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บทคัดยอ  
การวิจัยครั้งน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาเรื่อง สมรรถนะของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดี

พิเศษ กระทรวงยุติธรรม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม การดําเนินการตามวัตถุประสงคดังกลาวเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) กับผูมีสวนเก่ียวของกับการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ จํานวน 4 กลุม ประกอบดวยกลุมผูบริหารระดับสูงกรมสอบสวนคดีพิเศษ กลุมผูเช่ียวชาญเฉพาะดานคดี
พิเศษ กลุมพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด กลุมอดีตผูบริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมจํานวนท้ังสิ้น 18 ทาน 
เพ่ือรวบรวมขอมูลท่ีไดและนํามาสรุปผลเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งตําแหนงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เปน
ตําแหนงในระบบขาราชการพลเรือนสามัญ และมีกําหนดไวท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม เพียงหนวยงาน
เดียวในประเทศไทย โดยตําแหนงดังกลาวมีหนาท่ีความรับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินการวิจัย
ดังกลาว และนําไปสูการกําหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับตําแหนง
และหนาท่ีความรับผิดชอบอยางเปนรูปธรรม อันจะสงผลใหเพ่ิมประสิทธิผลในการดําเนินงานของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ กระทรวงยุติธรรมตอไป 

 
คําสําคัญ : การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 
 
Abstract 

This research is a part of the study titled ‘The Competency Management of Special Case 
Inquiry Officials, Department of Special Investigation, Ministry of Justice, with objectives to study an 
approach to develop functional competencies of special case inquiry officials, Department of 
Special Investigation, Ministry of Justice.  To achieve the research objectives, qualitative research is 
employed using an in-depth interview with a total of 18 persons involving with special case 
investigation who can be divided into 4 groups i.e. high-level executives of the Department of 
Special Investigation, special case experts, public prosecutors of the Office of Attorney General, and 
former executives of the Department of Special Investigation.  Information gathered from the 
interview is then summarized to identify an approach to develop functional competencies of 
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special case inquiry officials, Department of Special Investigation, Ministry of Justice.  Special case 
inquiry official is a title of position under the civil servant system and the Department of Special 
Investigation, Ministry of Justice is the only government agency in Thailand that have this title of 
position. The duties and responsibilities of such title of position are to conduct investigation under 
the Special Case Investigation Act, B.E. 2547 (2004) and its amendment, B.E. 2551 (2011). Once the 
research objectives are achieved, a concrete approach to develop functional competencies suitable 
for the title of position and its duties and responsibilities could be identified, leading to higher 
operational performance of the Department of Special Investigation, Ministry of Justice.  

     
Keyword : special case investigation, special case inquiry official, development, functional 
competencies, Department of Special Investigation Ministry of Justice 
 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

โลกปจจุบันความเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา การสื่อสาร เทคโนโลยีซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนํามาซึ่งประโยชนดานตางๆ 

แตในขณะเดียวกันน้ันก็นํามาซึ่งปญหาตอประชากรโลกอยางมากมายเชนเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสงผลใหการ

ติดตอสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็วเช่ือมโยงท่ัวโลกไวดวยกัน เกิดการแลกเปลี่ยน ถายทอดขอมูลระหวางกัน ภัยรายแรง

ท่ีแฝงมากับความเจริญและการเปลี่ยนแปลงดังกลาวคือ การเกิดอาชญากรรม ซึ่งการเกิดอาชญากรรมเปนปญหาท่ีเกิดข้ึน

ในทุกมุมโลก ทุกสังคม ทุกชนช้ัน ทุกภาคสวนเปนปญหาท่ีสงผลกระทบถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนท่ัวไป ปญหาอาชญากรรมจึงมีแนวโนมของความรุนแรงและความซับซอนมากข้ึน และมีปริมาณมากข้ึน ขยายตัว

ไปท่ัวทุกชนช้ันและทุกภาคสวน สําหรับประเทศไทย ปญหาอาชญากรรมไดทวีความรุนแรงและมีความซับซอนมากข้ึน

เชนเดียวกัน ดังน้ัน คดีอาชญากรรมท่ีมีความรุนแรง ซับซอนจึงเปนอาชญากรรมท่ีมีลักษณะเปนคดีอาญาจําเปนตอง

ดําเนินการสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม เปนหนวยงานบังคับใชกฎหมาย มีอํานาจหนาท่ีในการสืบสวนสอบสวนคดี

พิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษฯ ดังกลาว โดยในป พ.ศ. 2561 กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถรักษา

ผลประโยชนใหรัฐโดยคิดเปนมูลคา 52,324,134 บาท ดังน้ี 
 

ผลการดําเนินคดีพิเศษ ป พ.ศ. 2561 จําแนกตามลักษณะความผิด 4 กลุม 

ประเภทคดี จํานวน 
คดีรับ 

จํานวน 
คดีเสร็จ 

มูลคาความเสยีหายที่รักษา
ผลประโยชนใหรัฐ 

(ลานบาท) 
ดานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
(อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ/การเงินการธนาคารฟอกเงิน/ 
ภาษีอากร/กูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน/เศรษฐกิจหรือการคลัง) 

51 89 45.7048 

ดานอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยสินทาง
ปญญา 
(อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ/การละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญา) 

39 31 219.7042 

ดานการคุมครองผูบริโภคและสิง่แวดลอม 
(อาชญากรรมที่มีผลกระทบตอผูบริโภค/ส่ิงแวดลอม/มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 

13 17 972.6779 
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ดานอาชญากรรมระหวางประเทศและอาชญากรรมพิเศษ 
(อาชญากรรมที่เปนความผิดขามชาติ/องคกรอาชญากรรม/การ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว/การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ/
การคามนุษย/ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน/
ความมั่นคง 
ของประเทศ/ความสัมพันธระหวางประเทศ) 

81 94 5,426.9219 

รวม 184 231 52,324.134 

 
จากอํานาจหนาท่ีของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาเปนตําแหนงท่ีมีอํานาจในการ

