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บทคัดย่อ 

การวิจัย เรื่อง การจดัการระบบสารสนเทศของ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการต ารวจนคร
บาล มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อศึกษาแนวทางการน าระบบ
สารสนเทศมาพัฒนา และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบสารสนเทศมาพัฒนา กองบังคับการสืบสวน
สอบสวนกองบัญชาการต ารวจนครบาล ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นควา้ตามแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมต่างๆ 
รวมทั้งได้ทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดที่จะใช้ในการศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ มวีิธีการวิจัย
เอกสาร และการวจิัยสนาม ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการต ารวจในสังกัด กองบังคับการสืบสวน
สอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล จ านวน  7 คน  ผลการวิจยัสรุปว่า ระบบสารสนเทศท่ีน ามาใช้มี
ความส าคญั เป็นฐานข้อมลูของหน่วยงานในส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ถูกเชื่อมโยงเป็นข้อมลูเดยีวกัน และสามารถ
เรียกใช้งานได้จากหน่วยงานท่ีติดตั้งระบบสารสนเทศได้ทันที ลดเวลา และขั้นตอนการท างาน มีการควบคุมการ
วิเคราะห์ ติดตามผล แยกประเภทข้อมูล เรียงล าดับ และเก็บบันทึกข้อมูลค้นหาเพื่อเรียกใช้ในครั้งถัดไป 
องค์ประกอบท่ีส าคญัในการพัฒนาระบบสารสนเทศ คือ บุคลากร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ มี
ชุดปฏิบัติการที่ท าหนา้ที่รับผดิชอบด้านเทคโนโลยรีะบบสารสนเทศทุกกองก ากับ ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพื่อให้ระบบเกดิความสมบูรณ์ ถูกต้อง มีคุณภาพ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีระบบสารสนเทศจะต้องได้รับการ
แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและเป็นประโยชน์
ต่อองค์กร 

 
ค าส าคัญ : การจัดการระบบสารสนเทศ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล 

 
บทน า 
 การด าเนินงานในปัจจุบันได้น าระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารผ่านทาง 
อินเตอร์เนต็เข้ามาประสานการท างานร่วมกัน เพื่อสร้างโอกาสและการแข่งขันที่มีมากยิ่งข้ึน ระบบสารสนเทศจึงมี
ความส าคญัและความจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินงานขององค์กรหรอืหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนว่ยงาน 
รัฐบาลหรือเอกชน เพื่อช่วยให้องค์กรไดร้ับข่าวสารข้อมลูที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ 
เกิดการปรับเปลี่ยนการท างานโดยอาศัยกระบวนข้อมลู ข่าวสารที่มอียู่กระบวนท่ีท าให้เกิดสารสนเทศนี้เรียกว่า การ 
 
 

*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เร่ือง การจัดการระบบสารสนเทศของ 
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล 

** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ประมวลผลข้อมูล (Data Processing) และเรียกวิธีการประมวลผลขอ้มูลสารสนเทศด้วยเครื่องมือทาง
อิเล็กทรอนิกส ์หรือคอมพิวเตอร์นีว้่า เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็น กระบวนการต่าง ๆ และระบบงานท่ีช่วยให้ได้ สารสนเทศท่ีต้องการ โดยหมายรวมถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ตลอดจนกระบวนการในการน าอปุกรณ์และเครื่องมือนั้น ๆ มาใช้งานเพื่อรวบรวม จดัเก็บ ประมวลผล และแสดง 
ผลลัพธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล ได้ให้ความส าคัญกับการจัดการระบบ
สารสนเทศของข้าราชการต ารวจ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งแนวทางการ
แก้ไข เพื่อให้ข้าราชการต ารวจทุกคนในกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการต ารวจนครบาล สามารถเข้าถึง
และพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศได้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ประสบความส าเรจ็สูงสดุ  

ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ ของกองบังคับการสืบสวนสอบสวน
กองบัญชาการต ารวจนครบาล เพือ่ให้ทราบถึงการปฏิบัติงาน รูปแบบและวิธีการด าเนินการจัดการระบบสารสนเทศ 
เพื่อศึกษาระบบสารสนเทศ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในกองบังคับการสืบสวนสอบสวน
กองบัญชาการต ารวจนครบาล   

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจยั ดังนี้ 
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 

สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการจัดการระบบสารสนเทศของกองบังคับการสืบสวนสอบสวน 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล 

2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณก์ลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal interview) 

 
 
 
 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้
1. ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ข้าราชการต ารวจในสังกัด กองบังคับการสืบสวน

สอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล   
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive 

sampling) เป็นการเลือกสุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561 , 
หน้า 45) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) จ านวน 7 คน พิจารณาจากคณุสมบัติ ดังนี ้
 1. ผู้บังคับการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล  
 2. รองผู้บังคับการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล  

3. ผู้ก ากับการฝา่ยอ านวยการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล  
          4. รองผู้ก ากับการ กองก ากับการ 5 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล  



 3   
 

5. สารวัตร (สอบสวน) สถานตี ารวจนครบาลดินแดง ปฏิบตัิราชการ สารวัตร (สอบสวน) กลุม่งาน
สอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล  

6. รองสารวัตรฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบตัิการพิเศษ 191 ปฏิบัติราชการ       
รองสารวัตร กองก ากับการ 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล 

