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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงานด้านเทคโนโลยีในยคุดิจิทัล ตามแนวนโยบาย Thailand 
4.0 ของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางในการแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงาน และ เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทลั ตามแนวนโยบาย 
Thailand 4.0 ของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง โดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร และวิจยัสนาม ในส่วนของการวิจัย
สนาม เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า 
1. การบริหารงานด้านเทคโนโลยขีองกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง มีการน าเอาเทคโนโลยตี่างๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ในหลากหลายหนา้งานไม่ว่าจะเป็น งานด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน งานด้านการจัดการองค์การ 
และงานด้านการจัดการทรัพยากร 2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏบิัติงานของข้าราชการต ารวจที่ปฏบิัติงานด้าน
เทคโนโลยี ของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง มีดังต่อไปนี้ (2.1) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยี ขาดการฝึกอบรม,เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอกับจ านวนผูป้ฏิบัติงาน 
(2.2) กฎระเบียบไม่เอื้อให้สามารถน าเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาใช้งานได้อย่างเต็มที่ (2.3) ปัญหาการเชื่อมโยง
ข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาการปฏิบตังิาน มีดังต่อไปนี ้(3.1) พัฒนาฐานข้อมูล รวม
ศูนย์ข้อมูลของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั (3.2) ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยทีี่มีอยู่แล้วให้
เกิดประโยชน์สูงสุด (3.3) จัดการฝึกอบรมให้บคุลากรในองค์การ,จัดสรรเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้พร้อม
และเพียงพอ 4. แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานด้านเทคโนโลยี มีดังต่อไปนี ้(4.1) จัดตั้งกองก ากับเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีขึ้นภายในกองบัญชาการสอบสวน (4.2) จัดอบรมข้าราชการต ารวจเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้มากข้ึน (4.3) 
พัฒนาเทคโนโลยีของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลางให้เท่าทันเทคโนโลยีของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป (4.4) จัดตั้ง
องค์การแห่งการเรยีนรู้ (Learning Organization) โดยการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่แล้วให้เป็นระบบ จดัท าคู่มือ 
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน ระเบยีบต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบตัิงานด้านเทคโนโลยี  
 
ค าส าคัญ : การบริหารงานดา้นเทคโนโลยี , เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
บทน า 
 Thailand 4.0 หรือ ประเทศไทย 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เปน็
วิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูเ่ศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ประเทศไทยตกอยู่ช่วง
รายได้ปานกลางมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ในขณะที่ท่ัวโลกมีการแข่งขันที่สูงขึ้น เราจึงต้องเปลี่ยนสู่ยคุ Thailand 
4.0 เพื่อให้ประเทศไทยให้กลายเปน็กลุ่มประเทศท่ีมรีายได้สูง ปัจจุบนัประเทศไทยยังคงติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจ 
แบบ “ท ามาก ได้น้อย” จึงต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ท าน้อย ได้มาก” ก็จะต้องเปลี่ยนจาก 
 
 
 
 
 
 
 * บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง การบริหารงานด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 : กรณีศึกษา 
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 
 ** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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การผลิตสินค้า “โภคภัณฑ”์ ไปสูส่ินค้าเชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลือ่นด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (it24hrs(2560)) 
 เทคโนโลยีมีบทบาทที่ส าคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในเกือบทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านการศึกษา การแพทย์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเมือง รวมถึงการสืบสวนสอบสวนและการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้เล็งเห็นความส าคญัของการน าเทคโนโลยี มาใช้ในการสืบสวน
สอบสวน และใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัตหิน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต ารวจในทุกกองบัญชาการ จึงได้มี ต าแหน่งรอง
สารวัตร กลุ่มงานเทคนิค ท าหน้าที่ประมวลผลทางระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการน าเทคโนโลยี
สมัยใหมม่าใช้ในการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง เป็นหน่วยงานภายใตส้ านักงานต ารวจแห่งชาติ ท าหน้าที่เป็นฝ่าย
อ านวยการด้านยุทธศาสตร์ให้ส านกังานต ารวจแห่งชาติในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าและ
เสนอแนะการปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าที่ของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลางและหน่วยงานในสังกัด , ถวาย
ความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ 
ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ , ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผดิทางอาญาทั่วราชอาณาจักรหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบตัิงานทะเบยีนตามอ านาจ
หน้าท่ีที่กฎหมายก าหนด,ด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย การให้ความปลอดภัย แก่บคุคลส าคัญ
และประชาชน การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และการกระท าความผดิที่เป็นภยักับความมั่นคงของ
ประเทศ รวมทั้งช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก และให้ความปลอดภยัแก่นักท่องเที่ยว และควบคุม จดัการจราจร 
ช่วยเหลืออ านวยความสะดวก และให้บริการบนทางหลวงและทางพเิศษต่างๆ (ส านักงานต ารวจแห่งชาต,ิ 
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง(2561)) 
 กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง ได้มีการน าเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้งานในหลายๆดา้น ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการอ านวยการ งานเอกสาร การสืบสวนสอบสวน ฯลฯ โดยไดร้ับความร่วมมือจากหน่วยงานท้ังภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ในการประสานข้อมลูต่างๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  ดังนั้น ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจท่ีดูแลงานด้านเทคโนโลยี ของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง ย่อมเป็นสิ่งส าคัญ ที่มสี่วนให้การ
ปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีประสบผลส าเร็จ เนื่องจาก การน าข้อมลูมาใช้ในการปฏิบตัิงานให้มีประโยชน์สูงสุดนั้น 
ย่อมต้องมีการบริหารจัดการข้อมลูที่ดี  
 จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง จึงมีความสนใจ
ศึกษาว่า การบริหารงานด้านเทคโนโลยี ในยุคดจิิทัล ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 ของกองบัญชาการต ารวจ
สอบสวนกลาง มีรูปแบบ วิธีการอย่างไร มีปญัหาและอุปสรรคอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารงานดา้นเทคโนโลยีในยคุดจิิทัล ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 ของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง
ต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจยั 2 วิธ ีดังต่อไปนี ้
 1. การวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยการเก็บข้อมูล จากเอกสาร ต ารา บทความทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ ข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวจิัย หนังสือ วิทยานิพนธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ  
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณก์ลุ่มตัวอย่าง ด้วยการสมัภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
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 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก ่ข้าราชการต ารวจ ของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ตอ้งการศึกษา (วิโรจน ์ก่อสกุล,2561,หน้า 45) จึง
ใช้วิธีเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมลูส าคญั (Key informants) จ านวน 10 คน เป็นข้าราชการต ารวจที่ปฏิบตัิหน้าที่โดยมี
การน าเทคโนโลยมีาใช้ในการปฏิบตัิงานของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง และหน่วยงานในสังกดั
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 
 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณศีึกษาครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดย
สัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
ลักษณะของการสัมภาษณเ์ป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสมัภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถาม
เดียวกัน(สภุางค์ จันทวานิช,2561,หน้า 75) และการสมัภาษณ์จะท าการสัมภาษณเ์ป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บ
รวบรวมข้อมลูผู้ศึกษาได้ก าหนดวนันัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจง้ให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการ
สัมภาษณผ์ู้สัมภาษณจ์ะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสยีง โดยก่อนสมัภาษณจ์ะขออนุญาตผู้ถูกสมัภาษณ์ในการจด
บันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 
 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการรวบรวม
เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทกึไว้อยู่แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่
  1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มอื เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
  1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
  1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด 
  1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจดัท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ 
เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมลูจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมลูโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยทีผู่้วิจัยเลือกวิธีการ
สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณแ์บบมีโครงสร้าง (Structure interview) โดยที่
ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณไ์ปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสมัภาษณ์ตามข้อท่ีก าหนดไว้
เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสมัภาษณแ์ละจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสยีงตามค าบอก
ของผู้ถูกสัมภาษณ ์
 
 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการศกึษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยัมีขั้นตอนในการ
วิเคราะหด์ังนี ้
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณม์าแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความ
แตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวเิคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม และน ามาเปรียบเทียบกับข้อมลูเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฏี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มคีวามคล้ายคลึงกันและแตกต่าง
กันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห ์
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 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทยีบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกนั เพื่อสรุปผลการวจิัยการบริหารงาน
ด้านเทคโนโลยี ปญัหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานและแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของกองบัญชาการต ารวจสอบสวน
กลาง โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
 สังคมดิจิทลัในปัจจุบันมีบทบาทส าคัญอย่างมากในการผลักดันให้การบริหารและการจดัการเทคโนโลยเีป็น
กลไกส าคัญที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านชื่อเสียง สถานะทางสังคม 
และทางด้านการเงิน ซึ่งการได้มาซึ่งสถานะดังกลา่วข้างต้นนั้น องค์การอาจต้องเผชิญกับสภาวะยุ่งยากในการ
บริหารงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อให้เทคโนโลยีสารสนเทศเปน็สิ่งท่ีน ามาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นสามารถสร้างงานประยุกต์ให้กับหลากหลายสาขาหรือวิชาชีพ ทั้งทางด้าน
การแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ และดา้นศิลปะศาสตร์ เป็นต้น ส าหรับประโยชน์ของเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีต่อองค์การต่างๆสรปุได้โดยสังเขปดังต่อไปนี้ (สุวรรณา รัศมีขวัญ,2557,หน้า 29 – 32) 
 ด้านที่ 1 ท าให้สามารถลดระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรกิาร 
 ด้านที่ 2 ท าให้มีการสรา้งสินค้าหรอืบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า  
 ด้านที่ 3 ท าให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบของการท าการค้า  
