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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเชื่อมั่นที่มีตอการรับฟTงพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร
ของพนั กงานสอบสวน และเพื่ อศึ กษาปT จจั ยสงเสริ มที่ มี ผลตอความเชื่ อมั่ นที่ มี ต อการรั บฟT งพยานหลั กฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตรของพนักงานสอบสวน : กรณีศึกษากองบังคับการตํารวจนครบาล 1
โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานสอบสวน
ทั้ง 9 สถานีตํารวจในสังกัดกองบังคับการตํารวจนครบาล 1 กรุงเทพมหานคร ตามจํานวนที่มีคนครองตําแหนง
พนักงานสอบสวนซึ่งมีทั้งสิ้น จํานวน 122 ราย โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Dependent Samples
t-Test และOne way ANOVA ซึ่งทดสอบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และวิเคราะห
ผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สวนการวิจัยเชิงคุณภาพใชวิธีการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ คือ พนักงาน
สอบสวนทั้ง 9 สถานี ตํ ารวจในสั งกั ดกองบั งคั บการตํ ารวจนครบาล 1 กรุงเทพมหานคร จํ านวน 9 คน โดยใช
แบบสอบถามเปeนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แบบทดสอบแบงออกเปeน 3 สวนคือ สวนที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ ยวกั บขอมู ลภู มิหลั งของกลุ มตั วอยางที่ ใชในการศึ กษา อั นไดแก ขอมู ลเกี่ ยวกั บ เพศ อายุ ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเปeนพนักงานสอบสวน ตําแหนง ยศ สังกัดสถานีตํารวจ เปeนตน สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู
ในการพิสูจนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร ความนาเชื่อถือของพยานหลักฐาน สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
พัฒนาความเชื่อมั่นในการรับฟTงพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรของพนักงานสอบสวนซึ่งเปeนคําถามปลายเปhด
เพื่ อใหพนั กงานสอบสวนไดแสดงความคิ ดเห็ น และขอเสนอแนะอยางอิ สระ ซึ่ งงานวิ จัยฉบั บนี้มีประโยชนตอ
หนวยงานตํารวจ และสามารถพัฒนางานดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตรของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ เชน เจาหนาที่ตํารวจฝkายปlองกันและปราบปราม
คําสําคัญ : ความเชื่อมั่น, พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร, พนักงานสอบสวน
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Abstract
The purposes of this research were to study reliability of forensic science in inquiry official
and factors effecting of forensic evidence in inquiry official, A case study especial metropolitan
police division 1.
The study was conducted by both quantitative and qualitative methods. The population
used in this study is Investigation officers at all 9 police stations under the Metropolitan Police
Division 1, Bangkok. According to the number of people in the position of a total of 122
investigative officers using questionnaires to collect data. The statistics used in data analysis were
frequency, percentage, mean, arithmetic. Dependent Samples t-Test and One way ANOVA, which
tested the statistically significant differences at the 0.05 level and analyzed the results using the
statistical software package. The qualitative research used the method of interviewing the
important informants, namely, the investigators of all 9 police stations under the Metropolitan
Police Division 1, Bangkok, using 9 questionnaires as a tool for data collection. The test is divided
into 3 parts, which are part 1, a questionnaire about background data of the sample used in the
study, including information about gender, age, duration of work, being an inquiry officer, rank,
police station, etc. Part 2 questionnaire about and knowledge in forensic evidence Part 3
Questionnaire about the development of confidence in listening to forensic evidence of inquiry
officers which is an open-ended question for the inquiry officials to express their opinions. And
suggestions freely Which this research is useful to the police and able to develop other areas of
forensic science related to departments under the Royal Thai Police, such as police officers in the
Department of Prevention and Suppression.
บทนํา
ในปTจจุบันปTญหาการเกิดอาชญากรรมไดเกิดขึ้นอยางมากมาย ไมวาจะเปeนในสวนของคดีอาญาหรือคดี
แพง ซึ่งการที่จะเอาตัวผูกระทําความผิดที่แทจริงมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมนั้นเปeนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง
โดยตองมีการรวบรวมพยานหลักฐานมายืนยันเพื่อใหสามารถพิสูจนความผิดไดอยางชัดเจน ในปTจจุบันประเทศที่
พัฒนาแลวไดนําเอาความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาพัฒนาใชในการพิสูจนหลักฐานตาง ๆ ใหไดผลที่
ถูกตองแทจริงตามหลักการทางวิทยาศาสตรเพื่อติดตามเอาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย บางครั้งใน
คดีบางคดีที่เกิดขึ้นไมสามารถนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษไดจึงจําเปeนตองมีพยานหลักฐานเขามาชวยในการจับตัว
ผูกระทําผิดที่แทจริงมาลงโทษตามกฎหมาย ซึ่งหลักฐานที่วานั้นก็เปeนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรที่ประกอบไป
ดวยวัตถุพยานบุคคล วัตถุพยานเอกสารและพยานวัตถุ มีสวนสําคัญมากในการที่จะชวยในการนําผูกระทําผิดมารับ
โทษ ซึ่งพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรเหลานี้เปeนพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นดวยการวิเคราะหหรือวิจัยในทาง
กฎหมาย
จากปTญหาและความสําคัญที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปTจจัยที่มีผลตอความเชื่อมั่นใน
การรับฟTงพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรของพนักงานสอบสวน : กรณีศึกษากองบังคับการตํารวจนครบาล 1
เนื่องจากพบวา ในปy พ.ศ. 2554 กองบังคับการตํารวจนครบาล 1 มีการดําเนินคดีอาชญากรรมมากที่สุด ถึง 8,310
คดี นอกจากนั้น ในปy พ.ศ.2556 กองบัญชาการตํารวจนครบาลพบสถิติการกอคดีอาชญากรรมที่เปeนความผิดอาญา
เกิดขึ้นทั้งหมด 52,884 คดี และมีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงตองการที่จะศึกษา เพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปeน
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ขอมูลประกอบเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ตลอดจนเกิดการพัฒนาบุคคลากรในกระบวนการยุติธรรม
ตอไป
วัตถุประสงค"ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นที่มีตอการรับฟTงพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรของพนักงานสอบสวน :
กรณีศึกษากองบังคับการตํารวจนครบาล 1
2) เพื่อศึกษาปTจจัยสงเสริมที่มีผลตอความเชื่อมั่นที่มีตอการรับฟTงพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร ของ
พนักงานสอบสวน : กรณีศึกษากองบังคับการตํารวจนครบาล 1
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือพนักงานสอบสวนจากทั้ง9สถานีตํารวจในสังกัดกองบังคับการตํารวจ
นครบาล 1 กรุงเทพมหานคร ดังนี้ สน.พญาไท สน.ดินแดง สน.สามเสน สน.ชนะสงคราม สน.หวยขวาง สน.
มักกะสัน สน.บางโพ สน.ดุสิต และสน.นางเลิ้ง
2. ขอบเขตดานเนื้อหา
เปeนการศึกษาปTจจัยที่มีผลตอความเชื่อมั่นในการรับฟTงพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรของพนักงาน
สอบสวน : กรณีศึกษากองบังคับการตํารวจนครบาล 1 ดังนี้
2.1 พนักงานสอบสวน คือ พนักงานสอบสวนทั้ง 9 สถานีของสังกัดกองบังคับการตํารวจนครบาล 1 โดย
จะทําการศึกษาพนักงานสอบสวนที่มีคนครองตําแหนงของสถานีตํารวจทั้ง 9 สถานีในสังกัดกองบังคับการตํารวจ
นครบาล 1
2.2 การเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม โดยใหพนักงานสอบสวนทั้ง 9 สถานีของกองบังคับการตํารวจ
นครบาล 1 ทําการตอบแบบสอบถามแลวผูวิจัยทําการรวบรวมเพื่อทําการวิเคราะห
2.3 สถานที่ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้จะทําการเก็บขอมูลของพนักงานสอบสวนทั้ง 9 สถานีของกองบังคับ
การตํารวจนครบาล 1
2.4 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยในเรื่องการศึกษาปTจจัยที่มีผลตอความเชื่อมั่นในการรับฟTงพยานหลักฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตรของพนักงานสอบสวน : กรณีศึกษากองบังคับการตํารวจนครบาล 1 เปeนการวิจัยเชิงปริมาณ
ซึ่งจะดําเนินการวิจัย เก็บขอมูล รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลเริ่มตั้งแต เดือนมิถุนายน 2562 – เดือนสิงหาคม
2562
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ เปe น การศึ กษา ปT จ จั ย ที่ มี ผ ลตอความเชื่ อมั่ น ในการรั บ ฟT งพยานหลั กฐานทางนิ ติ
วิทยาศาสตรของพนักงานสอบสวน : กรณีศึกษากองบังคับการตํารวจนครบาล 1 ศึกษาเกี่ยวกับปTจจัยที่มีผลตอ
ความเชื่อมั่นในการรับฟTงพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรของพนักงานสอบสวน โดยมีวิธีดําเนินการศึกษาวิจัยใน
ลักษณะการวิจัยเชิงสํารวจ โดยการใชแบบสอบถามเปeนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีลักษณะการวิจัย
แบบสุมตัวอยางแบบสัดสวนและมีขั้นตอนในการศึกษาวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
การศึ กษาวิ จั ยนี้ เปe นการศึ กษาปT จจั ยที่ มีผลตอความเชื่ อมั่ นในการรั บฟT งพยานหลั กฐานทาง
นิติวิทยาศาสตรของพนักงานสอบสวน : กรณีศึกษากองบังคับการตํารวจนครบาล 1 ซึ่งจะทําการศึกษาเฉพาะ
1023

