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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ีเป็นการศึกษาเพื่อส ารวจความตอ้งการในดา้นเทคโนโลยี และ
ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศของเจา้หน้าท่ีต ารวจชุดสืบสวนคดีอาญาของกองบงัคบัการสืบสวน
สอบสวนต ารวจภูธรภาค 5 โดยศึกษาสวาวะการณ์ในปัจจุบันท่ีเก่ียวกับข้อมูลการจราจรทาง
คอมพิวเตอร์และขอ้มูลการสืบคน้ระบบ POLIS วา่มีปัญหา หรือจุดอ่อนอย่างไรบา้ง ส ารวจความ
ตอ้งการด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์และข้อมูลการสืบคน้ระบบ 
POLIS  และ ความคิดเห็นท่ีจะสามารถน าความต้องการมาใช้ได้จริงโดยท าการส ารวจจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 18  คน เป็นเจ้าหน้าท่ีต ารวจชุดสืบสวนคดีอาญาของกองบังคับการสืบสวน
สอบสวนต ารวจภูธรภาค 5 จ  านวน 18 คน ซ่ึงส่วนใหญ่รับผิดชอบงานคดีอาชญากรรม คดียาเสพติด 
คดีเด็กและสตรี รวมถึงรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์อาชญากรรม สนบัสนุนเทคโนโลยีเคร่ืองมือและ
ขอ้มูลในการสืบสวน โดยมีระยะเวลาการท างานเฉล่ียตั้งแต่  5 - 27 ปี ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ผลการศึกษาพบว่า สวาวะการณ์ในปัจจุบันเกิดปัญหา คือ การไม่มีคอมพิวเตอร์หรือ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทนัสมยัและเหมาะสมเพื่อใช้ส าหรับการตรวจสอบขอ้มูลโดยเฉพาะ มีความ
ยุ่งยากในการติดตั้ งโปรแกรมลงคอมพิวเตอร์ มีเจ้าหน้าท่ีต ารวจมีความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูล
การจราจรทางคอมพิวเตอร์ และ ระบบสืบคน้ขอ้มูล POLIS น้อย และกฎหมายเก่ียวกบัการจดัเก็บ
ขอ้มูลการใชอิ้นเตอร์เน็ตมีการออกข้ึนมา แต่ไม่มีการด าเนินคดีหรือบงัคบัใชอ้ย่างจริง ผูต้อบแบบ



 

จ 

สัมภาษณ์จะให้ความส าคญักบัเร่ืองเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบติังาน เช่น คอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับตรวจสอบขอ้มูลโดยเฉพาะ เน่ืองจาก ปัจจุบนั คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ี
ใชก้นัอยูเ่ป็นคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านส าหรับบุคคลทัว่ไป และมีความลา้สมยั จึงท าให้ปัญหาการติดตั้ง
โปรแกรมหรือระบบต่างๆ ท่ีมีการพฒันาข้ึนมาใหม่ หรือเกิดความไม่สัมพนัธ์ของเคร่ืองมือหรือ
อุปกรณ์กบัโปรแกรมท่ีถูกพฒันาข้ึน  ดงันั้น หากมีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เฉพาะทางท่ีใชส้ าหรับ
งานด้านเดียวหรือฟังชั่นเดียวในการท างานหรือใช้ส าหรับการสืบคน้ขอ้มูลโดยเฉพาะ จะท าให้
ผูป้ฏิบติังานสามารถเขา้ถึงได้โดยง่าย ซ่ึงจะลดขั้นตอนการเขา้ถึงหรือแมก้ระทัง่การติดตั้งจะไม่
ยุง่ยากดว้ย ท าให้การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน อบรม
เพื่อพฒันาบุคลากรในหน่วยงานให้พร้อมกบัเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีมีอยู ่จนสามารถให้ค  าแนะน า
และพฒันาเป็นเจา้หนา้ท่ีเฉพาะทางได ้

กระบวนการน าเทคโนโลยีและระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศไปใชใ้นการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจชุดสืบสวนคดีอาญาของกองบงัคบัการสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค 5  ไดโ้ดย
ให้มีการออกค าสั่งจดัตั้ งศูนยป์ฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อให้เป็นรูปธรรม 
รวมถึงจดัหาสถานท่ีจดัตั้งศูนยใ์ห้เหมาะสมและง่ายต่อการประสานงาน และ จดัเจา้หน้าท่ีประจ า
ศูนยโ์ดยสามารถให้ประสานงานและสนบัสนุนไดต้ลอดเวลา จดังบประมาณหรือหาเงินสนบัสนุน
การจดัศูนยป์ฏิบติัการไม่วา่จะเป็นสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
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Abstract 
This Independent Study was a survey of the need for a Technology and Information of the 

Investigation Division, Provincial Police Region 5, based on the current situation related to traffic 
information via computer and the POLIS (Police Information Search) system in terms of 
problems and weaknesses, relevant to the needs and opinions about the ability for real application 
of the system.  The study was conducted using an interview form for 18 police officers of the 
Investigation Division of the Provincial Police Region 5, most of whom were responsible for 
investigation of crimes, narcotic drug trafficking, children and women, including collecting 
information, crime analysis, providing technological tools and investigation data.  These police 
officers had been serving for an average of 5-27years. 

The study results revealed that the current situation was the lack of computers or suitable 
modern tools for checking the information, especially the complication and installing the 
programs on computers, the officers’lack of understanding of the traffic information via computer 
as well as too little availability of POLIS whereas the law related to collecting Internet usage 
information not having been actually enforced.  The respondents gave significance to tools and 
equipment like computers and other investigation equipment.  This was due to the old and 
outdated computers causing problems for installing some newly developed programs and systems 
making them incompatible.  Therefore, it would be better and easier to work by special or single 
work specification for investigation function only. This would surely reduce the access 
procedureand installation complication to speed up the operation and efficiency.  In addition, 
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there should be some training to improve the personnel to be ready to handle the available 
equipment to enable them to be advisers and specialists. 

It is advisable to have the process to apply the technology and information system to the 
operation of police officers in the Investigation Division of the Provincial Police, Region 5 by 
issuing an order to set up a Technological and Information System Operation Center.  The 
suitable location for the center should allow convenience in the coordination along with assigning 
officers or personnel for the center to coordinate and provide support at all time while adequate 
budget should be allocated for the center site, operation, equipment and relevant expenses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