 ด้านที่ 4 ท าให้เกิดการปรับเปลีย่นกระบวนการในการท างาน 
 กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการงานภายในองค์การ ซึ่งหมายถึง 
กระบวนการวางแผน การจัดองคก์าร การน า และการควบคมุทรัพยากรคน เงิน สิ่งของ และข่าวสาร เพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล (ติน ปรัชญพฤทธิ์ ,2556,หน้า 240) แต่ใน
ปัจจุบันในโลกยคุดิจิทัล หรือ สังคมยุค 4.0 น้ี วิถีชีวิตคนในปัจจุบัน มีความเร่งรีบ รวดเร็ว เน้นการพึ่งพาเทคโนโลยี 
เพื่อความสะดวกสบายมากข้ึน ในขณะเดียวกัน มีบุคคลบางกลุ่มที่อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยมีาก่อ
อาชญากรรมต่างๆ เพราะฉะนั้น ส าหรับการปฏิบตัิงานในโลกยคุดจิิทัล หรือ โลกยุค 4.0 การบริหารจัดการองค์การ
ที่ดีเพียงอย่างเดียวจึงยังไม่เพียงพอให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลสูงสุดได้ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงเล็งเหน็ความส าคญัในการน าเทคโนโลยมีาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปราบปราม
อาชญากรรม มีประสิทธิภาพ และเท่าทันการก่ออาชญากรรมในยุคดจิิทัลมากยิ่งขึ้น 
 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง สามารถน ามาวเิคราะห์แยกเป็นประเด็นต่างๆ 
เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 4 ประเด็น ดังนี้  
 1. การบริหารงานด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 ของกองบัญชาการต ารวจ
สอบสวนกลาง มีการน าเอาเทคโนโลยตี่างๆ มาใช้ในการปฏิบตัิงาน  ดังต่อไปนี ้
  1) งานด้านการวางแผนการปฏิบัตงิาน มีการน าเทคโนโลยมีาช่วยในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล บันทึกข้อมูลต่างๆ การจัดท าเอกสารทางราชการ รวมทั้งสืบค้นข้อมูลของงานด้านการสืบสวนสอบสวนในคดี
เพื่อวางแผนการจับกุม  ยกตัวอย่างเช่น 
    - ระบบ POLIS เป็นระบบท่ี ส านักงานต ารวจแห่งชาติพัฒนาขึ้น โดยประกอบไปด้วยระบบต่างๆ เชน่ 
ระบบคดีอาญา ,การตรวจสอบคดอีุจฉกรรจ์ , การบันทึก/แก้ไข ข้อมูลปรับปรุงหมายจับ ,ระบบคดีจราจร ,ระบบ
ข้อมูลปราบปรามอาชญากรรม, ระบบสืบสวนคดีอาญา ,ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ,ข้อมูลหมายจับ ,ระบบทะเบียน
ยานพาหนะ,ระบบใบอนุญาตขับรถ ,ระบบก าลังพล เป็นต้น 
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    - ระบบ CRIMES หรือ Criminal Record Information Management Enterprise System  ใช้
รวบรวมข้อมลูงานสอบสวน งานสบืสวน งานป้องกันปราบปราม งานจราจร  และสามารถเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูล
อื่นของ ส านักงานต ารวจแห่งชาติเอง หรือ หน่วยงานภายนอก  เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม การสืบสวน การอ านวยความยุติธรรม อ านวยความสะดวกสบายให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน ลด
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ท าให้ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น 
    - โปรแกรม Analyst’s Notebook ใช้ในการหาความสัมพันธ์ หรอื เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของวัตถุ 2 
สิ่งขึ้นไป  
    - เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจพสิจูน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนกิส์ต่างๆ เช่น Encase ใช้ส าหรับท า
ส าเนาข้อมลูเพื่อใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องคอมพวิเตอร์ ,XRY และ Cellebrite ใช้ส าหรับท า
ส าเนาข้อมลูเพื่อใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องโทรศพัท์มือถือ,Magicqube ใช้ส าหรับท าส าเนา 
จ าลองการท างาน และวเิคราะห์ขอ้มูลเครื่องคอมพิวเตอร์ ,Tableau Forensic Imager ใช้ส าหรับท าส าเนาเครื่อง
คอมพิวเตอร ์
    -  โปรแกรม Microsoft Word ใช้ในการจัดการงานด้านเอกสาร 
    - โปรแกรม Microsoft Excel ใช้ในการบริหารจดัการข้อมลู  วิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับตัวเลข 
    - โปรแกรม Microsoft PowerPoint ใช้ในการน าเสนองานต่างๆ 
  2) งานด้านการจัดการองค์การ ไมว่่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันระหว่างหน่วยงาน ภายใน
หน่วยงาน หรือ การประชุม การสัง่การบังคับบัญชา ก็มีการน าเอาเทคโนโลยตี่างๆ มาช่วยในการปฏบิัติงาน 
ยกตัวอย่างเช่น 
    - เทคโนโลยีการแชร์ข้อมลูผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็  
    - ระบบ VDO Conference ใช้ในการประชุมทางไกลผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
    - Application LINE ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหวา่งกันในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงาน  
  3) งานด้านการจัดการทรัพยากร คือกระบวนการในการจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาเพื่อให้
ข้าราชการต ารวจในสังกัดได้ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยศึกษาผ่านข้อมลูทางสื่อสังคมออนไลน์ตา่งๆ ข่าวทางเว็บไซต์
ต่างๆ เกี่ยวกับพัฒนาการของเทคโนโลยีใหม่ๆ แล้วน ามาศึกษาว่าสามารถมาปรับใช้กับการปฏิบตัิงานได้หรือไม่  
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานของข้าราชการต ารวจท่ีปฏิบตัิงานด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทลั ตาม
แนวนโยบาย Thailand 4.0  ของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง มีดังต่อไปนี ้
  1) ปัญหาการจัดการทรัพยากร 
      1.1 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ขาดทักษะ ขาดความรูค้วามเข้าใจ
ในการใช้งานเทคโนโลยี ขาดการฝกึอบรมบุคลากรในเรื่องของเทคโนโลย ี      
    1.2 เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบตัิงานไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอกบัจ านวนผู้ปฏิบตัิงาน  
        1.3 การจัดสรรงบประมาณที่ไมเ่พยีงพอ ท าให้หน่วยงานไม่สามารถจัดหาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้   
           1.4 ข้อจ ากัดทางด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องมือสื่อสาร ล้วนแล้วแต่พัฒนาในส่วนของความปลอดภัยของผู้ใช้เพิ่มมากข้ึน แต่เทคโนโลยี
ในการตรวจสอบ ยังไม่ทันสมัยเพียงพอ 
  2) ปัญหาในส่วนของการจัดการองค์การ ซึ่งระบบการท างานในปัจจุบัน ยังคงไว้ซึ่งระบบงาน
ราชการแบบเก่า มีกฎระเบียบที่เคร่งครัด กฎระเบยีบไม่เอื้อให้สามารถน าเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยมาใช้งานได้
อย่างเต็มที่  
  3) ปัญหาการจัดการข้อมูล การเช่ือมโยงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ข้อมูลต่างๆของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ยังขาดความเช่ือมโยงกัน ไม่มีศูนย์กลางของข้อมูล ท าให้การค้นหาข้อมลูท าไดย้าก ขาดความพร้อม
และประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูล 