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

พนักงานสอบสวนที่ปฏิบัติงานสังกัดกองบังคับการตํารวจนครบาล 1 กรุงเทพมหานคร ปy 2562 ทําการศึกษาโดย
ทําการศึกษาดวยการตอบแบบสอบถามประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
ประชากรการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ผูวิจัยทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามจากพนักงานสอบสวนทั้ง 9 สถานีตํารวจในสังกัด
กองบังคับการตํารวจนครบาล 1 กรุงเทพมหานครตามจํานวนที่มีคนครองตําแหนงพนังงานสอบสวนซึ่งมีทั้งสิ้น
จํานวน 122 ราย
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชเครื่องมือในการศึกษา ดังนี้
2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชในการดํ า เนิ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ คื อ แบบสอบถาม ซึ่ ง ผู วิ จั ย
ไดทํ าการศึ กษาขอมู ลเบื้ องตนจากตํ ารา เชน แนวคิ ด ทฤษฎี การสอบสวน ขั้ นตอนการเก็ บรวบรวมหลั กฐาน
องคความรู และงานวิ จั ยตาง ๆ ที่ เกี่ ยวของ โดยผู วิ จั ยไดนํ าแบบสอบถามที่ พั ฒนาขึ้ นมาปรั บปรุ งแกไขตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ แบบสอบถามสามารถจําแนกไดเปeนสวน ๆ ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับขอมูลภู มิหลังของกลุ มตัวอยางที่ ใชในการศึกษา อั น
ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงานเปeนพนักงานสอบสวน ตําแหนง ยศ สังกัดสถานีตํารวจ
เปeนตน
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูในการพิสูจนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร ความ
นาเชื่อถือของพยานหลักฐาน
สําหรับขอคําถามในสวนที่ 2 จะเปeนลักษณะแบบสอบถามปลายปhด และใหผูตอบ
แบบสอบถามเลือกไดเพียง 1 ขอเทานั้น คําถามมีลักษณะเปeนคําถามแบบมาตราประมาณคา (Rating Scales)
ตามแบบของลิเคิรท (Likert Scale) มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
5
หมายถึง
มีความเห็นดวยในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
มีความเห็นดวยในระดับมาก
3
หมายถึง
มีความเห็นดวยในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
มีความคิดเห็นในระดับนอย
1
หมายถึง
มีความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด
สําหรับเกณฑในการแปลผลระดั บคาเฉลี่ ยสวนที่ 2 ผูวิ จัยใชเกณฑของเบสต (Best,1986,p.78) ซึ่งมี
เกณฑดังนี้
คาเฉลี่ย 4.21 - 5.00
หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.14 - 4.20
หมายถึง มีการปฏิบัติอยูระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.61 - 3.40
หมายถึง มีการปฏิบัติอยูระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81 - 2.60
หมายถึง มีการปฏิบัติอยูระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.80
หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาความเชื่อมั่นในการรับฟTงพยานหลักฐานทาง
นิติวิทยาศาสตรของพนักงานสอบสวนซึ่งเปeนคําถามปลายเปhดเพื่อใหพนักงานสอบสวนไดแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะอยางอิสระ
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2.2 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
2.1 ศึกษาขอมูลเบื้องตน ไดแก แนวคิด ทฤษฏี องคความรู โดยศึกษาจากเอกสาร ทฤษฏี
และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดเปeนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2.2 สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมกรอบแนวความคิดในการวิจัย รวบรวมขอมูลจาก
ตํารา เอกสาร งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกําหนดประเด็น และขอบเขตคําถาม ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การวิจัย
