.80 เพื่อวางแผนตรวจคน้คิดเป็นร้อยละ5 เพื่อประกอบการขอหมายจบั เพื่อประกอบ
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บนัทึกจบักุม และเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆในการสนบัสนุนการสืบสวนคิดเป็นร้อยละ 0.40 (ภาพท่ี
4.16) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4.15 แสดงผลการส ารวจการใชข้อ้มูลภาพถ่ายจากดาวเทียมในระบบการรับรู้จากระยะไกล
(RS)ในการสนบัสนุนการสืบสวนคดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 4.16 แสดงผลการส ารวจการใชข้อ้มูลภาพถ่ายจากดาวเทียมในระบบการรับรู้จากระยะไกล
(RS)เพื่อวตัถุประสงคต่์างๆเพื่อสนบัสนุนการท างาน 
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4.3.7 ระบบก าหนดต าแหน่งบนพืน้ผิวโลกด้วยดาวเทียม(GPS) ในการสนับสนุนการ
สืบสวนคดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.17 แสดงผลการส ารวจการใชร้ะบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นผวิโลกดว้ยดาวเทียม(GPS) เพื่อ
วตัถุประสงคต่์างๆเพื่อสนบัสนุนการท างาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.18 แสดงผลการส ารวจการใชร้ะบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นผวิโลกดว้ยดาวเทียม(GPS) เพื่อ
วตัถุประสงคต่์างๆเพื่อสนบัสนุนการท างาน 
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การส ารวจการใช้ระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นผิวโลกด้วยดาวเทียม(GPS) ในการ
สนับสนุนการสืบสวนคดีพบว่าขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในงานสืบสวนสอบสวนเคยใช้
ระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นผิวโลกดว้ยดาวเทียม(GPS ในการสนบัสนุนการสืบสวนคดี คิดเป็น
ร้อยละ 37.50 และ ไม่เคยใช้คิดเป็นร้อยละ 62.50  (ภาพท่ี 4.17) ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยการใช้
ระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นผิวโลกดว้ยดาวเทียม(GPS) ใชง้านเพื่อวางแผนสืบสวนมากท่ีสุดคิด
เป็นร้อยละ 25.00 รองลงมาคือเพื่อวางแผนจบักุมคิดเป็นร้อยละ18.30 เพื่อประกอบการขอหมายคน้
คิดเป็นร้อยละ 17.10  เพื่อวางแผนตรวจคน้คิดเป็นร้อยละ 13.80 เพื่อประกอบการขอหมายจบัคิด
เป็นร้อยละ 5.80 เพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆในการสนบัสนุนการสืบสวนคิดเป็นร้อยละ 3.80 และเพื่อ
ประกอบบนัทึกจบักุมคิดเป็นร้อยละ 0.46  (ภาพท่ี4.18) 

นอกจากน้ีการส ารวจจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยใช้ระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นผิวโลกดว้ย
ดาวเทียม(GPS เพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนๆนอกจากวตัถุประสงค์ขา้งตน้แลว้ยงัมีการใช้ระบบก าหนด
ต าแหน่งบนพื้นผวิโลกดว้ยดาวเทียม เพื่อเดินทางไปยงัจุดหมายท่ีไม่ทราบและไม่เคยไปคิดเป็นร้อย
ละ 0.8 ของกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อติดตามรถท่ีสมมติวา่ถูกโจรกรรมโดยใชเ้คร่ืองบอกพิกดัซ่อนไวใ้นรถ
คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อทราบพิกดัของเป้าหมายท่ีเราจะสืบสวนคิดเป็นร้อยละ 0.8 
ของกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อติดตามคนร้ายคิดเป็นร้อยละ 0.4 ของกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อบรรยายคดีท่ีส าคญัคิด
เป็นร้อยละ 0.4 ของกลุ่มตวัอย่างและเพื่อการรักษาความปลอดภยัสถานท่ี คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของ
กลุ่มตวัอยา่ง 
4.4 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัญหา อุปสรรคในการใช้ภูมิสารสนเทศในการสืบสวนสอบสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.19 แสดงผลการส ารวจปัญหา อุปสรรคในการใชภู้มิสารสนเทศในการสืบสวนสอบสวน 



30 

 

การส ารวจปัญหา อุปสรรคในการใช้ภูมิสารสนเทศในการสืบสวนสอบสวนประเด็น
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบภูมิสารสนเทศพบว่ากลุ่มตวัอย่างขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ระบบภูมิสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 83.3 และ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบภูมิ
สารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 16.7 ประเด็นดา้นขอ้จ ากดัดา้นอุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเช่น คอมพิวเตอร์ 
ปร๊ินเตอร์ เคร่ืองสแกนเนอร์ GPS กลุ่มตวัอย่างประสบกบัขอ้จ ากดัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 85.00 
ขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 15.00 ไม่ประสบประเด็นขอ้จ ากดัด้านอุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเช่น 
คอมพิวเตอร์ ปร๊ินเตอร์ เคร่ืองสแกนเนอร์ GPS ประเด็นดา้นบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ/ความ
ช านาญ ดา้นระบบภูมิสารสนเทศในการให้ค  าแนะน าพบวา่กลุ่มตวัอยา่งประสบปัญหาประเด็นน้ีคิดเป็นร้อยละ 
94.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ประสบปัญหาคิดเป็นร้อยละ 5.8 ประเด็นดา้นขอ้จ ากดัดา้นขอ้มูลต่างๆ เช่น ขอ้มูลแผนท่ี ท่ี