ปฏิบัติงานในคดีพิเศษดวยวิธีการพิเศษหลายประการ โดยจะเห็นวามีอํานาจตามกฎหมายมากกวาหนวยงานบังคับใช

กฎหมายอ่ืนๆ ดังน้ัน การท่ีจะสรางความรับผิดชอบใหกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงมีความสําคัญสูงมาก และผูท่ี

ดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะตองไดรับการคัดเลือกอยางเหมาะสม และเมื่อเขาสูตําแหนงแลวจําเปน

จะตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะและกําหนดแนวทางพัฒนาสมรรถนะท่ีถูกตองเหมาะสมเพ่ือใหผูท่ีดํารงตําแหนง

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสอดคลองกับแนวทางการบริหาร

จัดการภาครัฐแนวใหม และการพัฒนาสมรรถนะในระบบขาราชการพลเรือนสามัญ และนําไปสูการใหอํานวยความ

ยุติธรรมใหกับภาคประชาชนตามนโยบายรัฐบาล       

 กรมสอบสวนคดีพิเศษเปนเปนหนวยตั้งใหม กอตั้งข้ึนเมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 บุคลากรในสังกัดมีสถานะเปนขาราชการพลเรือนสามัญ โดยในระยะแรก

ของการกอตั้งไดรับโอนขาราชการตํารวจมาปฏิบัติงานท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษเปนจํานวนมาก และในเวลาตอมาไดรับ

โอนบุคลากรมาจากหลายหนวยงาน เพ่ือเนนความเปนสหวิชาชีพ บุคลากรมีความรูความสามารถท่ีหลากหลาย อาทิ 

ดานกฎหมาย ดานวิศวกร ดานบัญชี ดานการเงินการธนาคาร ดานท่ีดิน ดานการตางประเทศ ดานสื่สารมวลชน ดาน

วิทยาศาสตร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ซึ่งบุคลากรเหลาน้ีเมื่อโอนมารับราชการท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษแลวจะ

สามารถปฏิบัติงานดานการสืบสวนสอบสวนไดในทุกประเภทคดี ดังน้ัน บุคลากรจึงมีความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย สิ่งท่ี

ตามมาคือ ความหลากหลายทางดานสมรรถนะ ความรู วัฒนธรรม มุมมอง ทัศนคติ สิ่งตางๆ เหลาน้ีเมื่อมารวมกัน

สงผลใหเกิดท้ังขอดีและขอเสียในเวลาเดียว กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงจําเปนจะตองปรับหรือสรางเสริมใหบุคลากร

ดังกลาวมีสมรรถนะหรือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมรวมกัน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว จึงนําไปสู

การกําหนดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งประกอบดวย สมรรถนะดานการสืบสวน 

สมรรถนะดานการสอบสวน สมรรถนะดานการทําสํานวนคดี  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน

คดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 

2. เพ่ือกําหนดวิธีการพัฒนาสมรรถนะดานการสืบสวน ดานการสอบสวน และดานการทําสํานวนคดี เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 

3. เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตรของสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดี

พิเศษ กระทรวงยุติธรรม 
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เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หมายถึง ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดใน

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มีอํานาจหนาท่ีในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยเปนตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และกําหนดใหไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษท่ีตองคํานึงถึงภาระหนาท่ี 

คุณภาพของงาน และการดํารงตนอยูในความยุติธรรม 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หมายถึง สมรรถนะเฉพาะ

ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เปนสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนง โดยงานวิจัยน้ีหมายถึง 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งเปนสมรรถนะท่ีจําเปน ท่ีจะตองนําไปใช

ในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี ซึ่งจะแสดงถึงพฤติกรรมท่ีสามารถสรางผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประกอบดวย สมรรถนะดานการสืบสวน สมรรถนะดานการสอบสวน สมรรนถะดานการทําสํานวนคด ี

สมรรถนะดานการสืบสวน หมายถึง การเสาะแสวงหาขอเท็จจริง พยานหลักฐาน พยานบุคคลของ

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งเปนพนักงานฝายปกครองท่ีไดปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือใหทราบ

ถึงรายละเอียดแหงความผิดน้ัน  

สมรรถนะการสอบสวน หมายถึง การกระทําท่ีมุงไปสูการรวบรวมพฤติการณเก่ียวกับความผิดท่ีกลาวหา 

ขอเท็จจริง พยานหลักฐาน พยานบุคคล พยานแวดลอมท่ีไดมาจากการสืบสวน เพ่ือนํามาวิเคราะหและประมวลเรื่อง

เพ่ือพิสูจนความผิดหรือพิสูจนความบริสุทธ์ิของผูถูกกลาวหา 

สมรรถนะดานการทําสํานวน หมายถึง การจัดทําเอกสารท่ีมีระบุรายละเอียดแหงความผิด พฤติการณ

เก่ียวกับความผิดท่ีกลาวหา ขอเท็จจริง พยานหลักฐาน พยานบุคคล พยานแวดลอม โดยสามารถเรียบเรียงเปนถอยคํา

และบันทึกเปนเอกสาร เพ่ือแสดงใหเห็นถึงขอมูลท่ีไดมาจากการสืบสวน สอบสวนท่ีครบถวน และมีนํ้าหนัก รับฟงได 

และนาเช่ือถือ เมื่อไดบันทึกขอมูลดังกลาวรวบรวมเปนสํานวนคดีแลว จะตองนําสงอัยการเพ่ือพิจารณาสั่งฟองหรือสั่ง

ไมฟอง เพ่ือเขาสูกระบวนการยุติธรรมในช้ันศาลตอไป 

วิธีการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หมายถึง วิธีการ

พัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยนําวิธีการพัฒนาในรูปแบบตางๆ ท่ี

องคกรนิยมนํามาใชในการพัฒนาบุคลากรในองคกร เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและสงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

ม ากยิ่ ง ข้ึ น  ป ระก อบ ด วย  ก ารส อน งาน แ ละ พ่ี เลี้ ย ง  (Coaching&Mentor) ก ารฝ ก อบ รม แล ะสั ม ม น า 