2.3 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความสมบูรณ ความถูกตองและความเหมาะสมของภาษาที่ใชเพื่อใหอานแลวเขาใจงายชัดเจนตามความมุงหมาย
ของการวิจัยและนําไปปรับปรุงตามคําแนะนํากอนนําไปเปeนแบบสอบถามในการเก็บขอมูล
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิ จั ยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมู ลจากการใชแบบสอบถาม โดยเก็ บขอมู ลจากประชากร
ทั้งหมดของพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบังคับการตํารวจนครบาล 1 จํานวน 122 คน
1. ผูวิจัยไดกําหนดรหัสหมายเลขแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบการเก็บแบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถามจํานวน 122 ชุด ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
3. รวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาทําการเก็บรวบรวมขอมูลตรวจสอบความถูกตองและ
ความครบถวนของแบบสอบถาม
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดรวบรวมมาแลว มาตรวจสอบความสมบูรณ และความถูกตองกอนนําไป
วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
1. ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามและนําขอมูลที่ไดมาแทนคาเปeนรหัสตัวเลข
เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา และใชโปรมแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อแจกแจงคุณลักษณะของ
ประชากรที่ศึกษา โดยทําการวิเคราะหเพื่อแสดงใหเห็นถึงลักษณะขอมูลของประชากร และลักษณะการแจกแจง
ของตัวแปร อาทิเชน คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่สังเกตไดที่เปeนตัวแปรตอเนื่องและ
การวิเคราะหคารอยละสําหรับตัวแปรนามบัญญัติที่เปeนขอมูลของประชากรเบื้องตน และนําเสนอขอมูลดวยตาราง
และคําบรรยาย
2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทุกตัวกับตัวแปรตาม และความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระดวยกันก็เพื่อตองการที่จะวิเคราะหความสอดคลองระหวางตัวการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษเพื่อตอบ
สมมติฐานที่กําหนดไว โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. ตรวจสอบแบบสอบถาม พรอมกั บตรวจสถานภาพของผู ตอบแบบสอบถามเพื่ อนํ ามา
วิเคราะหขอมูล โดยใชความถี่ และรอยละ
2. นําขอมูลจากแบบสอบถามทุกตัวแปรที่ได มาทําการวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย (Mean)
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเปeนแบบมาตราประมาณคา 5 ระดับ
ผลการวิจัย
สําหรั บผลการวิ จั ยเชิ งปริ มาณผู วิจั ยจะนํ าเสนอผลการวิ เคราะหขอมู ลปT จจั ยสวนบุ คคลของผู ตอบ
แบบสอบถามและขอมูลเบื้องตนของตัวแปร ดังนี้
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1.1 ผลการวิเคราะห"ขIอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูIตอบแบบสอบถาม
ผู วิ จั ยวิ เคราะหขอมู ลปT จจั ยสวนบุ คคลของผู ตอบแบบสอบถามโดยใชสถิ ติ พรรณนา ดวยอั ตราสวนรอยละ
ดังแสดงไวในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขอมูลปTจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ขIอมูลปจจัยสวนบุคคล
1. หนวยงานหรือองค"กรที่สังกัด
- สถานีตํารวจนครบาลดุสติ
- สถานีตํารวจนครบาลสามเสน
- สถานีตํารวจนครบาลหวยขวาง
- สถานีตํารวจนครบาลนางเลิ้ง
- สถานีตํารวจนครบาลมักกะสัน
- สถานีตํารวจนครบาลบางโพ
- สถานีตํารวจนครบาลพญาไท
- สถานีตํารวจนครบาลชนะสงคราม
- สถานีตํารวจนครบาลดินแดง
2. เพศ
- ชาย
- หญิง
3. อายุ
- 20 – 30 ปy
- 31 – 40 ปy
- 41 – 50 ปy
- 51 – 60 ปy
3. ระดับการศึกษา
- ต่ํากวาปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
4. ระดับชั้นยศ
- รอยตํารวจตรี (ร.ต.ต.)
- รอยตํารวจโท (ร.ต.ท.)
- รอยตํารวจเอก (ร.ต.อ.)
- พันตํารวจตรี (พ.ต.ต.)
- พันตํารวจโท (พ.ต.ท.)
- พันตํารวจเอก (พ.ต.อ.)