ใชป้ระกอบการสืบสวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีประสบปัญหาดา้นน้ีคิดเป็นร้อยละ84.2 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่
ประสบปัญหาประเด็นน้ีคิดเป็นร้อยละ15.8 ประเด็นดา้นงบประมาณในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการฝึกอบรม 
การจดัซ้ือโปรแกรมในการใชง้านกลุ่มตวัอยา่งประสบขอ้จ ากดัในประเด็นน้ีคิดเป็นร้อยละ 95.8 ส่วน
กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ประสบปัญหาดา้นน้ีคิดเป็นร้อยละ 4.2 ประเด็นดา้นความพร้อมของบุคลกร เช่น 
บุคลากรในส่วนงานสืบสวนไม่เพียงพอ กลุ่มตวัอยา่งท่ีประสบกบัขอ้จ ากดัประเด็นน้ีคิดเป็นร้อยละ 92.1 
ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ประสบกบัขอ้จ ากดัดา้นน้ีคิดเป็นร้อยละ 7.9 (ภาพท่ี 4.19)  

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัความต้องการในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.20 แสดงผลการส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการในอนาคต 
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จากการส ารวจความต้องการในอนาคตพบว่าก ลุ่มตัวอย่างมีความต้องการการเข้า ร่วม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ  ด้านระบบภูมิสารสนเทศในงานสืบสวนสอบสวน คิดเป็นร้อยละ 
87.90 ตอ้งการการเขา้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบติัการ  ดา้นความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัระบบภูมิสารสนเทศ 
คิดเป็นร้อยละ 85.60 ตอ้งการการเขา้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบติัการ  ดา้นความรู้ขั้นสูงเก่ียวกบัระบบ
ภูมิสารสนเทศคิดเป็นร้อยละ 85.0 ตอ้งการการเขา้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบติัการ  ดา้นน าความรู้ดา้น
ภูมิสารสนเทศไปใชใ้นงานสืบสวนสอบสวนคิดเป็นร้อยละ 91.7  ความตอ้งการงบประมาณในดา้น
ต่างๆ  เช่น  ดา้นการฝึกอบรม , การจดัซ้ือโปรแกรมในการใชง้าน  เป็นตน้คิดเป็นร้อยละ 94.2 ความ
ต้องการด้านอุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวข้องในการสืบสวน  เช่น  คอมพิวเตอร์ , ปร๊ินเตอร์ , เคร่ือง
สแกนเนอร์ GPSคิดเป็นร้อยละ 95.4 และความตอ้งการดา้นบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ  ดา้น
ระบบภูมิสารสนเทศเขา้ร่วมชุดสืบสวนคิดเป็นร้อยละ 95.4 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ตอ้งการการ
เขา้ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ  ดา้นระบบภูมิสารสนเทศในงานสืบสวนสอบสวนคิดเป็นร้อย
ละ 12.1 ไม่ตอ้งการการเขา้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบติัการ  ด้านความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัระบบภูมิ
สารสนเทศคิดเป็นร้อยละ 10.4 ไม่ตอ้งการการเขา้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบติัการ  ดา้นความรู้ขั้นสูง
เก่ียวกบัระบบภูมิสารสนเทศคิดเป็นร้อยละ 15.00 ไม่ตอ้งการการเขา้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบติัการ  
ดา้นน าความรู้ด้านภูมิสารสนเทศไปใช้ในงานสืบสวนสอบสวนคิดเป็นร้อยละ 8.3 ไม่ตอ้งการ
งบประมาณในดา้นต่างๆ  เช่น  ดา้นการฝึกอบรม , การจดัซ้ือโปรแกรมในการใช้งาน  เป็นตน้ คิด
เป็นร้อยละ 5.8 ไม่ตอ้งการอุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการสืบสวน  เช่น  คอมพิวเตอร์ , เคร่ืองพิมพ ์
, เคร่ืองสแกนเนอร์ GPS คิดเป็นร้อยละ 4.6 ไม่ตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ  ดา้น
ระบบภูมิสารสนเทศเขา้ร่วมชุดสืบสวนคิดเป็นร้อยละ 4.6  
 

4.6 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
กลุ่มตวัอยา่งมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
1. ควรมีโครงการฝึกอบรมเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ และ