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 3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจทีป่ฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีในยุคดิจทิัล 
ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0  ของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง มีดังต่อไปนี ้
  1) ปรับระบบเทคโนโลยีของงานต ารวจใหม่ ให้สามารถตอบสนองงานของผู้ปฏิบัติได้มากยิ่งขึ้น 
โดยการพัฒนาฐานข้อมูล รวมศูนย์ข้อมูล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ระบบใดที่มีความซ้ าซ้อน ก็ควรรวมกันเป็น
ระบบเดียวกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสะดวกในการน าข้อมูลทีไ่ด้จากเทคโนโลยีมาใช้งาน  
  2) ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีที่มีอยู่ หรือ เทคโนโลยีที่เปดิให้ใช้งานโดยไมม่ีค่าใช้จ่ายให้คุม้ค่า 
เพื่อให้สามารถใช้งานสิ่งท่ีมีอยู่แลว้ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ  
  3) จัดการฝึกอบรมให้บุคลากรในองค์การ,จัดสรรเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้พร้อมใช้
งานและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน,จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 
 4. แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทลั ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 ของ
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง มีดังต่อไปนี ้
  1) จัดตั้งกองก ากับเกี่ยวกับเทคโนโลยีขึ้นภายในกองบัญชาการสอบสวนกลาง  
  2) จัดอบรมข้าราชการต ารวจเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้มากขึ้น  
  3) พัฒนาเทคโนโลยีของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลางให้เท่าทันเทคโนโลยีของโลกท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  
  4) รวบรวมองค์ความรู้เกีย่วกับเทคโนโลยีของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลางอย่างเป็น
ระบบ หรือท่ีเรียกว่า การจัดตั้ง องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่
แล้วให้เป็นระบบ จัดท าเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยี และมีการรวบรวมความรู้จากท่ีต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่มาปฏิบัตงิานใหม่ สามารถศึกษาเรยีนรู้ได้ดว้ยตนเอง 
  
 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 การบริหารงานด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 ของกองบัญชาการ
ต ารวจสอบสวนกลาง มีการน าเทคโนโลยีหลากหลายเทคโนโลยมีาใช้ในการปฏิบัติงานในทุกลักษณะงานของ
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการอ านวยการ การวางแผนการปฏิบตัิงาน ที่มีการน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลู บันทึกข้อมูลตา่งๆ การจัดท าเอกสารทางราชการ รวมทั้ง
สืบค้นข้อมูลของงานด้านการสืบสวนสอบสวนในคดีเพื่อวางแผนการจับกุม งานด้านการจดัการองค์การ การ
ติดต่อสื่อสารกันระหว่างหน่วยงาน ภายในหน่วยงาน หรือ การประชุม  การสั่งการบังคับบัญชา ตลอดจน การ
จัดการทรัพยากรต่างๆในหน่วยงาน เช่น การจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการปฏิบัติงาน ล้วนมีการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยใหง้านบรรลเุป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสดุทั้งสิ้น ซึ่งใน
กระบวนการน าเทคโนโลยีมาปฏิบตัิงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสดุนั้น จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ด ีไม่ว่าจะเป็น
ในส่วนของการวางแผน การจัดการองค์การ หรือ การจดัการทรัพยากรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การติดตามผล
การปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2556) ได้กล่าวว่า การจดัการ หมายถงึ กระบวนการ
ของการวางแผน การจัดองค์การ การน า และการควบคุมทรัพยากรคน เงิน สิ่งของ และข่าวสาร เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับแนวคิดของ สุวรรณา รศัมีขวัญ 
(2557)  ท่ีได้กล่าวว่า การบรหิารและการจัดการประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักหรือกิจกรรมหลักที่ผู้บริหารพึง
กระท าท้ังหมด 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. การวางแผน (Planning) เป็นสิ่งส าคญัส าหรับการปฏิบตัิตาม  กลยุทธ์ให้
ประสบความส าเรจ็ เพราะวา่ การจัดองค์การ การจดัหาบุคคลเข้าท างาน การสั่งการและการควบคุม จะเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้กข็ึ้นอยู่กับการวางแผนที่ดี 2. การจดัการองค์การ (Organizing) เป็นการก าหนด
โครงสร้างองค์การเพื่อการด าเนินกิจกรรมขององค์การ โดยต้องมีการจัดโครงสร้างหรือรูปแบบในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ 3. การจัดหาคนเข้าท างาน (Staffing) หมายถึง การด าเนินการในการ
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คัดเลือกหรือสรรหาผู้ที่มีคณุสมบตัิและศักยภาพเหมาะสมกับงานแต่ละด้านเข้าท างาน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ
ลักษณะงาน 4. การสั่งการ (Directing) หมายถึง การใช้รูปแบบต่างๆในการจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานและน าไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายทีร่ะบไุว้ หรือเป็นกระบวนการจัดการให้สมาชิกในองค์การท างานร่วมกันไดด้้วยวิธีการ
ต่างๆ 5. การควบคุม (Controlling) หมายถึง กระบวนการตรวจสอบหรือติดตามผลและประเมินการปฏิบัติงานใน
กิจกรรมต่างๆ ของพนักงาน เพื่อให้องค์การด าเนินการไปในทิศทางที่มุ่งสู่เป้าหมายอย่างถูกต้องตามวตัถุประสงค์
หลักขององค์การในเวลาที่ก าหนดไว้  และ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุณิสา ศิลปะศร (2543) ได้ศึกษาเรื่อง การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน: ศึกษากรณสีถาบันราชภัฎสวนสุนันทา ผลการวิจัยพบวา่ การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานของสถาบันฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม โดยมีการน าคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Office มาใช้ในการ
บริหารงานอยู่ในระดับสูง และพบว่า ปัจจัยส าคญัในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ คือ ปัจจัยในเรือ่งข้อมูล การ
ติดต่อประสานงาน และ ความต้องการของหน่วยงาน 
 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิานของข้าราชการต ารวจที่ปฏิบติังานด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 
ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0  ของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง มีประเด็นท่ีน ามาอภปิรายดังนี ้
 1) ปัญหาการจัดการทรัพยากร 
     - ด้านบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นปญัหาการขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ปญัหา