(Training&Seminar) การเรียนรูดวยตนเอง (Self Learning) การติดตามแมแบบ (Job Shadowing) การสับเปลี่ยน

หมุนเวียนงาน (Job Rotation)  

การสอนงานและพ่ีเลี้ยง (Coaching&Mentor) หมายถึง การพัฒนาบุคลากรในองคกร โดยใหหัวหนา

งานหรือผูปฏิบัติงานอาวุโสท่ีอยูในสายงานเดียวกันเปนผูสอนงานหรือเปนพ่ีเลี้ยง ใหคําแนะนํา สอนงาน เปนท่ีปรึกษา 

และใหขอมูลสะทอนกลับ (feedback) ในการปฏิบัติงานอยางใกลชิด เปนพัฒนาบุคลากรผานการทํางานรวมกัน ซึ่งใน

บางองคกรอาจเปนการสอนงานแบบกลุม หรือเปนการสอนงานแบบตัวตอตัว ท้ังน้ี ผูสอนงานอาจเปนท้ังผูสอนงาน

และเปนพ่ีเลี้ยงไปในคราวเดียวกันดวยก็ได  
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การฝกอบรมและสัมมนา (Training&Seminar) หมายถึง การพัฒนาบุคคลในองคกรท่ีมุงเนนใหเกิด

ความรูความเขาใจเฉพาะเรื่องหน่ึงเรื่องใด ในชวงระยะเวลาท่ีแนนอน โดยการพัฒนาเปนกลุม การฝกอบรมเปนการ

เรียนรูจากผูท่ีเช่ียวชาญฝกใหกับผูท่ียังไมมีทักษะในเรื่องใดเรื่องหน่ึง สวนการสัมมนาเปนการนําบุคคลท่ีมีความรู

ความสามารถความเช่ียวชาญในระดับเดียวกันหรือใกลเคียงกันมารวมแลกเปลี่ยนขอมูลและ/หรือประสบการณ เพ่ือ

สรางองคความรูใหมหรือไดแนวทางใหมๆ ในการปฏิบัติงาน 

การเรียนรูดวยตนเอง (Self Learning) หมายถึง การพัฒนาบุคลากรในองคกร โดยท่ีบุคคลากรผูน้ัน

จะตองเรียนรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง จากชองทางตางๆ อาทิ การทํางานจริง การศึกษา คนควาเพ่ิมเติมจากแหลงความรู

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน โดยวิธีน้ี บุคลากรผูน้ันจะตองมีความใฝรู เรียนรูเพ่ิมเติม โดยองคกรไมไดบังคับหรือ

ไมไดกําหนดใหบุคคลน้ันตองทํา เปนความตองการภายในจากบุคคลผูน้ัน 

การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) หมายถึง การพัฒนาบุคลากรโดยกําหนดใหบุคลากรตอง

หมุนเวียนเปลี่ยนงานท่ีปฏิบัติ โดยอาจจะเปนการเปลี่ยนหนวยงานท่ีสังกัด หรือเปลี่ยนลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ หรือ

เปลี่ยนสถานท่ี/สาขา เพ่ือใหบุคลากรผูน้ันเกิดประสบการณท่ีแตกตางและหลากหลาย 

การติดตามแมแบบ (Job Shadowing) หมายถึง การพัฒนาบุคลากรโดยใหติดตามเรียนรูการทํางาน

ของผูบริหารเหมือนเปนเงา เปนวิธีการท่ีลงทุนต่ําแตไดผลสูง เปนผลดีตอท้ังผูบริหารในฐานะโคชและตอผูบริหารฝกหัด

ท่ีไดเรียนรูจากสถานการณจริง ความคิด การตัดสินใจในสถานการณตางๆ ยังเปนการถายทอดความรูเฉพาะตัว (Tacit 

Knowledge) ในเชิงปฏิบัติท่ีไมสามารถหาไดจากหองเรียนแหงไหนไดเลยนอกจากการติดตาม สังเกต และซึมซับจากผู

ท่ีเปนแมแบบ 

 

1. บทบาท ภารกิจ โครงสราง และอํานาจหนาท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

1.1 การกอต้ังกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กอตั้งข้ึนเมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม พ.ศ.2545 ใช ช่ือภาษาอังกฤษวา  DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION  มี ช่ือยอวา DSI ซึ่งมี

บุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญในดานตางๆ ในลักษณะสหวิชาชีพ โดยพัฒนารูปแบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

เปนองคกรหน่ึงซึ่งเปนยุทธศาสตรในการปฏิรูประบบราชการ ทําใหประชาชนและประเทศชาติไดรับความเปนธรรม

และประโยชนสูงสุด และเปนองคกรท่ีปฏิบัติงานเชิงรุก เพ่ือปองกันปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมท่ีมีผลกระทบ

อยางรายแรงตอเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และความสัมพันธระหวางประเทศโดยมุงมั่นอํานวยความยุติธรรม ดวย

ความเช่ียวชาญพิเศษ สุจริต โปรงใส สรางความเช่ือมั่นแกประชาชน สําหรับภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษหากจะ

เปรียบเทียบกับหนวยงานในประเทศสหรัฐอเมริกา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) อาจจะเทียบเคียงไดกับสํานักงาน

สอบสวนกลางแหงสหรัฐอเมริกา (Federal Bureau of Investigation : FBI)  

1.2 ภารกิจ   

 เก่ียวกับการปองกัน การปราบปราม การสืบสวนและการสอบสวนคดีความผิดทางอาญาท่ีตองดําเนินการ

สืบสวนและสอบสวนโดยใชวิธีการพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ โดยท่ีคดีความผิดทางอาญาตาม

กฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษจะตองมีลักษณะอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 
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(ก) คดีความผิดทางอาญาท่ีมีความซับซอน จําเปนตองใชวิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวม

พยานหลักฐานเปนพิเศษ 
(ข) ความผิดทางอาญาท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
(ค) ความผิดทางอาญาท่ีเปนการกระทําความผิดขามชาติท่ีสําคัญหรือเปนการกระทําขององคกร