7. ผู้บังคับหมู่ กองก ากับการ 5 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนคร 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview 
or formal interview) แบบสอบถามได้ถูกก าหนดการสัมภาษณไ์วล้่วงหน้าแล้ว การสัมภาษณม์ีค าถามและ
ข้อก าหนดแน่นอนตายตัวจะใช้ค าถามแบบเดียวกัน (สภุางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75)  และท าการสัมภาษณ์เป็น
รายบุคคล ก่อนการสมัภาษณ์ได้แจ้งให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ผู้สมัภาษณ์จะใช้การจดบันทกึและ
บันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง ซึง่ก าหนดเฉพาะ
ค าถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อท่ี 1-3 เท่าน้ัน 
 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือ
สัมภาษณ์แบบเป็นทางการนั้น ผู้วจิัยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่
ได้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และครบถ้วนหรือไม่ เพื่อให้ข้อมลูที่ไดเ้ป็นข้อมลูที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ประมวล วิเคราะห์ และสรุปผล โดยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation)  ของ Denzin (สุภางค์    
จันทวานิช, 2561, หน้า 75)  แบ่งออกเป็น   

1. การตรวจสอบสามเสา้ด้านข้อมลู (Data triangulation) คือการพสิูจน์ว่าข้อมูลทีผู่้วิจัยได้มานั้นถูกตอ้ง
หรือไม่ วิธีการตรวจสอบ  

2. การตรวจสอบสามเสา้ด้านผู้วิจยั (Investigator triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมลูจากผู้วิจัยแต่
ละคนจะได้ข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร โดยการเปลี่ยนตัวผู้วิจัยแทนการใช้ผู้วิจัยคนเดียวเก็บข้อมลู  

3. การตรวจสอบสามเสา้ด้านทฤษฎี (Theory triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมลูว่า ถ้าผู้วิจัยใช้
แนวคิดทฤษฎีที่แตกต่างไปจากเดมิ จะท าให้การตคีวามข้อมลูแตกตา่งกันหรือไม่ มากน้อยเพียงใด  

4. การตรวจสอบสามเสา้ด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) เป็นการตรวจสอบ
ข้อมูลโดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย ในการรวบรวมข้อมลูเรื่องเดียวกัน 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ กระบวนการหรอืแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมลูที่น ามาใช้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามแนวทางของกระบวนการวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมสีาระส าคญัดังนี้ 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเกบ็รวบรวมข้อมลูทั่วไป โดยการรวบรวม
เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทกึไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่
              1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ 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 กฎ ระเบียบ พระราชบญัญัติ คูม่ือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น  
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2. วิธีการรวบรวมข้อมลูจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมลูโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยทีผู่้วิจัยเลือกวิธีการ
สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณแ์บบมีโครงสร้างหรือการสมัภาษณ์แบบเป็น
ทางการ (Structured interview or Formal interview) โดยที่ผู้วจิัยต้องท าการสมัภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนด
ไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสมัภาษณต์ามข้อที่ก าหนดไว้เท่าน้ัน และผู้วิจยัจะใช้แบบสมัภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามใน
การสัมภาษณแ์ละจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผูถู้กสัมภาษณ์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการศกึษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยัมีขั้นตอนในการ
วิเคราะหด์ังนี ้
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณม์าแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความ
แตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมลูเอกสารที่
เกี่ยวข้อง  

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทยีบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกนั เพื่อสรุปผลและตีความผลการวจิัย
การจัดการระบบสารสนเทศของกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล และข้อเสนอแนะ
แนวทางการจัดการระบบสารสนเทศของกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล โดยใช้การ
น าเสนอผลการวจิัยในรูปแบบพรรณนา 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยจากเอกสารและการวิจยัสนาม พบว่า ส านักงานต ารวจแห่งชาติโดยส านักงานสารสนเทศและ
การสื่อสาร ได้พิจารณาเห็นว่าระบบสารสนเทศของส านักงานต ารวจ ได้แก่ ระบบ POLIS (Police Information 
System) ของส านักงานต ารวจแหง่ชาติ,ระบบ C3L (Command, Control, Communication & Intelligence) 
ของกองบัญชาการต ารวจนครบาล และระบบ AFIS (Automated Fingerprint Identification System) และ
ระบบ CDS (Criminal Database System: CDS) ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร แต่ว่าสารสนเทศต่างๆ 
เหล่านี้ก็ยังประสบกับปัญหาไมส่ามารถเรียกใช้หรือประสานเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

ดังนั้น เมื่อปี พ.ศ.2547 ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงได้
จัดท า โครงการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศสถานีต ารวจขึ้น หรือเรียกโดยย่อว่า CRIME (Criminal Record 
Information & Management Enterprise System)  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสถานี
ต ารวจท่ัวไป และหน่วยงานต ารวจอื่นที่มีอ านาจหน้าท่ีสืบสวนสอบสวนคดีอาญา แต่ในปัจจุบันก็ยังขาดการ
สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงาน บันทึก สืบค้น บริการข้อมลู และเช่ือมโยงเครือข่าย
ระหว่างสถานตี ารวจ และหน่วยงานต ารวจอ่ืนท่ีมีอ านาจหน้าท่ีสืบสวนสอบสวนคดีอาญากับศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศกลาง ส านักงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพือ่ให้สามารถใช้ฐานข้อมูลกลางแหง่เดียวกัน ลด
ความซ้ าซ้อน การน าเข้า และการจัดเก็บข้อมลู ตลอดจนสามารถรองรับการประสานแลกเปลี่ยนข้อมลูกับหน่วยงาน
ต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้ในอนาคต 