น าไปใชใ้นการปฏิบติังานไดจ้ริง ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้พื้นฐาน 
2. งานสืบสวนตอ้งมีอุปกรณ์ในการท างาน ตอ้งมีความพร้อมเสมอเม่ือเราตอ้งการใชง้าน 
3. สามารถตรวจเช็คประวติับุคคล ยานพาหนะไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
4. ในกรณีของการอบรมควรจัดให้มีอย่างจริงจัง เพราะสามารถน าความรู้มาใช้ในงาน

สืบสวนไดจ้ริง รวมทั้งมีงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการใชง้าน 
5. เม่ือมีการอบรมแลว้ ควรมีการสนบัสนุนทั้งงบประมาณ อุปกรณ์ต่างๆ 
6. เพิ่มก าลงัพลเก่ียวกบัการสืบสวน 
7. ปัจจุบนัเรามีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นท่ีแลว้ แต่ผูป้ฏิบติังาน

ยงัขาดความรู้ ความสามารถในการท าโปรแกรมต่างๆมาใช้ในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ เห็น
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1.ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมี
จ านวนมาก 
2.ระบบการบงัคบั
บญัชาท่ีเขม้แขง็ 
ท่ีเขม้แขง็ 

 

1.ขาดแคลนความรู้ดา้น
ภูมิสารสนเทศ 
2.ขอ้จ ากดัดา้น
งบประมาณ 
ท่ีเขม้แขง็ 

 

1.ความร่วมมือกบั
องคก์รและหน่วยงาน
ต่างๆ 

1.นโยบายและการให้
ความส าคญัจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 

 

ควรจดัให้มีการอบรมให้ความรู้ดา้นโปรแกรมต่าง เพื่อท่ีจะสามารถน ามาใชใ้นการปฏิบติังานได้
อยา่งถูกตอ้ง 

8. ยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัภูมิศาสตร์สารสนเทศอยู ่
9. เห็นดว้ยอยา่งยิง่หากมีการพฒันาบุคลากร อุปกรณ์ ในการสืบสวนตามขา้งตน้ 
10. คิดได ้ท าได ้ไม่มีงบ ก็ไม่มีงานท่ีจะเดินไปได ้
11. ตอ้งการใหมี้การอบรมบุคลากรของงานสืบสวนทุกนาย 
12. ไม่มีความรู้เร่ืองการประยกุตใ์ชภู้มิสารสนเทศ 

4.7 สถานการณ์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการประยุกต์ใช้ประยุกต์ใช้ภูมิ
สารสนเทศในงานสืบสวนสอบสวน 

 
 
 
 

จุดแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.21 แสดงผลการวิเคราะห์สถานการณ์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการ
ประยกุตใ์ชป้ระยกุตใ์ชภู้มิสารสนเทศในงานสืบสวนสอบสวน 
 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส อุปสรรค 
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปและอภิปรายผล 