อาชญากรรม 
(ง) ความผิดทางอาญาท่ีมีผูทรงอิทธิพลท่ีสําคัญเปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน 
(จ) คดีความผิดทาอาญาท่ีมีพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญซึ่งมิใชพนักงานสอบสวนคดี

พิเศษหรือเจาหนาท่ีคดีพิเศษเปนผูตองสงสัย เมื่อมีหลักฐานตามสมควรวานาจะไดกระทําความผิดอาญาหรือเปนผูถูก

กลาวหาหรือผูตองหา 
1.3 เคร่ืองมือพิเศษ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถใชเปนเครื่องมือในการ

สืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มีดังน้ี 
(1) การขอใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐอ่ืนใหความชวยเหลือ สนับสนุน หรือเขารวมปฏิบัติ

หนาท่ีไดตามความเหมาะสม 
(2) การปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับคดีพิเศษใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจสืบสวนสอบสวนคดี

พิเศษ และเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาแลวแตกรณ ี
(3) เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจ

เขาไปในเคหสถาน หรือสถานท่ีใดๆ เพ่ือตรวจคน เมื่อมีเหตุสงสัยตามสมควรวามีบุคคลท่ีมีเหตุสงสัยวาการกระทํา

ความผิดท่ีเปนคดีพิเศษหลบซอนอยูหรือมีทรัพยสินซึ่งมีไวเปนความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิด หรือไดใชหรือ

จะใชในการกระทําความผิดท่ีเปนคดีพิเศษ หรือซึ่งอาจใชเปนพยานหลักฐานได ประกอบกับมีเหตุอันควรเช่ือวา หาก

เน่ินชากวาจะเอาหมายคนมาไดบุคคลน้ันจะหลบหนีไป หรือทรัพยสินน้ันจะถูกโยกยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําให

เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 
(4) มีอํานาจคนบุคคล หรือยานพาหนะท่ีมีเหตุสงสัยตามสมควรวามีทรัพยสิน ซึ่งมีไวเปนความผิด

หรือไดมาโดยการกระทําความผิด หรือไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิดท่ีเปนคดีพิเศษ หรือซึ่งอาจใชเปนพาน

หลักฐานได 
(5) สามารถมีหนังสือสอบถามหรือเรียกใหสถาบันการเงิน สวนราชการ องคการ หรือหนวยงาน

ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ สงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของมาเพ่ือใหถอยคํา สงคําช้ีแจงเปนหนังสือหรือสงบัญชีเอกสารหรือ

หลักฐานใดๆ มาเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
(6) สามารถมีหนังสือสอบถาม หรือเรียกบุคคลใดๆ มาเพ่ือใหถอยคํา สงคําช้ีแจงเปนหนังสือ หรือ

สงบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใดๆมาเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
(7) สามารถยึด หรืออายัดทรัพยสินท่ีคนพบในการสอบสวนคดีพิเศษ  
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(8) สามารถไดมาซึ่งขอมูลขาวสารตามเหตุท่ีอันควรเช่ือไดวา เอกสารหรือขอมูลขาวสารอ่ืนใดซึ่งสง

มาทางไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร เครื่องมือหรืออุปกรณในการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส หรือสื่อ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใชหรืออาจถูกใช เพ่ือประโยชนในการกระทําความผิดท่ีเปนคดีพิเศษ 
(9) ในกรณีท่ีจําเปนและเพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี สามารถดําเนินการ

จัดทําเอกสารหรือหลักฐานใดข้ึน หรือเขาไปแฝงตัวในองคกร หรือกลุมคนใดเพ่ือประโยชนการสืบสวนสอบสวน และ

ถือวาเปนการกระทําท่ีชอบดวยกฎหมาย 
(10) เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี กรมสอบสวนคดีพิเศษไดรับการยกเวน

ไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน และ

กฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณฑเชนเดียวราชการทหารและตํารวจตามกฎหมายดังกลาว ท้ังน้ี ใหเปนไปตามระเบียบท่ี

กระทรวงยุติธรรมกําหนด 
จากอํานาจหนาท่ีของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาเปนตําแหนงท่ีมีอํานาจในการ

ปฏิบัติงานในคดีพิเศษดวยวิธีการพิเศษ/เครื่องมือพิเศษหลายประการ ซึ่งมีลักษณะท่ีแตกตางจากหนวยงานบังคับใช

กฎหมายอ่ืนๆ  และมีอํานาจตามกฎหมายมากกวาหนวยงานบังคับใชกฎหมายอ่ืนๆ ดังน้ัน การท่ีจะสรางความ

รับผิดชอบใหกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงมีความสําคัญสูงมาก และผูท่ีดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

จะตองไดรับการคัดเลือกอยางเหมาะสม และเมื่อเขาสูตําแหนงแลวจําเปนจะตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะและ

กําหนดแนวทางพัฒนาสมรรถนะท่ีถูกตองเหมาะสมเพ่ือใหผู ท่ีดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการสืบสวน การสอบสวน การทําสํานวนคดี 

 2.1 การสืบสวน 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (10) ไดใหคํานิยามไววา “การสืบสวน หมายถึง การ

แสวงหาขอเท็จจริงและหลกัฐาน ซึ่งพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี เพ่ือรักษาความสงบ

เรียบรอยของประชาชน และเพ่ือท่ีจะทราบรายละเอียดแหงความผิด” วัตถุประสงคของการสืบสวน คือ (1) เปนการ

แสวงหาขอเท็จจริงเพ่ือรักษาความสมงบเรียบรอยของประชาชน (2) เปนการแสวงหาหลักฐานเพ่ือทราบรายละเอียด

แหงความผิดและรูตัวผูกระทําผิดรวมท้ังใหไดความแนชัดวามีการกระทําผิดอาญาเกิดข้ึนจริงหรือไม 

 2.2 การสอบสวน 

    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดใหคํานิยามไวในมาตรา 2 (11) วา “การสอบสวน” 