 
แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจดัการระบบสารสนเทศ ด้านงานเอกสาร มดีังนี้  
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ระบบสารสนเทศ เป็นระบบทีจ่ัดการข้อมูลข่าวสารต่างๆ แล้วประมวลผลจัดเป็นฐานข้อมูล อัน
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร ์ระบบเครือข่าย ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ 
พนักงานท่ีเกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาวิชา โดยทีทุ่กองค์ประกอบดังกล่าวจะมีการท างานร่วมกันเพ่ือ
ก าหนดกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ใช้ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 
การประสานงาน การควบคมุภายในองค์การ การวางแผนและการบริหารการ แต่อย่างไรก็ตาม การไดม้าของ
สารสนเทศไม่จ าเป็นท่ีต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล เพราะก่อนหน้าท่ีจะมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในงาน
ไม่ว่างานธุรกิจ งานบรหิารสถานศกึษา มีพนักงานระดับปฏบิัติเป็นผูเ้ก็บข้อมูลและน าไปประมวลผลขอ้มูลด้วยมือ 
(สุชาดา กีระนันทน,์ 2551, หน้า 21, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, 2552,หน้า 11, พรรณี สวนเพลง, 2552, หน้า 126,    
สุพล พรหมมาพันธุ์,2554.หน้า 7, โอภาส เอี่ยมสริิวงศ์,2555,หน้า 9, สมชาย น าประเสริฐชัย,2558,หน้า 8, รุ่งรัศมี 
บุญดาว, 2559.หน้า 11) 

ระบบสารสนเทศ มีความส าคญักบัการบริหารงาน ความส าคัญต่อการประสบความส าเร็จ หรือความ
ล้มเหลวขององค์การ ท้ังยังเป็นการช่วยท าให้การตัดสินใจของผู้บรหิารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทีสู่งขึ้น ท าให้เพิ่ม
ความสะดวกรวดเร็วในระหว่างการด าเนินงาน ลดปรมิาณผู้ด าเนินงาน ลดปรมิาณเอกสารในระหว่างการด าเนินงาน 
ลดข้อผดิพลาดของเอกสารในระหว่างการด าเนินการ ประหยัดเนื้อท่ีจัดเก็บเอกสาร สร้างความโปร่งใสกับหน่วยงาน
หรือองค์การได ้(กัมพล โพธิ์ระดก, 2553, หน้า 22)  

การจัดการระบบสารสนเทศเป็นวธิีการเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกดิขึ้นท้ังภายในและภายนอกองค์การ 
เพื่อประกอบการตัดสินใจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ช่วยให้ผู้จัดการและบุคลากรในระดับต่างๆ ไดร้บัสารสนเทศท่ี
จ าเป็นน าไปใช้ประโยชน์และมสี่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ มกีารจัดระบบสารสนเทศ ไว้ 3 ประการ (พรรณี 
สวนเพลง,2552,หน้า 122-123 ) ดังนี ้

1. การจัดองค์การที่รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศ  
2. การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
3. การควบคุมระบบสารสนเทศ  

 ระบบสารสนเทศเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญที่ท าให้สังคมเจริญมีความก้าวหน้า และมีความส าคัญในการบรหิาร
จัดการภายในองค์การด้านต่างๆ (พรรณี สวนเพลง, 2552,หน้า 122-123, ชาญณรงค์ ตั้มวงสุนา, 2555. ออนไลน์) 
ดังนี ้

1. การวางแผน (planning) โดยน าไปใช้ในการวางแผนแม่บท และแผนกลยุทธ์ เพื่อช่วยเกี่ยวกับการจดั
องค์การ การผลิตสินค้าแลพบริการ การบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์การตลาดการคา้ขายเป็นต้น 

2. การประสานงาน (Coordinating) เพื่อการติดต่อและการประสานงานท้ังหน่วยงานภายในและ
ภายนอกองค์การ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร ทราบถึงสถานภาพทางการแข่งขันของคู่แข่งขัน รวมถึง
รักษาความสมัพันธ์ที่ดีกับลูกคา้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งข้ึน 

3. การควบคุม (Controlling) เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอน ตามกฎเกณฑร์ะเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ท่ีองค์การใช้ เพื่อช่วยควบคุมการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ดังน้ันจึงต้องการข้อมูลที่มีคณุภาพครบถ้วน 
ถูกต้อง เพื่อให้การควบคุมด าเนินการไปด้วยด ี

4. การตัดสินใจ (Decision Making) โดยน าข้อมลูไปใช้ในการตดัสนิใจเพื่อเลือกแนวทางที่ดีท่ีสุด คุ้มค่า
มากที่สุด และเกดิประโยชน์มากท่ีสุด ดังนั้นจึงต้องการข้อมลูที่ทันสมัยสมบูรณ์ ครบถ้วน เพื่อให้การตดัสินใจท าได้
ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ัน ระบบสารสนเทศยังช่วยสร้างประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การได้ ดังนี ้
1. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์  
2. ช่วยในการก าหนดเป้าหมายกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบตัิการ โดยผู้บริหารสามารถน าข้อมลูที่ไดจ้าก

ระบบสารสนเทศมาช่วยในการวางแผนและก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน  
3.ช่วยในการตรวจสอบการด าเนินงาน  

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
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4.ช่วยในการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศประกอบ
การศึกษาและการค้นหาสาเหตุ หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน 

5.ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกดิขึ้น เพื่อหาวิธีควบคุม ปรับปรุงและแก้ไขปญัหา 
6.ช่วยลดค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพช่วยให้ธุรกิจลดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการ
ท างาน  
 

 ทั้งนี้ การพิจารณาถึงสารสนเทศท่ีดีจะประกอบไปด้วยคณุสมบตัิ (โอภาส เอี่ยมสริิวงศ์, 2560, หน้า 26-
27) ดังต่อไปนี้ 