จํานวน
(n = 122)

รIอยละ
(100.00)

8
16
23
9
11
6
24
11
14

6.6
13.1
18.9
7.4
9.0
4.9
19.7
9.0
11.5

103
19

84.4
15.6

71
45
6
-

58.2
36.9
4.9
-

2
102
18
-

1.6
83.6
14.8
-

22
51
28
20
1
-

18.0
41.8
23.0
16.4
0.8
-

67

54.9

55

45.1

5. ตําแหนง
- พนักงานสอบสวน (พงส.1)
- พนักงานสอบสวนผูชํานาญการ (พงส.2)
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ขIอมูลปจจัยสวนบุคคล
- พนักงานสอบสวนผูชํานาญการพิเศษ (พงส.3)
- พนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ (พงส.4)
- พนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญ (พงส.5)
- พนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ (พงส.6)
6. เงินเดือนเงินเพิ่มพิเศษและรายไดIนอกเหนือจากเงินเดือน
- 7,000 – 15,000 บาท

- 15,001 – 23,000 บาท
- 23,001 – 31,000 บาท
- 31,001 – 39,000 บาท
- มากกวา 39,000 บาท
7. ระยะเวลา และประสบการณ"ในการปฏิบัติงาน
- นอยกวา 6 ปy
- 6 - 10 ปy
- 11 - 15 ปy
- 16 - 20 ปy
- 21 - 25 ปy
- 26 - 30 ปy
- 31 - 35 ปy
- 35 ปyขึ้นไป

จํานวน
(n = 122)

รIอยละ
(100.00)