หมายความถึง การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดําเนินการท้ังหลายอ่ืน ตามบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ี ซึ่ง

พนักงานสอบสวนไดทําไปเก่ียวกับความผิดท่ีกลาวหาเพ่ือท่ีจะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิด และเพ่ือจะเอาตัว

ผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ 

 2.3 การทําสํานวนคดี 

  สํานวนคดี คือ เอกสารท้ังหมดท่ีแสดงถึงขอเท็จจริง พยานหลักฐานท่ีเก่ียวของในคดีท้ังหมดท่ีพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษรวบรวม แสวงหามาได นํามาจัดหมวดหมู เรียงลําดับใหอยูในรูปของเอกสาร อาจมีจํานวนมากหรือ
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นอยข้ึนอยูกับลักษณะและประเภทคดี การทําสํานวนคดีจะมีประสิทธิภาพหรือไมน้ัน ผูท่ีจะเปนหลักในการทําสํานวน 

ไดแก พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและคณะ  

 

 

 

3. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) 

 3.1 ความหมายสมรรถนะ  

 สมรรถนะ (Competency) หรือความสามารถของบุคคลในองคการ เกิดจากการเสนอบทความทาง

วิชาการของนักจิตวิทยาช่ือ McClelland ในป 1960 ท่ีไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางคุณลักษณะท่ีดีของบุคคลากร

ในองคการกับระดับทักษะ ความรู ความสามารถ เพ่ือคนหาลักษณะพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานท่ีดีแลวนํามา

เปรียบเทียบกับผูท่ีมีผลการปฏิบัติงานตามเกณฑเฉลี่ย เพ่ือหาพฤติกรรมท่ีแตกตางกันแลวเรียกพฤติกรรมท่ีกอใหเกิด

ผลการปฏิบัติงานท่ีดีวา สมรรถนะ 

  แมคคลีแลนด  (McClelland. 1973:3) ได ใหความหมาย สมรรถนะ หรือ Competency ไววาเปน

คุณลักษณะพ้ืนฐานของบุคคล ซึ่งเปนปจจัยท่ีตองการเพ่ือทําใหเกิดความสําเร็จในงาน ซึ่งถือเปนจุดกําเนิดเรื่อง

สมรรถนะ และ competency ควรจะเปนสิ่งท่ีแยกระหวาง superior และ average คือ สามารถบอกไดวาใครเปนคน

ท่ีมีผลงานโดดเดนหรือปานกลาง เปนสิ่งท่ีประกอบข้ึนมาจาก ความรู (Knowledge)ทักษะ (Skill) และทัศนคติ/

แรงจูงใจ (Attitude/Motive) 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 1128) สมรรถนะ (Competency) หมายถึง 

ความสามารถ หรือสมรรถนะ (ใชแกเครื่องยนต) โดยในภาษาอังกฤษมีคําท่ีมีความหมายคลายกันอยูหลายคํา ไดแก 

capability, ability, proficiency, expertise, skill, fitness, aptitude 

  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2548: 5) ไดกําหนดนิยามความหมายของสมรรถนะ 

(Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเปนผลมาจากความรู ทักษะความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ 

ท่ีทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพ่ือนรวมงานอ่ืนๆ ในองคกร  

 จากแนวคิดดังกลาวสามารถสรุปไดวาสมรรถนะหรือขีดความสามารถ (Competency) หมายถึง 

ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะของบุคคล (Attributes) โดยบุคคลน้ันจะแสดงออกเปนวิธีคิด

และพฤติกรรมในการทํางานอันจะสงผลตอการปฏิบัติงาน และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง อันจะสงผลใหเกิด

ความสําเร็จตามท่ีองคกรกําหนด 

 3.2 ประเภทของสมรรถนะ 

  สํานักงาน ก.พ. ไดจัดทําคูมือการกําหนดสมรรถนะในระบบขาราชการพลเรือน โดยแบงสมรรถนะออกเปน  

3 ประเภท ไดแก  

  1) สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดเปนคุณลักษณะรวมของขาราชการพลเรือนท้ัง

ระบบ เพ่ือ 

เปนการหลอหลอมคานิยม และพฤติกรรมท่ีพึงประสงครวมกัน โดยสมรรถนะหลักในภาคราชการพลเรือน ประกอบดวย การ

มุงผลสัมฤทธ์ิ บริการท่ีดี การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การทํางาน
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เปนทีม                

  2) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดเปนคุณลักษณะเฉพาะ

ตามหนางานท่ีปฏิบัติซึ่งอาจมีความแตกตางกันตามสายงาน หนวยงานและสวนราชการ ท้ังน้ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานใน

หนาท่ีท่ีรับผิดชอบไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

  3) สมรรถนะทางการบริหาร คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ี กําหนดเปนคุณลักษณะรวมของตําแหนง

ประเภทอํานวยการและประเภทบริหาร เพ่ือสรางความเปนผูบริหารภาคราชการพลเรือนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดโดย 

สมรรถนะทางการบริหารในภาคราชการพลเรือน ประกอบดวย สภาวะผูนํา วิสัยทัศน การวางกลยุทธภาครัฐ ศักยภาพเพ่ือ

นําการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง และการสอนงานและการมอบหมายงาน 

 

4. แนวคิดการพัฒนาบุคลากร 

 4.1 ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 72 ไดบัญญัติใหสวนราชการ มีหนาท่ี

ดําเนินการใหมีการเพ่ิมพูนประสทิธิภาพและเสริมแรงจูงใจแกราชการพลเรอืนสามัญ เพ่ือใหขาราชการพลเรือนสามัญมี

คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจภาครัฐ 

ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี กพ. กําหนด ประกอบกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางของ

พระราชบัญญัติดังกลาว สํานักงาน กพ. ไดนําหลักสมรรถนะมาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือเสริมสรางใหการ

ปฏิบัติงานของขาราชการและสวนราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