  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในงานสืบสวน
สอบสวนเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคในการประยุกต์ใช้ภูมิ
สารสนเทศในงานสืบสวนสอบสวนเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศกัยภาพในการท างานด้านการสืบสวนสอบสวนของขา้ราชการต ารวจในสังกดักองบญัชาการ
ต ารวจภูธรภาค 2  กลุ่มตวัอย่างได้แก่ เจา้หน้าท่ีต ารวจซ่ึงปฏิบติังานสืบสวนสอบสวนท่ีสังกดั
กองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 2 จ านวน 240 นาย เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามและ
วเิคราะห์ผลการวจิยัโดยใชค้่าทางสถิติไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ผลการวเิคราะห์สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1.กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ41-50 ปี มีชั้นยศดาบต ารวจตรี จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีระยะเวลาในการรับราชการต ารวจตั้งแต่ 16-20 ปี ปฏิบติัหนา้ท่ีในงาน
สืบสวนสอบสวนจนถึงปัจจุบนัมาแลว้เป็นระยะเวลา 1-5 ปี  
 2. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช้Google Earthมากกวา่กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีไม่ทราบประมาณ 3 เท่าและมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบพิกัดต าแหน่งบน
พื้นผิวโลกดว้ยดาวเทียม (GPS) มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ทราบประมาณร้อยละ 9 นอกจากนั้นใน
ประเด็นอ่ืนๆ กลุ่มตวัอยา่งไม่ทราบเก่ียวกบัวธีิใชม้ากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีทราบ 
 3. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์ในรอบ 1 สัปดาห์ มีความถ่ีการใช้
คอมพิวเตอร์ในรอบ 1 สัปดาห์ระหวา่ง 1-2 วนัต่อสัปดาห์ โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อสืบคน้ขอ้มูล
ทัว่ไป นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งยงัมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆในการใชง้านคอมพิวเตอร์ไดแ้ก่ การพิมพง์าน 
การท างานประจ าวนั การบนัทึกการจบักุมและเล่นโซเซียลเน็ตเวิค ยิ่งไปกว่านั้นจากการส ารวจ
พบวา่มีกลุ่มตวัอยา่งไม่เคยใชค้อมพิวเตอร์เลยประมาณร้อยละ 0.8  
 4. กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ความช านาญในการใชค้อมพิวเตอร์ในระดบัพอใช ้
นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างประมาณร้อยละ 6.30 ไม่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ความช านาญในการใช้
คอมพิวเตอร์ 
 5. กลุ่มตวัอย่างมีการใชง้านแผนท่ีบน Google Earth   ในการสนบัสนุนการสืบสวนคดี 
ประกอบการขอหมายคน้ เพื่อวางแผนสืบสวนคดี  ใช้เพื่อประกอบการวางแผนจบักุม ใช้เพื่อวาง
แผนการตรวจคน้ ใช้เพื่อประกอบการขอหมายจบัและใช้เพื่อประกอบบนัทึกจบักุมนอกจากน้ียงั
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีการใชง้านแผนท่ีบน Google Earth เพื่อติดตามโทรศพัทท่ี์ถูกโจรกรรม ใชง้าน
เพื่อดูเส้นทางจราจร ใชง้านเพื่อหาขอ้มูลทัว่ไปและใชป้ระกอบขอ้มูลการสืบสวน 
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 6. กลุ่มตวัอยา่งไม่เคยใชง้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการสนบัสนุนการสืบสวนคดี
มากเป็น 8 เท่าของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยใชง้าน ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยใชง้านพบวา่มีการใชง้านเพื่อ
วางแผนสืบสวนมากท่ีสุด 
 7. กลุ่มตวัอย่างไม่เคยใช้งานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในระบบการรับรู้จากระยะไกล 
(RS)ในการสนบัสนุนการสืบสวนคดีมากประมาณ 7 เท่าของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยใชง้าน ส าหรับกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเคยใชง้านพบวา่มีการใชง้านเพื่อวางแผนสืบสวนมากท่ีสุด 
 8. กลุ่มตวัอยา่งไม่เคยใชง้านระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นผิวโลกดว้ยดาวเทียม (GPS)ใน
การสนบัสนุนการสืบสวนคดีมากประมาณ 2 เท่าของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยใชง้าน ส าหรับกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีเคยใชง้านพบวา่มีการใชง้านเพื่อวางแผนสืบสวนมากท่ีสุด นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยใชร้ะบบ
ก าหนดต าแหน่งบนพื้นผวิโลกดว้ยดาวเทียมเพื่อเดินทางไปยงัจุดหมายท่ีไม่ทราบและไม่เคยไป เพื่อ
ติดตามรถท่ีสมมติวา่ถูกโจรกรรมโดยใชเ้คร่ืองบออกพิกดับนพื้นผิวโลกดว้ยดาวเทียมซ่อนไวใ้นรถ 
เพื่อทราบพิกดัของเป้าหมายท่ีจะสืบสวน เพื่อติดตามคนร้าย เพื่อบรรยายคดีท่ีส าคญัและเพื่อการ
รักษาความปลอดภยัสถานท่ีและบุคคลส าคญั 
 9. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรคในการใชภู้มิสารสนเทศใน
การสืบสวนสอบสวนอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบวา่ขา้ราชการต ารวจประสบ
กบัขอ้จ ากดัเร่ืองงบประมาณในดา้นต่างๆมากท่ีสุด รองลงมาคือการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ ความ
เช่ียวชาญ ความช านาญ และประสบกับข้อจ ากดัด้านความพร้อมของบุคลากร นอกจากน้ีกลุ่ม
ตวัอยา่งยงัประสบกบัขอ้จ ากดัดา้นอุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งยงัประสบกบัขอ้จ ากดัดา้นขอ้มูล
ต่างๆ  
 10. ผลการส ารวจความตอ้งการในอนาคตพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัความตอ้งการในอนาคตอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมี
ความตอ้งการดา้นอุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการสืบสวนสอบสวนและความตอ้งการบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ความเช่ียวชาญ ความช านาญมากท่ีสุด รองลงมาคือความตอ้งการดา้นงบประมาณในดา้น
ต่างๆและการเขา้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบติัการ ผลจากการส ารวจสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเทอดคม
(2537) ในประเด็นดา้นการปรับปรุงก าลงัเจา้หน้าท่ี การปรับปรุงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ 
งบประมาณตลอดจนสวสัดิการดา้นรายไดแ้ละท่ีอยู่อาศยัของเจา้หน้าท่ีทุกระดบัอย่างจริงจงั เพื่อ
สร้างขวญัและก าลงัใจการท างาน นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบัผลการวิจยัของชวน(2541)ท่ีท าการ
ส ารวจปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานดา้นการสืบสวนคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวญั ของ
เจา้หน้าท่ีต ารวจงานสืบสวนในเขตพื้นท่ีต ารวจภูธรจงัหวดักาญจนบุรีพิจารณาตามรายประเด็น
ไดแ้ก่ ดา้นงบประมาณ พบวา่ งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรมีไม่เพียงพอในการปฏิบติังานเจา้หนา้ท่ี
สืบสวนต้องใช้เงินส่วนตวั ด้านก าลังพล พบว่า เจ้าหน้าท่ีงานสืบสวนมีจ านวนไม่เพียงพอกับ
ปริมาณงาน ขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน ดา้นระบบการปฏิบัติงานพบวา่ ยงัขาดการ
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ประสานขอ้มูลและความร่วมมือภายในหน่วยงานต ารวจ ขาดความร่วมมือจากประชาชน ดา้นวสัดุ
อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้พบว่า วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เช่น ยานพาหนะ 
เคร่ืองมือส่ือสารมีไม่เพียงพอและท่ีมีอยูก่็อยูใ่นสภาพเก่าช ารุด อีกทั้งยงัขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้มยัใหม่ท่ีใชใ้นงานสืบสวน 
 