การขาดทักษะ ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยี ขาดความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพิ่มเติมใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร ขาดการฝึกอบรมบุคลากรในเรื่องของเทคโนโลยี สอดคล้องกับงานวิจัยของ พุทธา  
พิกุลศรี (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการปฏิบตัิงานของข้าราชการ
ต ารวจกลุ่มงานสืบสวน ศูนยส์ืบสวนต ารวจภูธร ภาค 4 ผลการวิจยัสรุปว่า ปัญหา อุปสรรค ด้านการบริหารจดัการ
คือ ยังขาดการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริรวี  
ราศี (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศกับการบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล  กรณีศึกษา  : 
องค์การสวนสตัว์ ผลการวิจัยพบวา่ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การสวนสตัว์ด้านปัจจัย
ภายใน พบว่า การสรรหา บรรจุแต่งตั้งบุคลากร ไม่มีแผนการรองรบัท่ีชัดเจน ยังคงใช้ระบบอุปถัมภ์ ขาดการ
วิเคราะห์อตัราก าลัง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งขึ้นอยู่กับปริมาณงาน ส่งผลต่อความรู้ความสามารถของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน      
        - ดา้นเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่ทันสมัย ไม่รองรับ
กับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่พัฒนาไปอยา่งมากในปัจจุบัน นอกจากน้ี กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลางยงัพบเจอปัญหา
ในส่วนของอุปกรณ์ในการปฏิบตัิงาน ที่ยังมีไม่เพียงพอกับจ านวนผูป้ฏิบัติงาน ท าให้ข้าราชการต ารวจ จ าเป็นต้อง
จัดหาอุปกรณ์ในการท างานเอง หากไมส่ามารถจัดหาเองได้ ก็ต้องมกีารยืมอุปกรณ์ของผู้อื่น ซึ่งถือว่าไม่ไดร้ับความ
สะดวกในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงไชย สุรินทร์วรางกูร (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การหา
แนวทางเพือ่พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจขนาดกลาง ผลการวิจัย
สรุปว่า องค์กรธุรกิจมีปัญหาส าหรบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจดัการความรู้ในองค์กรในปัจจัยด้าน
ความสะดวกรวดเร็ว ความถูกต้องของข้อมูล การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ และความทันสมัยของเทคโนโลยี และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญวรา ชูประวัต ิ(2553) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยสรุปว่า สภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารและกลยุทธ์การบริหาร ICT ประกอบด้วย 4 ด้านคือ    
1. บุคลากร – ขาดบคุลากรและขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2. อุปกรณ์และระบบเทคโนโลยี – ขาดอุปกรณ์ และ
ระบบการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมคีวามส าคญัมาก 3. ระบบการบรหิาร – นโยบาย ICT มาจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ขาดการมสี่วนร่วมของผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง 4. ผู้บริหาร – ผู้บริหารให้ความส าคญักับการใช้ ICT แต่ขาดการพัฒนา
ทักษะด้าน ICT อย่างต่อเนื่อง 
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        - ด้านงบประมาณ ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่มีความส าคญัในการจัดหาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การจดัสรรงบประมาณที่ไมเ่พียงพอ ก็ท าให้หน่วยงานไม่สามารถจัดหาเทคโนโลยมีาใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้  รวมถึงปัญหาในส่วนของค่าตอบแทนบุคลากร ท่ีไม่ให้ความส าคญัในการให้สวสัดิการพิเศษแก่บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถดา้นเทคโนโลยี ท าให้เจ้าหน้าท่ีขาดแรงจูงใจในการท างานและพัฒนาความสามารถในการท างาน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ สุวรรณา รัศมีขวัญ(2557) ที่ได้กล่าวว่า ทรัพยากรที่เป็นองค์ประกอบส าคญัในการ
บริหารงานขององค์การส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทรัพยากรที่เรียกว่า 7M ดังต่อไปนี้ Man (คน) ,Machines 
(เครื่องจักร) , Money (เงิน) ,Materials (วัสดุอุปกรณ์), Methods (วิธีการ) ,Market (ตลาด) และ Morale (ขวัญ) 
ซึ่ง เงิน เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการบริหารงาน หมายถึง เงินทุนท่ีต้องใช้หมุนเวียนในการด าเนินกิจกรรมของ
องค์การ 
        - ข้อจ ากัดทางด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีมีการพัฒนาขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องมือสื่อสาร ล้วนแล้วแต่พัฒนาในส่วนของความปลอดภัยของผู้ใช้เพิ่มมากข้ึน แต่เทคโนโลยี
ในการตรวจสอบ ยังไม่ทันสมัยเพียงพอ ส่งผลให้ การตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีต ารวจยากยิ่งขึ้น เช่น การ
เข้ารหสัของข้อมูล Smart Phone และ Application ใหม่ๆ ท าให้การส าเนาข้อมูลเพื่อตรวจสอบท าได้ยากยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวดี ศิลปศักดิ์ขจร (2558) ได้ศึกษาเรือ่ง การศึกษาสภาพการใช้ ปัญหาและอุปสรรคใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาภายในโรงเรยีนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครปฐม มี 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านฮาร์ดแวร์นั้นอยู่ในระดับปานกลาง พบว่าปัญหา
เกี่ยวกับไมม่ีอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆเช่น สแกนเนอร์หรือมไีมเ่พียงพอและจ านวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอนมี
ประสิทธิภาพต่ า ตามล าดับ รองลงมา คือ จ านวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอินเตอร์เนต็ในสถานศึกษาไม่เพียงพอ 2) 
ด้านซอฟต์แวร์นั้นอยู่ในระดับปานกลาง พบว่าระบบเครือข่ายระหวา่งเครื่องมีปัญหา ตามล าดับ รองลงมาคือ 
ซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่ล้าสมัย 3) ด้านบุคลากรนั้นอยู่ในระดับปานกลาง พบว่าจ านวนผู้ดูแลรักษาและให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมีไมเ่พียงพอ รองลงมาคือ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศน้อย 4) ด้านการใช้ระบบเครือข่ายของเทคโนโลยสีารสนเทศนั้นอยู่ในระดับปานกลาง งบประมาณด้าน
การใช้ระบบเครือข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีไม่เพียงพอ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือระบบเครอืข่าย 
Internet ของโรงเรียนขัดข้องบ่อย 
 2) ปัญหาในส่วนของการจัดการองค์การ ซึ่งระบบการท างานในปัจจุบัน ยังคงไว้ซึ่งระบบงานราชการ
แบบเก่า มีกฎระเบียบท่ีเคร่งครัด กฎระเบียบไม่เอื้อให้สามารถน าเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยมาใช้งานได้อย่างเต็มที่ 
ไม่มีการพัฒนาให้ข้าราชการต ารวจสามารถท างานท้ังกระบวนการผา่นระบบคอมพิวเตอรไ์ด้ เช่น ในการตรวจร่าง
หนังสือ หากสามารถท าการตรวจร่างผ่านระบบออนไลน์ได้ ก็จะสามารถลดเวลาในการด าเนินการ รวมถึงลด