 4.2 การพัฒนาบุคคลากร 

  การพัฒนาบุคลากร มีความหมายตรงกับคําวา Development of Personnel การพัฒนาบุคลากร 

หมายถึง กระบวนการท่ีมุงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ความรูความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให

เปนไปทางท่ีดีข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาแลวน้ันปฏิบัติงานไดผลตามวัตถุประสงคของหนวยงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  หลักการพัฒนาบุคลากรท่ีดี ตองตอบสนองความตองการขององคกร ตอบสนองความตองการของ

บุคลากร และตองมีการวางแผนการพัฒนา เพ่ือใหเกิดความตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ และจะตองดําเนินการอยาง

เปนระบบและเปนข้ันตอน ดังน้ี การหาความจําเปนในการพัฒนาบุคคล การวางแผนการพัฒนาบุคคล การดําเนินการ

พัฒนาบุคคล การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคคล 

 4.3 วิธีการพัฒนาบุคลากร  

  การพัฒนาบุคลากรในองคกรมีวิธีการอยูหลายวิธี ซึ่งมีผูใหแนวคิดไวหลายคน ข้ึนอยูกับองคการ จะเลือกใช

วิธีใดตามโอกาสและความเหมาะสม และวิธีการพัฒนาบุคลากรท่ีมักไดรับความนิยม ไดแก การสอบงานและพ่ีเลี้ยง 

การฝกอบรมสมัมนา การเรียนรูดวยตนเอง การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน การติดตามแมแบบ  

 

5. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 

 5.1 ความหมายของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) เปนการบริหาร

จัดการท่ีภาครัฐนํามาใชเพ่ือสรางระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหมีความทันสมัยยิ่งข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
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ตองการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชน

ในฐานะผูรับบริการสาธารณะไดอยางครอบคลุม และรวดเร็วยิ่งข้ึน  

 

 

 

 

 

 5.2 ความสําคัญและวัตถุประสงคในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 

 เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ (2554 :194) ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมตอการ

ปฏิรูปการจัดการภาครัฐไว ไดแก 

  1. เพ่ือแกไขปญหาพ้ืนฐานเดิมท่ีองคกรแบบระบบราชการมีอยู เน่ืองจากเปนองคการท่ีมีขนาดใหญมี

ความซับซอนสูง มีสายการบังคับบัญชายาว มีการทํางานท่ียึดกฎระเบียบเปนลายลักษณอักษร มีการกําหนดหนาท่ีเปน

ทางการ ทําใหมีการยึดกฎระเบียบมากวายึดเปาหมาย มีความลาสมัยไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

  2. เพ่ือใหเกิดความทันสมัย โดยองคการจะตองมีการแสดงออกถึงคุณคาในการทํางานท่ีใชวิธีการ

ทํางานในการบรรลุเปาหมายโดยใชหลักเหตุและผล ยึดหลักความมีประสิทธิผลและการเพ่ิมผลผลิต 

  3. เพ่ือเปนเครื่องมือในการทํางานเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมท่ีเกิดข้ึน ซึ่ง

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในการบริหารงานภาครัฐอาจจะมาจากท้ังภายในและภายนอกองคการการปฏิรูป

การจัดการภาครัฐจะทําใหการบริหารงานภาครัฐเกิดความชัดเจนในพันธกิจและความรับผิดชอบซึ่งนําไปสูการปรับโครงสราง

ขององคการภาครัฐ 

  4. เพ่ือตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของประชาชน ประชาชนใหความสนใจตอบริการ

ท่ีไดรับจากองคการท่ีเกิดข้ึน รวมถึงแนวคิดของการปฏิรูปอาจไดรับการสนับสนุนหรือความคาดหวังจากประชาชนภายนอก

องคการได เชน การมีจิตสํานึกในการใหบริการ การมีจิตสํานึกในการเปนขาราชการท่ีดี ความคาดหวังในความมี

ประสิทธิภาพขององคการ เปนตน 

 สุพิณ  เกชาคุปต  (2555: 13) กลาวถึงความสําคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public 

Management) ไวดังน้ี เปนการเปลี่ยนแปลงหลักการบริหารท่ีเนน input (ปจจัยนําเขา) และ process (กระบวนการ

ผลิต) เนน output (ผลผลิต) และ outcome ผลลัพธ นําไปสูการสรางระบบการวัดผลงาน การกําหนดตัวช้ีวัดและ

มาตรฐาน มีโครงสรางองคการท่ีกะทัดรัด แบนราบ เปนอิสระ  

 สรุปไดวา ความสําคัญของการจัดบริหารการภาครัฐแนวใหม เปนทางเลือกท่ีตองการปรับเปลี่ยนแนวทาง 

หรือวิธีการดําเนินงานในการจัดทําบริการสาธารณะของภาครัฐใหมีความสอดคลองกับความเปนจริงมากท่ีสุด เปนการ

เปลี่ยนแปลงหลักการบริหารท่ีเนน input (ปจจัยนําเขา) และ process (กระบวนการผลิต) เนน output (ผลผลิต) 

และ outcome ผลลัพธ เพ่ือตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของประชาชน  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังน้ี 
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1. กาวิเคราะหเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบ

สัมภาษณแบบปลายเปด  

2. สัมภาษณผูบริหาร และนําขอมูลท่ีไดจากความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และผูท่ี

เก่ียวของมาวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) หาขอสรุปท่ีเปนความคิดเห็นรวมกัน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการ

ทําวิจัย  

 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยจากการสัมภาษณผูบริหารท้ัง 18 คน สรุปไดดังน้ี 

1) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษซึ่งประกอบดวย การสืบสวน การ

สอบสวน และการทําสํานวนคดี เปนสมรรถนะท่ีตองไดรับการพัฒนาอยางมีรูปแบบและตองมีความตอเน่ือง เน่ืองจาก

สมรรถนะดังกลาวมีลักษณะท่ีตองมีการเรียนรูจากการปฏิบัติซ้ําๆ จากการปฏิบัติงาน และเปนสมรรถนะท่ีเมื่อปฏิบัติ