5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยในอนาคต  
 
  5.2.1 ควรมีการท าการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ เพื่อคน้ควา้หาปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีมีผลหรือส่งผล
กระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในงานสืบสวนสอบสวน  
  5.2.2 ในการท าวจิยัคร้ังต่อไปควรท าวจิยัเชิงปฏิบติัการและมีการถ่ายทอดผลการวิจยัสู่ผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งในการวางแผนดา้นนโยบายและสายงานบงัคบับญัชาดา้นงานสืบสวนสอบสวน 
  5.2.3 ควรมีการศึกษาปัญหา อุปสรรคและความตอ้งการในอนาคตในการปฏิบติังานดา้น
อ่ืนๆขององคก์ร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานใหมี้การขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั 
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บรรณานุกรม 

ชวน  ชิตประเสริฐ.2541. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานดา้นการสืบสวนคดีอุกฉกรรจ์และ
สะเทือนขวญัของเจา้หน้าท่ีต ารวจงานสืบสวนในเขตพื้นท่ีต ารวจภูธรจงัหวดักาญจนบุรี.
วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขา อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม. มหาวิทยาลัยมหิดล , 
กรุงเทพฯ. 

ทูน  เดชคุณมาก. 2548. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนในการ
สอบปากค าคดีเด็กตามพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา.วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขา อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม. มหาวิทยาลยัมหิดล , 
กรุงเทพฯ. 

ธนวรรธน หิรัญกุล.2547.การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการป้องกนัและปราบปราม
อาชญากรรม: กรณีศึกษาพื้นท่ีสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองนนทบุรี  วิทยานิพนธ์ปริญญา
โท.มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,กรุงเทพฯ. 

ธนาพฒัน์ นินบดี.2541 . ปัจจยัท่ีมีผลต่อสัมฤทธิผลในการปฏิบติัหน้าท่ีของพนกังานสอบสวนใน
เขตต ารวจภูธร ภาค1 . วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขา อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม. 
มหาวทิยาลยัมหิดล, กรุงเทพฯ. 

ปัตถมั บุญกูล.2548. การประยุกตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์อาชญากรรมในเขต
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา.วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาพื้นท่ีศึกษา. มหาวิทยาลัย
ทกัษิณ, สงขลา. 

ประพนธ์   สหพฒันา.2551.วเิคราะห์พื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรมในปริมาณสูง (Hot Spot) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 
กรุงเทพฯ. 

ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์.2545.การควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดลอ้ม : หลกัทฤษฎีและมาตรการ
(พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพบ์รรณกิจ. 

ปาณิก เสนาฤทธิไกร และ วภิาดา เวทยป์ระสิทธ์ิ.2553. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์
พื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรม. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, สงขลา. 

พฒันินท ์นพจินดา. 2539. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปัญหาในการปฏิบติังานของพนกังานสอบสวน
ในสถานีต ารวจภูธร สังกดัต ารวจภาค7. วิทยานิพน์ปริญญาโทสาขาอาชญาวิทยาและงาน
ยติุธรรม, มหาวทิยาลยัมหิดล,กรุงเทพฯ. 

ภาณุพงศ ์สิงหรา ณ อยุธยา.2547. เอกสารประกอบการบรรยาย “การมอบแนวทางการปฏิบติังาน
สืบสวนสอบสวน” เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2541, กรุงเทพฯ. 
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บรรณานุกรม 

 
 ฤดี ภุชงคบ์ริวตัร.2543. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อก าหนดพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรม : 

กรณีศึกษาเขตสถานีต ารวจนครบาลลาดพร้าว วิทยานิพนธ์ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. 

 วรยา ไทพาณิชย์.2543. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษาการกระจายทางพื้นท่ีของ
อาชญากรรม วทิยานิพนธ์ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. 

ศิริชยั  กาญจนวาสี, ดิเรก  ศรีสุโข และทวีวฒัน์  ปิตยานนท์. 2535. การเลือกใช้สถิติท่ีเหมาะสม
ส าหรับ การวจิยัทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สันติภาพ โคตรชมพู.2554. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของสถานีต ารวจภูธรประโคนชยั อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์ปริญญา
นิพนธ์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย,์ บุรีรัมย.์ 

สุรียพ์ร นิพิฐวิทยา. 2556. การประยุกตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อป้องกนัการเกิดอาชญากรรม
กรณีศึกษาพื้นท่ีรับผดิชอบสถานีต ารวจภูธรศรีราชา จงัหวดัชลบุรี. ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. 