ค่าใช้จ่ายในส่วนของการสั่งพิมพ์หนังสือได้ และในส่วนของระเบียบในการจัดซื้อจดัจ้าง ท่ีจ ากัดการจัดซื้อเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ซึ่งบางตัวมีราคาค่อนข้างสูง บางตัวเป็นโปรแกรมที่เป็นของบริษัทในต่างประเทศ ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบ
จัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องให้มีตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย จึงไม่สามารถจัดซื้อมาใช้ในการปฏิบตัิงานได้ สอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย  พ.ศ.2556 – พ.ศ.2561 (อ้างถึงใน บุญเกียรติ  การะเวกพันธุ์,2560) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความเป็นเลศิในการบริการประชาชน ในส่วนของการยกระดับคณุภาพมาตรฐาน
การให้บริการประชาชนท่ีมีความเช่ือมโยงกันหลายส่วนราชการ น าไปสู่การเพิม่ขีดความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจของประเทศและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยทบทวนข้ันตอน ปรับปรุงกระบวนงาน หรือแก้ไข 
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและเอื้อต่อการแข่งขันของประเทศ 
 3) ปัญหาในส่วนของการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลจากโปรแกรมต่างๆ 
มาเพื่อใช้ในการวางแผนการจับกมุ หรือแผนการสืบสวนสอบสวน ซึ่งปัญหาที่ผู้ปฏิบัติงานเจอก็คือปญัหาการจดัการ
ข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ข้อมลูต่างๆของส านกังานต ารวจแห่งชาติ ยังขาดความเชื่อมโยงกัน ไม่
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มีศูนย์กลางของข้อมูล ท าให้การคน้หาข้อมูลท าได้ยาก ขาดความพรอ้มและประสิทธิภาพในการเช่ือมโยงข้อมูล จะ
เห็นไดจ้าก ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีการพัฒนาระบบ POLIS และ CRIMES ขึ้น เพื่อช่วยในการปฏบิัติงานของ
ข้าราชการต ารวจ ซึ่งทั้ง 2 ระบบนี้ มีการท างานท่ีคล้ายคลึงกัน แตกต่างกันแค่เพียงบางส่วน แต่กลบัแยกการท างาน
ออกเป็น 2 ระบบ ท าให้เกิดความซ้ าซ้อน และเพิม่ภาระให้ผู้ใช้งานและผูดู้แลระบบอีกด้วย หากมีการน าระบบท้ัง 2 
มาเช่ือมโยง และรวมเป็นระบบเดยีว ก็จะสามารถใช้งานได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีปัญหาในการ
จ ากัดการเข้าถึงข้อมูล ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหา ที่มีความส าคัญ เนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงานใน 1 วัน ไม่ได้มีการสืบสวน
สอบสวนเพียงแค่ 2-3 คดี แต่ข้อมูลบางส่วน เช่น ข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก ที่จ ากัดจ านวนครั้งการเข้าถึงต่อ
วัน ของเจ้าหน้าท่ี ท าให้ต้องรอวันใหม่ หากมีการเข้าถึงเกินจ านวนท่ีจ ากัด ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้าไปด้วย 
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ พัชนี เชยจรรยา,เมตตา วิวัฒนานุกูล และ อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2536) ได้ศึกษา
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและบทบาทในการพัฒนาสังคมไทย ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยราชการไทยนั้น หน่วยรายการไทยหลายแห่งมคีอมพิวเตอร์ใช้อย่างเพียงพอ และนิยมใช้
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Microcomputer) มากที่สุด ลักษณะการใช้งานเป็นการใช้งานท่ัวไปเป็นหลกั โดยส่วนใหญ่
เป็นการใช้ข้อมูลเพื่องานภายในหน่วยงาน การเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานมีน้อย ขาดศูนย์รวมข้อมูล มีความซ้ าซ้อน
ในการจัดเก็บข้อมลู  
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีในยุค
ดิจิทัล ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0  ของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง มีประเด็นที่น ามาอภิปราย
ดังนี ้
 1) แนวทางการแก้ไขปัญหาวางแผนการปฏิบัติงาน สามารถท าได้ โดยการปรับระบบเทคโนโลยีของงาน
ต ารวจใหม่ ใหส้ามารถตอบสนองงานของผู้ปฏิบัติได้มากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาฐานข้อมูล รวมศูนย์ข้อมูล ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ระบบใดที่มีความซ้ าซ้อน ก็ควรรวมกันเป็นระบบเดียวกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสะดวกในการน า
ข้อมูลทีไ่ดจ้ากเทคโนโลยมีาใช้งาน และเป็นการลดความซ้ าซ้อนของการใช้งาน สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย  พ.ศ.2556 – พ.ศ.2561 (อ้างถึงใน บุญเกียรติ  การะเวกพันธุ์,2560)  ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2: การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมยั บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ โดยเน้นการจัดโครงสร้างองค์การที่มีความทนัสมัย 
กะทัดรัด มรีูปแบบเรียบง่าย (Simplicity) มีระบบการท างานท่ีคล่องตัว รวดเร็ว ปรบัเปลีย่นกระบวนทัศน์ในการ
ท างาน เน้นความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ (Creativity) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์การ เน้นการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ สร้างคณุค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัดคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานต่างๆ และสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน เช่น 
    - น าเทคโนโลยีมาใช้ภายในองค์การ เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การบรหิารงานของ
ภาครัฐมปีระสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งข้ึน ยกระดับคณุภาพการให้บรกิารประชาชน สร้างความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานและการให้บริการ รวมทั้งส่งเสริมใหม้ีการปฏิบัติงานแบบเวอร์ชวล (Virtual Office) เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและประหยดัค่าใช้จ่าย 
    - ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของเว็บไซต์ภาครัฐ (Government 
Website Standard) และสามารถบูรณาการการเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐ (Connected Government) ที่
สมบูรณ์แบบเพื่อก้าวไปสูร่ะดบัมาตรฐานสากล 
    - น ากรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมลูแห่งชาติ (Thailand e-Government 
Interoperability Framework: TH e-GIF) มาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยน
และเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
    - พัฒนาระบบบริหารจดัการองค์การภาครัฐให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ใน
ลักษณะโครงข่ายข้อมลูที่เช่ือมต่อถึงกัน เพื่อให้กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งเสรมิการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการในระดับต่างๆ เพื่อสามารถเชื่อมโยงข้อมลูที่ส าคญัต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการตัดสินใจไป
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ยังศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) เพื่อให้เกิดการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่มีความเป็นปจัจุบันและ
ถูกต้อง 
    - ส่งเสริมให้มีการน ารูปแบบการใช้บริการร่วมกัน (Shared Services) เพื่อประหยัดทรัพยากร ลด
ค่าใช้จ่าย ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานและเพิม่ประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานของรัฐ โดยรวมกจิกรรมหรือ
กระบวนงานลักษณ์/ประเภทเดียวกัน (Common Process) ซึ่งเดิมต่างหน่วยงานต่างด าเนินงานเองเข้ามาไว้ใน
ศูนย์บริการร่วมโดยเฉพาะงานสนบัสนุน (Back Office) ได้แก่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเงินการคลัง 
และระบบบุคลากร เป็นต้น 
 2) แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการองค์การ โดยการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีที่มีอยู่ หรือ 
เทคโนโลยีที่เปิดให้ใช้งานโดยไมม่คี่าใช้จ่ายให้คุ้มค่า เพื่อให้สามารถใช้งานสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น 
เทคโนโลยี Google Map สามารถใช้แทนระบบ GPS ในการน าทาง เทคโนโลยี Google Drive สามารถใช้แทนการ
จัดซื้อ Server ขนาดใหญส่ าหรับใช้เก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลร่วมกัน เป็นต้น สอดคล้องกับ มฑุปายาส ทองมาก 
(2559) กล่าวว่าสารสนเทศควรมตี้นทุนในการจัดหา หรือต้นทุนในการผลิตต่ า หรือไม่เสียค่าใช้จ่ายผูใ้ช้สารสนเทศ
จึงต้องประเมินเพื่อเปรียบเทียบประโยชน์ท่ีได้รับจากสารสนเทศกับต้นทุนท่ีใช้ในการได้มาซึ่งสารสนเทศ 
 3) แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการทรัพยากร ควรมีการจัดการฝึกอบรมให้บุคลากรในองค์การ 
เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ วิธีการแก้ไขปัญหา Update ความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้น และเป็นการพัฒนาทกัษะให้กับ
บุคลากร ท าให้บุคลกรสามารถใช้งานเทคโนโลยีของหน่วยงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ
ในการใช้งานเทคโนโลยไีดด้้วยตนเอง ,ควรจัดสรรเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งานไดจ้ริงและ
เพียงพอตอ่ความต้องการของผู้ปฏบิัติงาน การมีเครื่องมือท่ีดีและเพยีงพอต่อความต้องการของผู้ปฏิบตัิงาน จะส่งผล
ให้ข้าราชการต ารวจผู้ปฏิบัติงาน มีความพร้อมในการแก้ไขปญัหาอาชญากรรมไดร้วดเร็วและมีประสทิธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน นอกเหนือจากนั้น ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ งบประมาณเป็นปญัหาหนึ่งที่ส่งผลต่อความไม่
พร้อมทางด้านเทคโนโลยี ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณใหเ้พียงพอต่อความต้องการใช้งานทางด้านเทคโนโลยีของ
ผู้ปฏิบัติงาน ถือเป็นความจ าเป็นอย่างหนึ่ง รวมทั้ง งบประมาณในดา้นของการตอบแทน หรือเงินตอบแทนพิเศษ
เฉพาะต าแหน่ง หรือท่ีเรียกว่าเงินประจ าต าแหน่ง ส าหรับผู้ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยี จะส่งผลให้ ผู้ปฏบิัติงานมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในสายงานนี้มากยิ่งข้ึน ไม่ย้ายสายการปฏบิัติงานไปอยู่ในสายที่มีเงินประจ าต าแหน่ง เช่น 
สายปราบปราม หรือ สายวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พุทธา  พิกุลศรี (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจกลุม่งานสืบสวน ศูนย์สืบสวน
สอบสวนต ารวจภูธร ภาค 4 ผลการวิจัยพบว่า หน่วยงานควรจดัหาวสัดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศให้
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ควรมกีารบ ารุงรักษาวสัดุอุปกรณ์เกีย่วกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมใช้งาน ด้าน
งบประมาณ ควรสนับสนุนการจัดซื้อและบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณเ์กีย่วกับเทคโนโลยสีารสนเทศมากขึน้ และ
งบประมาณในการจดัฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนือ่ง ด้านบุคลากร ควรพัฒนาด้านการจัดการ
ความรู้เกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศระหว่างเพื่อนร่วมงาน   
 แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 
ของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 1) จัดต้ังกองก ากับเกี่ยวกับเทคโนโลยีขึน้ภายในกองบัญชาการสอบสวน เพื่อดูแลเรื่องการวางแผนการ
พัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะ เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล รวบรวมและเช่ือมโยงข้อมูลของกองบัญชาการต ารวจสอบสวน
กลาง หากมีหน่วยงานท่ีท าหน้าที่เฉพาะด้านภายในกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลางขึ้น จะส่งผลให้การพัฒนา
ของเทคโนโลยมีีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจาก หน่วยงานมีอ านาจหน้าท่ีโดยตรงในการพัฒนาเทคโนโลยีของ
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง ไม่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยี สอดคล้องกับ 
สุวรรณา รัศมีขวัญ (2557) ได้กล่าวว่า โครงสร้างองค์การ (Organizational Structure) เป็นการพิจารณาถึงสิ่งที่
ต้องการท าและผู้ที่จะท า โดยมีองค์ประกอบหลักท่ีต้องก าหนดขึ้น คอื องค์ประกอบท่ี 1 ต้องมีการจัดแผนกงานหรือ
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ลักษณะของงาน (Work Specialization) ตามความเหมาะสมของประเภทขององค์การ องค์ประกอบท่ี 2 ต้องมีการ
จัดสายบังคับบัญชาให้ชัดเจน โดยเน้นการก าหนดสายบังคับบญัชาให้เป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่ง 
 2) จัดอบรมข้าราชการต ารวจเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้มากขึ้น เพื่อให้ข้าราชการต ารวจของกองบัญชาการ
ต ารวจสอบสวนกลางมีความรู้ความเข้าใจ ในการน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้งาน โดยเน้นให้มีการจัดอบรมข้าราชการ
ต ารวจท่ีเน้นความรู้ความเข้าใจอยา่งแท้จริง เน้นการปฏิบตัิจริง มากกว่าการนั่งฟังการบรรยาย และในแต่ละครั้ง ไม่
ควรมีผูเ้ข้าอบรมมากเกินไป เพ่ือให้วิทยากรมีการดูแลผู้เข้าอบรมทกุคนอย่างท่ัวถึง และเพื่อประโยชน์สูงสุดในการ
อบรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขอพร ปัตตะยรรยง (2555) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากร ส านักงานตรวจสอบภายในทหารบก ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารในต าแหน่งผู้อ านวยการกอง 7 กอง และหัวหน้าแผนก จ านวน 3 แผนก รวม
จ านวน 10 คน พบว่า ด้านบุคลากร ควรจัดใหม้ีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในด้านโปรแกรมและจัดท า
โครงการเสนอขอเพิ่มบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ด้านงบประมาณ ด้านวสัดุ เครื่องมือ