1. สารสนเทศต้องตรงประเด็น (Relevant) มีความสอดคล้องกับงาน มีความสมัพันธ์กับงานนั้นๆ  
2. สารสนเทศต้องครบถ้วนสมบูรณ ์(Complete)  
3. สารสนเทศต้องมีความถูกต้อง (Accurate) ในท านองเดียวกันสารสนเทศท่ีไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิด

หายนะตามมาได้เสมอ  
4. สารสนเทศต้องมีความเป็นปัจจบุัน (Current)  
5. สารสนเทศต้องมีความคุ้มค่า (Economical)  
ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจ  (Decision Support System : DSS)   
ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย, (2549, หน้า 194.) ได้อธิบายว่า 

ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจ คือ กลุ่มของกระบวนการที่อาศัยตัวแบบในการประมวลข้อมลูและพิจารณา เพื่อช่วย
ผู้บริหารในการตดัสินใจ ระบบท่ีประสบความส าเรจ็ต้องเรียบง่าย คงทน สามารถปรับและควบคุมได ้มีข้อมูล
ครบถ้วน และง่ายต่อการสื่อสาร เป็นระบบท่ีเพิ่มความสามารถในการสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเฉพาะกิจ 
และรูปแบบของการตัดสินใจโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การวางแผนในอนาคต และใช้ในช่วงเวลาที่ไมส่ม่ าเสมอหรือไม่ได้
วางแผนเอาไว้ เป็นผลผลติของกระบวนการพัฒนา ซึ่งผู้ใช้ระบบ และตัวระบบเองมีความสามารถในการตอบสนอง
และมีอิทธิพลต่อกัน เป็นผลให้มีววิัฒนาการของระบบและก่อให้เกิดรูปแบบของการใช้งานเกิดขึ้น 

ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจ สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ (ศรไีพร ศักดิ์รุ่ง,พงศากุลและ 
เจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย, 2549, หน้า 202-203) 

1. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้รูปแบบเป็นหลัก (Model-driven DSS) เป็นระบบ 
ที่ใช้การจ าลองสถานการณ ์และรปูแบบการวิเคราะหต์่างๆ  

2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลเป็นหลัก (Data-driven DSS) เป็นระบบที ่
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากแหล่งต่างๆ เพื่อน ามาวิเคราะห ์ 

ระดับของการตัดสินใจภายในองคก์าร  แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  
1. การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เป็นการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง  
2. การตัดสินใจเชิงยุทธวิธี เป็นการตัดสินใจของผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งจะเกี่ยวกับการจดัการเพื่อให้การ

ด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ผู้บรหิารระดบัสูงก าหนดไว ้ 
3.การตัดสินใจเชิงปฏิบัติการการตดัสินใจ ของผู้บริหารระดับปฏิบัตกิารหรือหัวหน้างานซึ่งเกีย่วข้องกับ

งานประจ าหรือการปฏบิัติงานเฉพาะด้านตา่งๆ 
ส่วนประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)  ได้แก่ อุปกรณ์ เป็น

ส่วนประกอบแรกและเป็นโครงสรา้งพื้นฐานของ DSS, ระบบการท างาน เป็นส่วนประกอบหลักของ DSS , ข้อมูล, 
และบุคลากรเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญอีกส่วนหนึ่งของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรนั้น จ าเป็นตอ้งพิจารณาทุกองค์ประกอบท่ี
เกี่ยวข้องในระบบท่ีจะพัฒนาขึ้น โดยอาจแบ่งส่วนประกอบส าคัญไดด้ังนี ้

1. กระบวนการท างาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนของขั้นตอนการท างานและข้อมลูที่มีการแลกเปลี่ยนกัน
ภายในระบบ 
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2. บุคลากร เพื่อก าหนดบคุคลผู้เกีย่วขอ้ง และท าการฝึกอบรมให้มีความพร้อม 
3. โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี เพื่อให้มีอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่พร้อมต่อการ

ใช้งานของระบบ 
4. ท าการทดสอบและปรับปรุงระบบก่อนใช้งาน 
ทั้งนี้ ส านักงานต ารวจแห่งชาติไดม้ีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอยู่แล้ว ได้แก่ ระบบสารสนเทศ

ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ(Police Information System: POLIS) อันเป็นฐานข้อมูลหลักของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การป้องกัน ปราบปราบ และ บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งข้ึน  

นอกจากน้ัน ในการจัดการระดับสถานีต ารวจยังมี ระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 
หรือ CRIMES ซึ่งย่อมาจาก Criminal Record and Information Management Enterprise System เป็นช่ือใน
ระบบใหม่ใน “โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถานตี ารวจ” ที่ เป็นเครื่องมือช่วยให้เจ้าหน้าท่ีในสถานี
ต ารวจท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในกองทะเบียนประวัติอาชญากร ไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน (ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ,2555.หน้า 8-26)  
 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง สามารถน ามาวเิคราะห์แยกเป็นประเด็นต่างๆ เรยีง
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยัที่ตั้งไว้ตามประเด็น ดังน้ี 

วัตถุประสงค์ท่ี 1. เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของกองบังคับการสืบสวน
สอบสวนกองบัญชาการต ารวจนครบาล 

1.1 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
     ระบบสารสนเทศ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร ์ซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่าย 