อุดม เปาวสันต์. 2539. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของอาสาสมคัรต ารวจบา้นในเขต
กองบญัชาการต ารวจนครบาล, วทิยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
มหาวทิยาลยัมหิดล, กรุงเทพฯ. 
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แบบสอบถามการวจัิย 

เร่ือง  การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพือ่งานสืบสวนสอบสวน : กองบัญชาการต ารวจภูธรภาคสอง 
 
 แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการศึกษาการประยุกตใ์ช้
ภูมิสารสนเทศในการสืบสวนสอบสวน กรณีศึกษากองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 2 ของ อ.ดร.สุรีย์พร  
นิพิฐวทิยา ภาควิชาภูมิศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    โดยขอ้มูลส่วนตวัของ
ท่านจะไม่ได้รับการเปิดเผยหรือน าไปใช้ประโยชน์อ่ืนใดนอกจากเพื่อการศึกษาเท่านั้น   สุดท้ายน้ี
คณะผูว้จิยัตอ้งขอขอบพระคุณท่านอยา่งสูงในการเสียสละเวลาช่วยตอบแบบสอบถามมา ณ ท่ีน้ีดว้ย  
 
 

ค าช้ีแจง:      

1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
2. แบบสอบถามน้ีมี  5 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 2   ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ความเขา้ใจในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ 
ส่วนท่ี 3   ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน            

ภูมิสารสนเทศ 
ส่วนท่ี 4   ขอ้มูลเท่ีก่ียวขอ้งกบัปัญหาและอุปสรรคของการประยกุตภ์ูมิสารสนเทศใน          

การสืบสวน 
ส่วนท่ี 5   ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการในอนาคต 
 

ส่วนที ่1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
1. เพศ :     
       ชาย         หญิง 
 
2. อายุ :           

  20-30 ปี     31-40 ปี     41-50 ปี  
  51-60 ปี     60 ปี   ข้ึนไป 
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3. ช้ันยศ :      
  สิบต ารวจตรี        สิบต ารวจโท    สิบต ารวจเอก 
  จ่าสิบต ารวจ         ดาบต ารวจ     ร้อยต ารวจตรี 
  ร้อยต ารวจโท        ร้อยต ารวจเอก    พนัต ารวจตรี 
  พนัต ารวจโท    พนัต ารวจเอก    พลต ารวจตรี 
 

4. ท่านจบการศึกษาสูงสุดระดับใด :    
  มธัยมศึกษา/ปวช.                    อนุปริญญา/ปวส.    ปริญญาตรี    
  ปริญญาโท      สูงกวา่ปริญญาโท       
 

5. อายุราชการจนถึงปัจจุบัน :   
  นอ้ยกวา่ 1 ปี     1-5 ปี     6-10 ปี   
  11-15 ปี     16-20 ปี     21-25 ปี  
  26-30 ปี     มากกวา่ 30 ปี 
 

6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสืบสวนจนถึงปัจจุบัน :   
  นอ้ยกวา่ 1 ปี     1-5 ปี     6-10 ปี   
  11-15 ปี     16-20 ปี     21-25 ปี  
  26-30 ปี     มากกวา่ 30 ปี 
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ส่วนที ่2  ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยภูีมิสารสนเทศ 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ในช่องวา่งดา้นล่างทุกขอ้ค าถามตามความคิดเห็นของท่าน  
ล าดับ ประเด็นค าถาม ทราบ ไม่ทราบ 

1 ความหมายของระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-informatices)   

2 องคป์ระกอบของระบบภูมิสารสนเทศ   

3 การใชง้านระบบภูมิสารสนเทศ   

4 การน าระบบภูมิสารสนเทศไปประยกุตใ์ช ้   

5 ท่านทราบเก่ียวกบัการใชข้องโปรแกรม Google Earth   

6 ท่านทราบหรือไม่วา่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)คืออะไรน าไปใชป้ระโยชน์อะไร
ไดบ้า้ง 

  

7 ท่านทราบหรือไม่วา่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Remote Sensing)คืออะไรน าไปใช้
ประโยชน์อะไรไดบ้า้ง 

  

8 ท่านทราบหรือไม่วา่ระบบพิกดัต าแหน่งบนพื้นผวิโลกดว้ยดาวเทียม (GPS) คืออะไร
น าไปใชป้ระโยชน์อะไรไดบ้า้ง 

  

9 ท่านทราบเก่ียวกบัวธีิการใชโ้ปรแกรม Envi   

10 ท่านทราบเก่ียวกบัวธีิการใชโ้ปรแกรม Erdas   

11 ท่านทราบเก่ียวกบัวธีิการใชโ้ปรแกรม Arcview   

12 ท่านทราบเก่ียวกบัวธีิการใชโ้ปรแกรม ArcGIS   

13 ท่านทราบเก่ียวกบัวธีิการใชโ้ปรแกรม Map Info   

14 ท่านทราบเก่ียวกบัวธีิการใชโ้ปรแกรม GIS   

 
ส่วนที ่3  ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการใช้คอมพวิเตอร์และการประยุกต์ใช้งานภูมิสารสนเทศ           
 