อุปกรณ์ ควรจดัท าโครงการเสนอขอเพิ่มงบประมาณด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มเตมิ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และพัฒนาการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และด้านการจัดการ ควรจัด
ให้มีการวางแผนการฝึกอบรม การจัดซื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงแจ้งข่าวสารให้บุคลากรทราบ 
 3) พัฒนาเทคโนโลยีของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลางให้เท่าทันเทคโนโลยีของโลกท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอยา่งเช่น พัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุออนไลน์ โดยมีการยืนยันตัวบคุคล (Know Your 
Customer : KYC) ที่สามารถพิสจูน์ตัวบุคคล และพิสจูน์ตัวตน ของผู้แจ้งเหตไุด้ , จัดท าระบบสถิติการปฏิบัติงาน 
เพื่อจัดเก็บข้อมลูสถิติอาชญากรรม และผลการสอบสวน เผยแพร่ผา่นระบบเครือข่าย เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถ
ติดตามผลการปฏิบัติงานได้อย่างใกล้ชิด รวมถึง ประชาชน สามารถเข้าตรวจสอบความคืบหน้าขอผลคดีไดโ้ดยไม่
ต้องเดินทางมาตดิต่อด้วยตนเอง , โปรแกรมระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าจะเป็นการน า
เทคโนโลยีด้าน GPS มาใช้ในการประเมินงานสายตรวจ ว่ามีการออกตรวจพ้ืนท่ีใดบ้าง ครบถ้วน ครอบคลุมพื้นท่ีใน
ความรับผิดชอบหรือไม่  หรือการใช้ข้อมูลสถิติทางคดี มาใช้ประเมนิการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน ว่ามีการ
ค้างคดีหรือไม่ มีคดีทีส่ามารถปิดคดีได้จ านวนเท่าใด น้อยกว่ามาตรฐานหรือไม่ เพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้า
และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว , พัฒนาเทคโนโลยีทีส่นับสนุนข้อมูลของข้าราชการต ารวจ
ในการสืบสวนจับกุมจ าพวก ข้อมลูบุคคลพ้นโทษ ข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์ ฯลฯ เพื่อให้ชุดสืบสวนสามารถตดิตาม
จับกุมผู้กระท าความผิดไดส้ะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน เช่น ระบบเช่ือมโยงข้อมูลบุคคลพ้นโทษ ควรมีการจัดเก็บ
รวบรวมคดีที่ผู้ต้องหามีการพ้นโทษ แล้ว และเก็บว่า เมื่อพ้นโทษ ผูต้้องหาพ านักอยู่ท่ีใด ท างานอะไร เพื่อสามารถ
ตรวจสอบได้ กรณีที่มีการก่อเหตุซ้ าในลักษณะเดิม เป็นต้น , น าเทคโนโลยีที่มีการใช้งานในการปฏิบัติงานของต ารวจ
ต่างประเทศ มาศึกษาและน ามาใช้งานในประเทศไทย เพื่อให้รูเ้ท่าทันเทคโนโลยีของต่างประเทศ เช่น เทคโนโลยี
การตรวจจับใบหน้าของคนร้าย และท าการค้นหาจากฐานข้อมลูใบหน้าคนร้าย เพื่อหาข้อมลูที่มีความคล้ายหรือ
ตรงกัน เป็นต้น สอดคล้องกับ ภักดี รัตนมุขย์ (2561) ได้กล่าวไว้ว่า เป้าหมายของ Thailand 4.0 คือการปรับเปลี่ยน
เชิงโครงสร้าง จากการ “ปักช า” สู่การมี “รากบัว” ของตนเอง ดังนั้นรัฐบาลมีนโยบายส าคญัในการปรับเปลีย่นจาก 
“ระบบเศรษฐกิจท่ีพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก” เป็นส่วนใหญ่ สู่ “ระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีของ
ตนเอง” ในระดับที่เหมาะสม 
 4) รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลางอย่างเป็นระบบ 
หรือท่ีเรียกว่า การจัดตั้ง องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่แล้วให้
เป็นระบบ จดัท าเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบตา่งๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยี และมีการรวบรวมความรู้จากท่ีต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่มาปฏิบัตงิานใหม่ สามารถศึกษาเรยีนรู้ได้ดว้ยตนเอง 
สอดคล้องกับการวิจัยของ ธงไชย สุรินทร์วรางกูร (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การหาแนวทางเพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจขนาดกลาง ผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนา มีดังนี้ 1. องค์กรธุรกิจควรส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรธุรกจิค้นคว้าหาความรู้ โดยการจดัหาช่องทางด้าน
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เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการค้นคว้าหาความรู้ที่หลากหลาย 2. องค์กรธุรกิจควรส่งเสริมให้พนักงานสร้างความรู้
โดยการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มงานเพื่อแลกเปลีย่นการเรียนรู้ด้านประสบการณ์การท างานผา่นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3. องค์กรธุรกิจควรจดัหลักสูตรการฝึกอบรมด้านทักษะการวิเคราะห์ความรู้ให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อให้
พนักงานขององค์กรสามารถใช้ฐานข้อมูลความรู้ไปใช้ในการท างาน 4. องค์กรธุรกิจควรจัดหาเทคโนโลยีส าหรับการ
จัดเก็บข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ส าหรบัการด าเนินงานของพนักงานอย่างเพียงพอ และพัฒนาให้ระบบสามารถเชื่อมโยง
กับระบบอื่นๆ ได้ 5. องค์กรควรสง่เสริมให้พนักงานจัดตั้งกลุ่มการจดัการความรู้ภายในองค์กร โดยส่งเสรมิให้
พนักงานทุกคนมีทักษะการจัดการความรู้อย่างสร้างสรรค์ 6. องค์กรธุรกิจควรจดัหาสื่อและช่องทางการถ่ายโอน
ความรู้ของพนักงานในองค์กรอย่างเพียงพอ เพื่อให้บุคลากรสามารถถ่ายโอนความรูภ้ายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองก ากับ หรือ แผนกงานท่ีรับผดิชอบ ดูแลเทคโนโลยี ภายในกองบัญชาการ
สอบสวนกลาง เพื่อให้รับผิดชอบ ในส่วนของการจัดการข้อมลูภายใน การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี จดัการ
ฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยีให้แก่ข้าราชการต ารวจภายในกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง และ มีหน้าที่ใน
การพัฒนาเทคโนโลยตี่างๆมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 2. สนับสนุนให้มีการจัดส่งข้าราชการต ารวจที่มีการปฏิบัติงานเกีย่วข้องกับเทคโนโลยไีปอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ในการน าเทคโนโลยีมาปฏบิัติงานไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมภายในของส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือการ
อบรมภายนอก เช่น การอบรมของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ การอบรมของส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น โดยเน้นการฝึกอบรม ที่เป็นการฝึกปฏิบัติ มากกว่า การนั่งฟังบรรยาย 
ให้ผู้อบรมได้มีการทดลองปฏิบัติ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการอบรม และสามารถน าข้อมลูที่ไดจ้ากการอบรม 
มาปฏิบัติงานได้จริง 
 3. สนับสนุนให้มีการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง จดัท า
เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้งานเทคโนโลยตี่างๆ เพื่อให้ ผู้ทีม่าปฏิบัติงานใหม่ หรือ ผู้ที่ไม่เคยใช้เทคโนโลยี 
สามารถศึกษาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปได ้
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