ฐานข้อมูล  ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ พนักงานท่ีเกี่ยวข้อง และ ผู้เชี่ยวชาญในสาขา ทุกองค์ประกอบนี้ท างาน
ร่วมกันเพื่อก าหนด รวบรวม จดัเกบ็ข้อมูล ประมวลผลข้อมลูเพื่อสรา้งสารสนเทศ และส่งผลลัพธ์หรือสารสนเทศท่ีได้
ให้ผู้ใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการท างาน การตัดสินใจ  การวางแผน  การบริหาร การควบคมุ การวิเคราะห์และตดิตาม
ผลการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งน ามาใช้ในการท างานเพื่อให้มีประสทิธิภาพและประมวลผลที่รวดเร็ว ถูกต้อง คุ้มค่า  

1.2 การน าระบบสารสนเทศมาใช้ใน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
     มีการน าระบบ Polis, Crime, มาใช้ในการปฏิบัติงานจัดท าฐานข้อมูล ระบบงานบันทึก, ระบบงาน

สืบค้นข้อมูล, ระบบงานบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การค้นหาข้อมลูติดตามคนร้าย และใช้ในการเช่ือมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีอ านาจในการสบืสวนสอบสวน  

1.3 ผู้ที่รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนคร
บาล 

     มีผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับหน้าท่ีโดยตรง ท าหน้าทีร่ับผิดชอบด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศทุกกองก ากับ 
ประสานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท าหนา้ที่บันทึกและจัดเก็บข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้าส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ
สืบค้นข้อมูล มีผู้บังคับการ, รองผูบ้ังคับการ และผู้ก ากับเป็นผู้ควบคุมสั่งการปฏิบัติ และมรีะดับรองผู้การ เป็นผู้ดูแล
การปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและเป็นผูดู้แลระบบ และยังรองสารวัตรและผู้บังคับหมูเ่ป็นผู้ปฏิบัติ  

1.4 การวางแผนและจัดการด้านระบบสารสนเทศ 
     มีผู้บริหารระดับสูง ผู้บังคับการและรองผู้บังคับจะเป็นผู้วางแผน การคิดจัดการบุคลากรผู้ใดเป็นผู้

ควบคุม วางแผนด้านบุคลากร แผนการฝึกอบรม  
 

1.5 ความส าคัญของระบบสารสนเทศต่อหน่วยงาน  
     ใช้เป็นฐานข้อมูลกลางและท างานแบบศูนย์รวม ซึ่งง่ายต่อการบริหารจดัการข้อมลู ช่วยพัฒนาและ

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับสถานีต ารวจ ใหท้ างานอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง  
วัตถุประสงค์ท่ี 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการน าระบบสารสนเทศมาพัฒนา กองบังคับการสืบสวน

สอบสวนกองบัญชาการต ารวจนครบาล มีดังนี้ 
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 2.1 ระบบสารสนเทศท่ีน ามาใช้จ าเป็นต้องมีความสอดคล้อง สมัพันธ์กับงาน  
      จ าเป็นต้องมีความสอดคล้อง สัมพันธ์กับงาน เพื่อไม่ให้เกดิความผิดพลาดกับการปฏิบตัิงาน ทีต่้องน า

ฐานข้อมูลเหล่านี้มาวเิคราะห์  
2.2 ระบบสารสนเทศท่ีน ามาใชจ้ าเป็นต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งระบบ 
     จ าเป็นต้องครอบคลุมด้วยรายละเอียดที่ส าคญัในทุกเรื่องในสิ่งที่ต้องการทราบและต้องมีข้อมลูทั้งใน

อดีต ปัจจุบันและอนาคต เพื่อที่จะให้ข้อมูลเหล่านี้ครบถ้วนสมบรูณ ์และสามารถเขา้ถึงแหล่งข้อมูลไดอ้ย่างถูกต้อง  
2.3 ระบบสารสนเทศท่ีน ามาใช้จ าเป็นต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน  
      จ าเป็นต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ เชื่อถือได้ เพราะด้วยอ านาจหน้าที่ความ

รับผิดชอบต้องด าเนินการเกี่ยวกับความผิดทางอาญาสืบสวนสอบสวนในด้านอาชญากรรม โดยส่วนใหญ่ต้องใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือพิเศษเข้ามาช่วยในการปฏิบัติหน้าท่ี  

2.4 ระบบสารสนเทศท่ีน ามาใช้จ าเป็นต้องมีการจัดท าข้อมูลให้เปน็ปัจจุบันที่สุด 
     ต้องมีการจัดท าใหเ้ป็นแบบปจัจุบันท่ีสุด เพราะด้วยระบบข้อมลูต่างๆ ในยุคปัจจุบันมีการเปลีย่นแปลง

อยู่ตลอดเวลา ระบบสารสนเทศจงึมีความส าคญัต่อการบริหาร ต่อความส าเร็จของหน่วยงาน และเพื่อใหไ้ด้ระบบ
สารสนที่สมบรูณ์ ถูกต้อง ง่ายสะดวกในการตรวจสอบ  

2.5 ระบบสารสนเทศท่ีน ามาใช้ควรค านึงถึงความคุ้มค่า 
     ควรค านึงถึงความคุ้มค่าให้มากท่ีสุด เพราะเมื่อตดัสินใจใช้ระบบแล้ว ต้องพิจารณาถึงการใช้งาน

ตลอดจนกระบวนการพัฒนาให้เพือ่ให้ระบบดีขึ้นควรประเมินความคุ้มค่าจากสารสนเทศท่ีได้รับและตน้ทุนท่ีใช้ไป
เสมอ และเป็นประโยชน์ทั้งต่อจ้าหน้าทีต่ ารวจและประชาชน 

วัตถุประสงค์ท่ี 3 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบสารสนเทศมาพัฒนา กองบังคับการ
สืบสวนสอบสวนกองบัญชาการต ารวจนครบาล มีดังนี้ 

1. ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบสารสนเทศมาใช้  
    ข้าราชการต ารวจยังขาดทักษะ ในการใช้คอมพิวเตอร์ และขาดความรู้ความเข้าใจในการน าระบบ

สารสนเทศมาใช้ให้ถูกต้อง การขาดความช านาญในการใช้ระบบปฏบิัติ ขาดแคลนบคุลากรที่น าข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
การเช่ือมต่อข้อมลูต่างๆ ยังไม่ค่อยครอบคลมุ มีข้อจ ากัดในการใช้งาน ยากในการประเมินผลจากระบบ และไม่สาร
มารถท าการค านวณข้อมลูที่ซับซ้อนได้ ก่อให้เกิดปญัหาการรักษาข้อมูล ตัวระบบสารสนเทศยังมีความซับซ้อน ท าให้
เกิดความสัมพันธ์การเชื่อมต่อข้อมลูในระดบัขาดการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานบางหน่วยงานยังไม่ให้
ความส าคญักับระบบสารสนเทศเท่าท่ีควร 
 2. แนวทางการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน  

    ควรฝึกอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการต ารวจอย่างสม่ าเสมอ พัฒนาคนให้มีองค์ความรู้ในงานท่ีปฏิบัติ ให้
เกิดความช านาญในระบบสารสนเทศ  ควรให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีการรวมศูนย์ข้อมูลต่าง ทั้งของหน่วยงาน
เองและหน่วยงานอ่ืนๆ และควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
อภิปรายผลการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การจัดการระบบสารสนเทศ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล
สามารถน าแนวทฤษฎีมาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี ้

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของกองบังคับการสืบสวนสอบสวน 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล 

    1.1 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
          จากการวิจัยครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ แสดงความคดิเห็นว่า ระบบสารสนเทศ เป็นระบบท่ีท าหน้าที่

ในการรวบรวมจัดเก็บข้อมลู ระบบสืบค้นข้อมูล ระบบฐานข้อมลู เพื่อน ามาใช้ในการท างานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
และประมวลผล โดยน าแนวความคิดการจดัการระบบสารสนเทศเขา้มาช่วยเพื่อให้ได้ข้อมลูที่ส าคัญ (พรรณี สวน
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เพลง,2552)  ได้อธิบายว่า การจัดการระบบสารสนเทศ เป็นเครื่องมอืช่วยสนับสนุนองค์การให้มีการรวบรวม จัดเก็บ
ข้อมูล ประมวลผลข้อมลู โดยมีระบบคอมพิวเตอรม์าช่วยในด าเนินงานท าให้องค์การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ถูกต้อง 

    1.2 การน าระบบสารสนเทศมาใช้ใน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนคร
บาล 

         ผู้ให้ข้อมูลส าคญัแสดงความคิดเห็นว่า มีการน าเอาระบบสารสนเทศมาใช้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการตรวจสอบข้อมูลระบบคดีตา่งๆ นั้นคือ ระบบ Polis ระบบ CRIMES, ระบบ GFMIS และการใช้โปรแกรม E–
COP แสดงให้เห็นว่า การน าระบบสารสนเทศมาใช้ เป็นไปตามแนวความคิดของ Sander (อ้างถึง ใน อัจฉรัตน์ 
สงวนงาม, 2554) ได้อธิบายว่า ในการน าเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมลูเพื่อให้มาซึ่งสารสนเทศท่ี
สามารถน าไปประโยชน์ในการท างาน ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในองค์การ 

 1.3 ผู้ที่รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจ
นครบาล 

         ผู้ให้ข้อมูลส าคญัแสดงความคิดเห็นว่า มชุีดปฏิบัติการที่ท าหน้าท่ีรับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศ
โดยตรง เพื่อจัดการข้อมลูประสานกับหน่วยงานอ่ืนๆ แสดงให้เห็นวา่การรับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศ สอดคล้อง
กับแนวความคิดของ ปริศนา มัชฌิมา (ปริศนา มัชฌิมา,2552.หน้า 32, อ้างใน,รุ่งรัศมี บุญดาว 2559)  ได้อธิบายว่า 
บุคลากร คือ ผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ เช่น ผู้ควบคมุระบบคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์ และออกแบบระบบ 
นักเขียนโปรแกรม พนักงานเตรียมข้อมูล นักบริหารฐานข้อมลู ผู้ใช้ระบบ เป็นต้น และ (พรรณี สวนเพลง,2552,
หน้า 122-123 ) ได้อธิบายไว้ว่า การจัดองค์การทีร่ับผดิชอบด้านระบบสารสนเทศ เป็นการให้เกิดความมั่นใจได้ว่า
จะสามารถจดัหาระบบสาระสนเทศได้อย่างเหมาะสม เพื่อปรบัปรุง แก้ไข ผลการด าเนินงานของบุคคลและองค์การ
จึงจ าเป็นจะต้องจดัองค์การเพื่อรบัผิดชอบในการจัดหาระบบสารสนเทศ 

 1.4 การวางแผนและจัดการด้านระบบสารสนเทศ 
                   จากการวิจัยครั้งนีผู้้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงความคิดเหน็ว่า มีผู้บริหารระดับสูง ผู้บังคับการและรองผู้
บังคับการ เป็นผู้วางแผนระบบของสารสนเทศ แผนงบประมาณ แผนด้านบุคลากร แผนการฝึกอบรม การติดตามผล 
แสดงให้เห็นว่าการวางแผนและจดัการด้านระบบสารสนเทศ สอดคล้องกับแนวความคิดของ พรรณี สวนเพลง 
(พรรณี สวนเพลง, 2552,หน้า 122-123, ชาญณรงค์ ตั้มวงสุนา, 2555 ออนไลน์) ได้อธิบายว่า การจดัการระบบ
สารสนเทศ  เป็นการวางแผน (planning) โดยน าไปใช้ในการวางแผนแม่บท และแผนกลยุทธ์ เพื่อช่วยเกี่ยวกับการ
จัดองค์การ  