แลวตองมีความถูกตอง ไมผิดพลาด เน่ืองจากลักษณะงานเปนคดีอาญาท่ีมีลักษณะเฉพาะตามพระราชบัญญัติการ

สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

2) รูปแบบหรือวิธีการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

จําเปนตองใชวิธีการพัฒนาโดย “การสอนงานและพ่ีเลี้ยง” เปนหลัก เน่ืองจาก วิธีการสอนงานและพ่ีเลี้ยงเปนวิธีท่ีจะ

พัฒนาสมรรถนะดานการสืบสวน ดานการสอบสวน และดานการทําสํานวนคดีใหกับพนักงานสอบสวนคดพิีเศษไดอยาง

ใกลชิด เหมาะสม อันจะสงผลใหลดขอผิดพลาดในการทํางานไดมาก  

3) การพัฒนาสมรรถนะโดย “การฝกอบรมและการสัมมนา” ยังคงตองเปนวิธีการพัฒนาท่ีจําเปนในระดับ

ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือสรางองคความรูในระยะแรกของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งจะเสริมในเรื่องของหลักการ แนวคิด 

และขอกฎหมายท่ีสําคัญๆ และในบางชวงเวลาการฝกอบรมและการสัมมนาเปนการพัฒนาท่ีนําไปสูสรางสัมพันธภาพท่ี

ดีรวมกัน การแลกเปลี่ยนองคความรู การถายทอดองคความรูของพนักงาสอบสวนคดีพิเศษตางหนวยงาน (ระดับกอง) 

สงผลดีในแงการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานในคดีพิเศษท่ีมีความสําคัญ อาทิ คดีวัดพระธรรมกาย คดี

สหกรณยูเน่ียนคลองจั่น คดีรถยนตจดประกอบโดยหลีกเลี่ยงภาษีและรถยนตท่ีนําเขามาในราชอาณาจักรโดยสําแดง

ราคาต่ํากวาความเปนจริง คดีคามนุษยในสถานบริการวิคตอเรีย ซีเคร็ต 

4) การพัฒนาสมรรถนะโดย “การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน” เปนรูปแบบหรือวิธีการพัฒนาอีกรูปแบบหน่ึง ท่ี

สามารถนํามาใชในการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได โดยจะเปนการเพ่ิมความรูในลักษณะท่ีมีมิติ 

ท่ีหลากหลาย ท้ังน้ี ตองข้ึนอยูกับบริบทขององคกรวาจะสามารถมีลักษณะงานใหบุคลากรไดสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน

หรือไม สําหรับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม สามารถพัฒนาสมรรถนะโดยการ

สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานได เน่ืองจากมีประเภทคดีท่ีหลากหลาย อาทิ คดีทรัพยสินทางปญญา คดีอาชญากรรมระหวาง

ประเทศ คดีภาษีอากร คดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน คดีธุรกิจการเงินนอกระบบคดีทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม คดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ คดีความมั่นคง คดีคุมครองผูบริโภค คดีความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอ
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หนวยงานของรัฐ คดีคามนุษย ซึ่งแตละประเภทคดีจะมีความแตกตางกันในเรื่องขององคความรู ตางๆ แตสามารถใช

สมรรถนะดานดารสืบสวน ดานการสอบสวน และดานการทําสํานวนคดีรวมกันได 

5) การพัฒนาสมรรถนะโดย “การติดตามแมแบบ” ในปจจุบันอาจจะยังไมเหมาะสมกับบริบทการทํางาน

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เน่ืองจาก การติดตามแมแบบ เน่ืองจากขอจํากัดในเรื่องขอมูลทางคดี ซึ่งเปนเรื่องท่ีตอง

ระมัดระวังในเรื่องการเผยแพรขอมูล อันจะทําใหเกิดความเสียหาย หรือสงผลตอรูปคดีได 
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กลุมผูบริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

1 พันตํารวจโท กรวัชร ปานประภากร  รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ      

2 พันตํารวจโท ปกรณ สุชวีกุล   รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ      

3 พันตํารวจตรี จตุพล  บงกชมาศ  ผูอํานวยการกองปฏิบัติการพิเศษ      

4 นายมหธิร กล่ันนุรักษ ผูอํานวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ      

5 นายธานินทร เปรมปรีด์ิ   ผูอํานวยการกองคุมครองผูบริโภค      

กลุมผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

6 พันตํารวจโท คมวิชช พัฒนรัฐ   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานคดีพิเศษ      

7 พันตํารวจโท วิชิต อุปาละ   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานคดีพิเศษ      

8 นายพิพัฒน เพ็ญภาค ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานคดีพิเศษ      

9 นายปยะศิริ วัฒนวรากูร  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานคดีพิเศษ      

กลุมอดีตผูบริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

10 
พันตํารวจโท ดุษฎ ีอารยวุฒิ 
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม อดีต รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ   

     

11 
พันตํารวจตรี สุริยา สิงหกมล 
รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติด (ป.ป.ส.) อดีต รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

     

กลุมอดีตผูบริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

12 
พันตํารวจโท พงศอินทร อินทรขาว 
ผูตรวจราชการพิเศษสํานกันายกรัฐมนตรี  
อดีต รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

     

13 
พันตํารวจโท สมบูรณ สาระสิทธ ิ
ผูตรวจราชการพิเศษสํานกันายกรัฐมนตรี 
อดีต รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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กลุมพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด 

14 
รองศาสตราจารย พันตํารวจเอก กูเกียรติ เจริญบุญ 
อัยการประจําสํานักงานอยัการสูงสุด สํานักงานอยัการสูงสุด 

     

15 
นายกุลธนิต มงคลสวัสด์ิ 
อัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 3 สํานักงานอัยการสูงสุด 

     

16 
พันตํารวจโท พิชิต นนทสุวรรณ 
อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุด 

     

17 
นายเทพประทานพร  ทองคลัง 
อัยการประจําสํานักงานอยัการสูงสุด สํานักงานอยัการสูงสุด 

     

18 
นายฉัทปณัย รัตนพันธ   
อัยการจังหวัดประจําสานกังานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุด 