1. ความถี่ในการใช้คอมพวิเตอร์ในรอบ 1 สัปดาห์ (ตอบเพียง 1 ข้อ) 

  ไม่เคยใช ้      1-2 วนั/สัปดาห์       
  3-4 วนั/สัปดาห์           5-6 วนัต่อสัปดาห์    
  ทุกวนั   
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2. วตัถุประสงค์หลกัในการใช้คอมพวิเตอร์ของท่านในแต่ละคร้ัง  (ตอบเพยีง 1 ข้อ) 
  เล่นเกมส์      สืบคน้ขอ้มูลทัว่ไป 
  สืบคน้ขอ้มูลในการท างานสืบสวน   อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................... 
 

3. ท่านมีความรู้/ความเช่ียวชาญ/ความช านาญในการใช้คอมพวิเตอร์เพยีงใด (ตอบเพยีง 1 ข้อ)  
  ไม่มี   แทบจะไม่มี            พอใชไ้ด ้       มีความรู้/ความเช่ียวชาญมาก 
 

4. ท่านเคยใช้แผนทีบ่น Google Earth ในการสนับสนุนการสืบสวนคดีหรือไม่ 
  ไม่เคย   
  เคย  กรุณาเลือกเหตุผลการใชง้าน   (    )  เพื่อประกอบการขอหมายคน้     
     (    )  เพื่อประกอบการขอหมายจบั 

             (    )  เพื่อวางแผนตรวจคน้                 
      (    )  เพื่อวางแผนจบักุม 
                                                    (    )  เพื่อวางแผนสืบสวน                  
      (    )  เพื่อประกอบบนัทึกจบักุม 
                                                        (    )  อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................... 
 
5. ท่านเคยใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ในการสนับสนุนการสืบสวนคดีหรือไม่ 

  ไม่เคย  
  เคย  กรุณาเลือกเหตุผลการใชง้าน   
                           (    )  เพื่อประกอบการขอหมายคน้      
     (    )  เพื่อประกอบการขอหมายจบั 

              (    )  เพื่อวางแผนตรวจคน้                  
      (    )  เพื่อวางแผนจบักุม 

             (    )  เพื่อวางแผนสืบสวน                   
   (    )  เพื่อประกอบบนัทึกจบักุม 

                                                        (    )  อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................. 
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6. ท่านเคยใช้ ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทยีมในระบบการรับรู้จากระยะไกล(RS)ในการสนับสนุนการ
สืบสวนคดีหรือไม่ 

  ไม่เคย  
  เคย  กรุณาเลือกเหตุผลการใชง้าน   
                           (    )  เพื่อประกอบการขอหมายคน้      
     (    )  เพื่อประกอบการขอหมายจบั 

              (    )  เพื่อวางแผนตรวจคน้                  
      (    )  เพื่อวางแผนจบักุม 

             (    )  เพื่อวางแผนสืบสวน                   
   (    )  เพื่อประกอบบนัทึกจบักุม 

                                                        (    )  อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................... 
 
7. ท่านเคยใช้ ระบบก าหนดต าแหน่งบนพืน้ผวิโลกด้วยดาวเทยีม(GPS) ในการสนับสนุนการสืบสวนคดี
หรือไม่ 

  ไม่เคย  
  เคย  กรุณาเลือกเหตุผลการใชง้าน   
                           (    )  เพื่อประกอบการขอหมายคน้      
     (    )  เพื่อประกอบการขอหมายจบั 

              (    )  เพื่อวางแผนตรวจคน้                  
      (    )  เพื่อวางแผนจบักุม 

             (    )  เพื่อวางแผนสืบสวน                   
   (    )  เพื่อประกอบบนัทึกจบักุม 

                                                        (    )  อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................... 
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ส่วนที ่4  ข้อมูลเกีย่วกบัปัญหา อุปสรรคในการใช้ภูมิสารสนเทศในการสืบสวนสอบสวน 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ในช่องวา่งดา้นล่างทุกขอ้ตามความคิดเห็นของท่านวา่เห็นดว้ยเพียงใดกบั
ขอ้ความดา้นล่าง  
 

ล าดบั ประเดน็ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1 ท่านขาดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบภูมิสารสนเทศ   
2 ท่านประสบกบัขอ้จ ากดัดา้นอุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเช่น คอมพิวเตอร์ ปร๊ินเตอร์ เคร่ืองสแกนเนอร์ 

GPS  
  

3 ท่านขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ/ความช านาญ ดา้นระบบภูมิสารสนเทศในการให้
ค  าแนะน า 

  