  1.5 ความส าคัญของระบบสารสนเทศต่อหน่วยงาน  
         จากการวิจัยครั้งนี้ผู้ให้ข้อมลูส าคญัแสดงความคดิเห็นว่า ระบบสารสนเทศใช้เป็นฐานข้อมลูกลาง

และท างานแบบศูนยร์วม ช่วยพัฒนาและเพิม่ประสิทธิภาพให้กับสถานีต ารวจ ประหยดัเวลาในการท างาน มีความ
สะดวก  สอดคล้องกับแนวความคดิของกัมพล โพธิ์ระดก (กัมพล โพธิ์ระดก, 2553)  ได้อธิบายว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารนั้น มีอทิธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการท างานของคนเรา ท าให้เกิดสังคมยุค
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมในการท างาน  
          2.แนวทางการน าระบบสารสนเทศมาพัฒนา กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการต ารวจนคร
บาล สามารถสรุปได้ดังนี้ 

  2.1 ระบบสารสนเทศท่ีน ามาใชจ้ าเป็นต้องมีความสอดคล้อง สมัพันธ์กับงาน  
                  จากการวิจัยครั้งนีผู้้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงความคิดเหน็ว่า ระบบสารสนเทศท่ีน ามาใช้จ าเป็นต้องมี
ความสอดคล้อง สัมพันธ์กับงาน เพื่อไม่ให้เกิดความผดิพลาดกับการปฏิบัติงาน ทีต่้องน าฐานข้อมูลเหล่านี้มา
วิเคราะห์ ซึ่งไดส้อดคล้องกับแนวความคิดของ โอภาส เอีย่มสิริวงศ์ (โอภาส เอี่ยมสริิวงศ,์ 2560) ไว้ว่าสารสนเทศ
ต้องตรงประเด็น (Relevant) สอดคล้องกับงาน มีความสัมพันธ์กับงานนั้นๆ  

 2.2 ระบบสารสนเทศท่ีน ามาใชจ้ าเป็นต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งระบบ 
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        จากการวิจัยครั้งนี้ผู้ให้ข้อมลูส าคญัแสดงความคดิเห็นว่า ระบบสารสนเทศท่ีดี จ าเป็นต้องครอบคลุม
ด้วยรายละเอียดที่ส าคัญในทุกเรื่องในสิ่งที่ต้องการทราบและต้องมีขอ้มูลทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต เพื่อท่ีจะให้
ข้อมูลเหล่านี้ครบถ้วนสมบรูณ์ และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อยา่งถูกต้อง ได้สอดคล้องกับแนวความคิดของ
โอภาส เอี่ยมสริิวงศ ์(โอภาส เอี่ยมสิริวงศ,์ 2560)  ได้อธิบายว่า สารสนเทศต้องครบถ้วนสมบูรณ ์(Complete) 
สารสนเทศท่ีไม่ครบถ้วนด้วยซ้ าโดยเฉพาะสารสนเทศท่ีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อาจส่งผลต่อการตัดสินใจทีผ่ิดพลาด
ตามมาอยา่งหลีกเลี่ยงไม่ได้  

  2.3 ระบบสารสนเทศท่ีน ามาใชจ้ าเป็นต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน  
      จากการวิจัยครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงความคิดเห็นวา่ ระบบสารสนเทศท่ีน ามาใช้จ าเป็นต้องมี

ความถูกต้อง ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ เชื่อถือได้ ไดส้อดคล้องกับแนวความคิด โอภาส เอี่ยมสริิวงศ์ (โอภาส เอี่ยม
สิริวงศ,์ 2560)  ได้อธิบายไว้ว่า สารสนเทศต้องมีความถูกต้อง (Accurate) ในท านองเดียวกันสารสนเทศท่ีไม่ถูกต้อง
อาจก่อให้เกิดหายนะตามมาได้เสมอ  

  2.4 ระบบสารสนเทศท่ีน ามาใชจ้ าเป็นต้องมีการจัดท าข้อมลูให้เป็นปัจจุบันทีสุ่ด 
     จากการวิจัยครั้งนี้ผู้ให้ข้อมลูส าคัญแสดงความคิดเห็นว่า ระบบสารสนเทศท่ีน ามาใช้ จ าเป็นต้องมกีาร

จัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันท่ีสดุ ตอ้งมีการจัดท าใหเ้ป็นแบบปจัจุบันที่สุด ไดส้อดคล้องกับแนวความคดิของ โอภาส 
เอี่ยมสริิวงศ ์(โอภาส เอี่ยมสริิวงศ,์ 2560)   ได้อธิบายไว้ว่า สารสนเทศต้องมีความเป็นปัจจุบัน (Current) ด้วย
สภาวการณ์ของธุรกิจโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรายงานทางสารสนเทศท่ีไดร้ับจากเมื่อวานนี้อาจไม่จริง
แล้วส าหรับในวันนี้ก็เป็นได้  

2.5 ระบบสารสนเทศท่ีน ามาใช้ควรค านึงถึงความคุ้มค่า 
     จากการวิจัยครั้งนี้ผู้ให้ข้อมลูส าคัญแสดงความคิดเห็นว่า ระบบสารสนเทศมาใช้ ควรค านึงถึงประโยชน์