     

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบวาจากการสัมภาษณผูบริหารท้ัง 18 คน มีความเห็นตรงกันวาการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตาม

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งประกอบดวย 

สมรรถนะดานการสบืสวน สมรรนถะดานการสอบสวน และสมรรถนะดานการทําสํานวนคด ีควรใชวิธีการสอนงานและ

พ่ีเลี้ยงเปนอันดับแรก เน่ืองจากสมรรถนะท่ีตองมีการเรียนรูจากการปฏิบัติซ้ําๆ จากการปฏิบัติงาน และเปนสมรรถนะ

ท่ีเมื่อปฏิบัติแลวตองมีความถูกตอง ไมควรเกิดขอผิดพลาด เน่ืองจากลักษณะงานเปนคดีอาญาท่ีมีลักษณะเฉพาะตาม

พระราชบัญญัติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และโดยท่ีการสอนงานและพ่ีเลี้ยงเปนการพัฒนาในลักษณะ Two Way 

Communication เปนการสื่อสาร 2 ทางระหวางหัวหนางานและผูปฏิบัติหรือระหวางรุนพ่ีกับรุนนองในระหวางการ

ทํางาน ถือเปนการพัฒนาในลักษณะ On the Job Training อีกรูปแบบหน่ึงดวย จึงเปนการพัฒนาท่ีใชระยะเวลา

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สัมผัสไดดวยตนเอง เรียนรูไดอยางลึกซึ้ง ความรูความเขาใจท่ีไดรับจากผูสอนงานและพ่ีเลี้ยง

สามารถนับไปปรับใชกับการปฏิบัติงานไดทันที โดยไมตองเรียนถูกเรียนผิด กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงควรเนนใหมีการ

พัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ โดยใชวิธีการสอนและพ่ีเลี้ยงใหมากยิ่งข้ึน 

และใหเปนรูปธรรม จากรุนสูรุน ซึ่งจะสงผลดีในการถายทอดองคความรูและนําไปสูการจัดการความรู (Knowledge 

Management : KM) ท่ีมีประสิทธิภาพ อีกท้ัง การพัฒนาโดยการสอนงาและพ่ีเลี้ยงสามารถประหยัดงบประมาณ

ใหกับองคกรไดมาก เน่ืองจากไมตองจากวิทยากรมาใหความรู ไมตองไปเชาสถานท่ีท่ีโรงแรม ไมตองมีคาเครื่องดื่ม

อาหารวาง จึงไมมีคาใชจายงบประมาณดังกลาว  

นอกจากน้ี การพัฒนาสมรรถนะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดวยวิธีการอ่ืนก็ยังมีความจําเปน อาทิ การ

ฝกอบรมและสัมมนา การหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน การเรียนรูดวยตนเอง/การเรียนออนไลน เน่ืองจาก จํานวนพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษท่ีมีอาจมีจํานวนมาก ซึ่งไมสามารถใชการสอนงานและพ่ีเลี้ยงไดท้ังหมด หรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษท่ี

เปนผูมีประสบการณบางแลว ยังคงตองการการพัฒนาเพ่ิมเติม เน่ืองจาก โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาชญาการมีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบ เทคนิค วิธีการเชนเดียวกัน เพ่ิมความซับซอน และถูกกระทําจากอาชญากรผูมีความรูความเช่ียวชาญ 

การตรวจสอบจึงมีระดับความยากมากยิ่งข้ึน กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงมีความจําเปนตองใชวิธีการพัฒนาบุคลากรใน

หลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเกิดแรงกระตุนท่ีจะพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง สงผลตอ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกร 
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  

1. กรมสอบสวนคดีพิเศษควรกําหนดใหมีระบบการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดย

วิธีการสอนงานและพ่ีเลี้ยงใหเปนรูปแบบท่ีชัดเจน ตอเน่ืองเปนประจําทุกป 

2. กําหนดใหมีการคัดเลือกผูสอนงานหรือพ่ีเลี้ยง เพ่ือใหไดผูซึ่งมีความรูความสามารถ มีทัศนคดีท่ีดีในการ

ทํางานอยางแทจริง 

3. ใหความรูแกผูสอนงานและพ่ีเลี้ยง ในการสื่อสารกับผูปฏิบัติหรือนองเลี้ยงอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง

ความรูในดานจิตวิทยาเพ่ิมเติม 

4. จัดทําชองทางการสื่อสารระบบการสอนงานและพ่ีเลี้ยง เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรูในหลาย

ชองทาง และเผยแพรใหผูท่ีสนใจในองคกรทราบอยางท่ัวถึง 

5. การพัฒนาสมรรถนะพนักงานสอบสวนตองดําเนินการและมีประเมินผลอยางจริงจัง เพ่ือตรวจสอบและนําไปสู

ปรับระบบการทํางานตอไป 

6. กรมสอบสวนคดีพิเศษจะตองใหความสําคัญในการจัดตั้งสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือมุงสราง

กระบวนการพัฒนาบุคลากรท่ีมีมาตรฐานในระดับสากลดานการสืบสวนสอบสวน โดยเปนสถาบันกลางท่ีมุงพัฒนา

บุคลากรในสายงานท่ีเก่ียวของ มีหลักสูตรท่ีทันสมัย รองรับการใหบริการหนวยงานบังคับใชกฎหมายท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศ โดนเนนผูท่ีดํารงตําแหนงท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน ไดแก พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจาหนาท่ีคดี

พิเศษ ตํารวจ นักสืบสวนสอบสวน นักการขาว พนักงานไตสวน นิติกร เจาพนักงานฝายปกครอง เจาพนักงานปองกัน

การทุจริต เปนตน 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

ควรมีการวิจัยเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการพัฒนาบุคลากรเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหไดแนวทางท่ีถูกตองเหมาะสม 

เพราะตําแหนงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เปนตําแหนงทีมีหนาท่ีรับผิดชอบสูง และการปฏิบัติงานอาจสงผลตอ

ทางดานสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ 
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