4 ท่านประสบกบัขอ้จ ากดัดา้นขอ้มูลต่างๆ เช่น ขอ้มูลแผนท่ี ท่ีใชป้ระกอบการสืบสวน   
5 ท่านประสบกบัขอ้จ ากดัเร่ืองงบประมาณในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการฝึกอบรม การจดัซ้ือโปรแกรมใน

การใชง้าน  
  

6 ท่านประสบกบัขอ้จ ากดัดา้นความพร้อมของบุคลกร เช่น บุคลากรในส่วนงานสืบสวนไม่เพียงพอ    

 
ส่วนที ่5  ข้อมูลเกีย่วกบัความต้องการในอนาคต 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ในช่องวา่งดา้นล่างทุกขอ้ตามความคิดเห็นของท่านวา่เห็นดว้ยเพียงใดกบั
ขอ้ความดา้นล่าง  
 

ล าดบั ประเดน็ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1 ท่านตอ้งการการเขา้ร่วมประชุมสมัมนาทางวชิาการ  ดา้นระบบภูมิสารสนเทศในงานสืบสวน

สอบสวน 
  

2 ท่านตอ้งการการเขา้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบติัการ  ดา้นความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัระบบภูมิสารสนเทศ   
3 ท่านตอ้งการการเขา้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบติัการ  ดา้นความรู้ขั้นสูงเก่ียวกบัระบบภูมิสารสนเทศ   
4 ท่านตอ้งการการเขา้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบติัการ  ดา้นน าความรู้ดา้นภูมิสารสนเทศไปใชใ้นงาน

สืบสวนสอบสวน 
  

5 ท่านตอ้งการงบประมาณในดา้นต่างๆ  เช่น  ดา้นการฝึกอบรม , การจดัซ้ือโปรแกรมในการใชง้าน  
เป็นตน้ 

  

6 ท่านตอ้งการอุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการสืบสวน  เช่น  คอมพิวเตอร์ , ปร๊ินเตอร์ , เคร่ือง
สแกนเนอร์ GPS  

  

7 ท่านตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ  ดา้นระบบภูมิสารสนเทศเขา้ร่วมชุดสืบสวน   
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ประวตัิย่อผู้วจัิย (Vita) 
 

ช่ือ-สกุล      นางสาวสุรียพ์ร นิพิฐวทิยา 
ประวตัิการศึกษา     - วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม(นานาชาติ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาภูมิศาสตร์  
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ต าแหน่งปัจจุบัน    อาจารยป์ระจ า 
สถานทีท่ างาน     ภาควชิาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
ทุนวจัิยทีไ่ด้รับ     
พ.ศ. 2556 –หวัหนา้โครงการวจิยั เร่ือง การประยกุตใ์ชภู้มิสารสนเทศเพื่อการวเิคราะห์พื้นท่ีเส่ียงต่อการเป็น

แหล่งพกัยาเสพติด เงินวิจยังบรายไดม้หาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ 2556 
พ.ศ. 2556 –หวัหนา้โครงการวจิยั เร่ือง การประยกุตใ์ชภู้มิสารสนเทศเพื่องานสืบสวนสอบสวน : กองบญัชาการ

ต ารวจภูธรภาคสอง  เงินวิจยังบรายไดค้ณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี
งบประมาณ 2556 

พ.ศ. 2556 –หวัหนา้โครงการวิจยั เร่ือง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกนัปราบปรามปัญหาเด็กแวน้
ในกรุงเทพมหานคร เงินวจิยัส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั(สกว.)ร่วมกบักองบญัชาการต ารวจ
นครบาล ประจ าปีงบประมาณ 2556 

พ.ศ.2555- หวัหนา้โครงการวจิยั เร่ือง การประยุกตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อป้องกนัการเกิดอาชญากรรม
กรณีศึกษาพื้นท่ีรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรศรีราชา จังหวดัชลบุรี เงินวิจัยงบรายได้คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประจ าปีงบประมาณ 2555 

พ.ศ.2555- หัวหน้าโครงการวิจยั “การพฒันาแบบจ าลองในการประมาณการกกัเก็บคาร์บอน” เงินทุน90 ปี 
จุฬาลงกรณ์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัปีพ.ศ.2553 

พ.ศ. 2553- หวัหนา้โครงการวจิยั เร่ือง การประยกุตใ์ชข้อ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS ในการศึกษาลกัษณะพืช
พรรณในป่าชายเลนในพื้นท่ีโครงการศึกษาวิจยัและพฒันาส่ิงแวดลอ้มแหลมผกัเบ้ียอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ต าบลแหลมผกัเบ้ีย อ าเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบุรี เงินวิจยังบรายได้คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประจ าปีงบประมาณ 2553 

พ.ศ. 2552 – หวัหนา้โครงการวจิยั เร่ืองการประมาณการกกัเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของพืชป่าชายเลนในระบบ
เทคโนโลยบี  าบดัน ้าเสียดว้ยแปลงพืชป่าชายเลนดว้ยการส ารวจจากระยะไกล เงินวิจยังบรายไดค้ณะ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประจ าปีงบประมาณ 2552 
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