และความคุ้มค่าให้มากท่ีสุด เพราะต้องพิจารณาถึงการใช้งานตลอดจนกระบวนการพัฒนาให้เพื่อให้ระบบดีขึ้นควร
ประเมินความคุ้มค่าจากสารสนเทศที่ได้รับและต้นทุนท่ีใช้ไปเสมอ โดยต้องใหฐ้านข้อมูลสมบรูณ์ และเป็นปัจจุบัน
ที่สุด และเป็นประโยชน์ทั้งต่อจ้าหน้าท่ีต ารวจและประชาชน ซึ่งได้สอดคล้องกับแนวความคิดของ โอภาส เอี่ยมสิริ
วงศ์ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ,์ 2560) ได้อธิบายไว้ว่า สารสนเทศต้องมีความคุ้มค่า (Economical) ระบบสารสนเทศท่ี
ถูกน ามาใช้งานในธุรกิจล้วนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  

3. ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบสารสนเทศมาพัฒนา กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
กองบัญชาการต ารวจนครบาล มีดังนี้ 
               3.1 ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบสารสนเทศมาใช้  

    ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมลูส าคัญแสดงความคิดเห็นว่า ข้าราชการต ารวจยังขาดทักษะ ในการใช้คอมพิวเตอร์ 
และขาดความรู้ความเข้าใจในการน าระบบสารสนเทศมาใช้ให้ถูกต้อง ตัวระบบบางระบบยังมีการซ้ าซอ้น ซึง่ไป
สอดคล้องกับแนวความคิดของ พูลศักดิ์  บุญปาน (2557,บทคัดย่อ) การน าเทคโนโลยมีาใช้เพื่อปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลหมายจับกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
โปรแกรมการศึกษา: วิทยาศาสตรม์หาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คือการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรับปรุง
ระบบฐานข้อมลูหมายจับกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล
ต่างๆ ของแต่ละกองก ากับการในลักษณะฐานข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียกใช้ข้อมูลร่วมกันและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการท างานรวมถงึการท ารายงานสรุปสถติิต่างๆ ไวน้ าเสนอให้กับผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน งานไดจ้ริงต่อไป 
      3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน  
      ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงความคิดเห็น ดังนี ้

    1. ควรฝึกอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการต ารวจอย่างสม่ าเสมอ พัฒนาคนให้มีองค์ความรู้ในงานที่ปฏิบัติ 
ให้เกิดความช านาญในระบบสารสนเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาจากการโยกย้ายต าแหน่ง ท าให้ข้าราชการต ารวจท่ีไม่เคยใช้
งานระบบสารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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    2.ควรให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีการรวมศูนย์ข้อมูลต่าง ทั้งของหน่วยงานเองและหน่วยงานอื่นๆ 
ท าไว้ที่เกี่ยวกัน แล้วจัดเจ้าหน้าประจ าศูนย์ข้อมูลหากหน่วยงานใดต้องการข้อมูล ท าให้สามารถเข้าถึงได้โดยระบบ
คอมพิวเตอร์ในหน่วยงานก็ให้จัดท าเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ในภายใต้ตอนกัน เพื่อง่ายต่อการเก็บ
ข้อมูลและเกิดความรวดเร็ว และ 

3.) ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการพัฒนาระบบสารสนเทศ   
 
ข้อเสนอแนะ  

1. พัฒนา บุคลากรเพื่อมารองรับการใช้ระบบสารสนเทศท่ีทันสมยัอยู่เสมอ  
2. ควรให้กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล  เพิ่มจุดเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ 

เพื่อการใช้งานให้มากขึ้น สะดวกในการปฏิบัติงาน การประมวลผล และการตรวจสอบฐานข้อมลู  
3. ผู้บังคับบัญชา ผู้บรหิาร ต้องมคีวามรู้ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของระบบสารสนเทศ และให้เข้า

มามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
  4. ควรมีการจดัท าตอบกับหน่วยงานอ่ืนๆ และให้เช่ือมต่อฐานข้อมูลการรวมศูนย์ข้อมูลไว้ และเจ้าหนา้ที่
ต ารวจก็ประสานข้อมูลเข้าศูนย์ข้อมูลของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

5.  ควรจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบั
ระบบสารสนเทศอยู่สม่ าเสมอ  
 6. สร้างเสริมอุปกรณ์ เครื่องมือท่ีทันสมัยเพื่อใช้ที่มีความจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับการปฏิบตัิ และเพียงพอต่อความต้องการ  

7. ควรมีการจดัท าข้อมูลกลางเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่นๆ และเจ้าหน้าท่ีต ารวจก็ประสานข้อมูลเข้าศูนย์
ข้อมูลของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

8. ข้าราชการต ารวจต้องหมั่นศึกษาหาความรู้อยูต่ลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันโลกทันเหตุการณและ
มีความช านาญการในงานที่อยู่ในความรับผดิชอบ  

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป   

 1.ควรศึกษาวิจัย เรื่อง ความต้องการในการอบรมของข้าราชการต าารวจ ของกองบังคับการ สืบสวน
สอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล เพื่อพัฒนาข้าราชการให้มคีวามรู้ ความสามารถ และ พัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ดยีิ่งข้ึน   

2. ควรศึกษาวิจัย เรื่องการติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศ ของกองบังคับการ สืบสวนสอบสวน 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล เพือ่ปรับปรุงตัวระบบให้มีประสิทธิภาพ สามารถ ตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูล
จากระบบสารสนเทศ ตามแผนปฏิบัติงานของส านักงานต ารวจ แหง่ชาติ ลดความซ้ าซ้อนของระบบสารสนเทศและ
เพิ่มเตมิในส่วนท่ียังไมส่มบรูณ์ของตัวระบบต่อไป 
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