-

-

7
45
55
13
2

5.7
36.9
45.1
10.7
1.6

73
45
3
1
-

59.8
36.9
2.5
0.8
-

จากตารางที่ 4.1 ขอมูลปTจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ดานหนวยงานหรือองคกรที่สังกัด
ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ สถานีตํารวจนครบาลพญาไท จํานวน 24 คน คิดเปeนรอยละ 19.7 รองลงมา
คือ สถานีตํารวจนครบาลหวยขวาง จํานวน 23 คน คิดเปeนรอยละ 18.9 สถานีตํารวจนครบาลสามเสน จํานวน 16
คน คิดเปeนรอยละ 13.1 สถานีตํารวจนครบาลดินแดง จํานวน 14 คน คิดเปeนรอยละ 11.5 สถานีตํารวจนครบาล
มักกะสัน จํานวน 11 คน คิดเปeนรอยละ 9.0 สถานีตํารวจนครบาลขนะสงคราม จํานวน 11 คน คิดเปeนรอยละ 9.0
สถานีตํารวจนครบาลนางเลิ้ง จํานวน 9 คน คิดเปeนรอยละ 7.4 สถานีตํารวจนครบาลดุสิต จํานวน 8 คน คิดเปeน
รอยละ 6.6 และสถานีตํารวจนครบาลบางโพ จํานวน 6 คน คิดเปeนรอยละ 4.9 ตามลําดับ ดานเพศของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปeนเพศชายจํานวน 103 คน คิดเปeนรอยละ 84.4 สวนเพศหญิงนั้นมีจํานวน 19 คน คิดเปeน
รอยละ 15.6 ดานอายุของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญมีอายุอยูในชวงระหวาง 20 - 30 ปy จํานวน 71 คน
คิดเปeนรอยละ 58.2 รองลงมามีอายุอยูในชวงระหวาง 31 - 40 ปy จํานวน 45 คน คิดเปeนรอยละ 36.9 สุดทายมี
อายุอยูในชวงระหวาง 41 - 50 ปy จํานวน 6 คน คิดเปeนรอยละ 4.9 ดานระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม
พบวาสวนใหญจบการศึ กษาสู งสุ ดระดั บปริ ญญาตรี จํานวน 102 คน คิ ดเปe นรอยละ 83.6 รองลงมาคื อระดั บ
ปริญญาโทจํานวน 18 คน คิดเปeนรอยละ 14.8 และสุดทายระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 2 คน คิด
เปeนรอยละ 1.6 ดานระดับชั้นยศของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญมีชั้นยศเปeนรอยตํารวจโท (ร.ต.ท.) จํานวน
51 คน คิดเปeนรอยละ 41.8 รองลงมาคือชั้นยศรอยตํารวจเอก (ร.ต.อ.) จํานวน 28 คน คิดเปeนรอยละ 23.0 ชั้นยศ
รอยตํารวจตรี (ร.ต.ต.) จํานวน 22 คน คิดเปeนรอยละ 18.0 ชั้นยศพันตํารวจตรี (พ.ต.ต.) จํานวน 20 คิดเปeนรอยละ
16.4 และสุ ดทายชั้ นยศพั นตํ ารวจโท (พ.ต.ท.) จํ านวน 1 คน คิ ดเปe นรอยละ 0.8 ดานตํ าแหนงของผู ตอบ
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แบบสอบถาม พบวาสวนใหญเปeนพนักงานสอบสวน (พงส.1) จํานวน 67 คน คิดเปeนรอยละ 54.9 รองลงมาคือ
พนักงานสอบสวนผูชํานาญการ (พงส.2) จํานวน 55 คน คิดเปeนรอยละ 45.1 ดานเงินเดือนเงินเพิ่มพิเศษและรายได
นอกเหนือจากเงินเดือนของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญมีเงินเดือนอยูระหวาง 23,001 – 31,000 บาท
จํานวน 55 คน คิดเปeนรอยละ 45.1 รองลงมาคือมีเงินเดือนอยูระหวาง 15,000 – 23,000 บาท จํานวน 45 คน คิด
เปeนรอยละ 36.9 มีเงินเดือนอยูระหวาง 31,001 – 39,000 บาท จํานวน 13 คน คิดเปeนรอยละ 10.7 มีเงินเดือน
มากกวา 39,000 บาท จํ านวน 2 คน คิ ดเปeนรอยละ 1.6 ตามลําดั บ ดานระยะเวลาและประสบการณในการ
ปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญมีระยะเวลาและประสบการณในการปฏิบัติงานนอยกวา 6 ปy
จํานวน 73 คน คิดเปeนรอยละ 59.8 รองลงมาคือ มีระยะเวลาและประสบการณในการปฏิบัติงานอยูระหวาง 6 - 10
ปy จํานวน 45 คน คิดเปeนรอยละ 36.9 มีระยะเวลาและประสบการณในการปฏิบัติงานอยูระหวาง 11 - 15 ปy
จํานวน 3 คน คิดเปeนรอยละ 2.5 และมีระยะเวลาและประสบการณในการปฏิบัติงานอยูระหวาง 21 - 25 ปy
จํานวน 1 คน คิดเปeนรอยละ 0.8 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีตอความรูในการพิสูจนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรและความเชื่อมั่นของ
พยานหลักฐาน
ความรูIในการพิสูจน"หลักฐานและความเชื่อมั่นของพยานหลักฐานทาง
นิติวิทยาศาสตร"
1. ความรูIการพิสูจน"หลักฐาน
1.1 ทานทราบถึงหลักวิชาการขั้นตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
1.2 ทานทราบถึงขั้นตอนการคนหาพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ
1.3 ทานทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการเก็บรวบรวม พยานหลักฐาน

x

S.D.

ระดับความคิดเห็น

3.70
3.92
3.70

0.57
0.27
0.54

มาก
มาก
มาก

x

S.D.

ระดับความคิดเห็น

3.68

0.56

มาก

3.68

0.57

มาก

3.42

0.62

มาก

3.68

0.57

มาก

3.51

0.53

มาก

3.74

0.49

มาก

3.84

0.51

มาก

3.67

0.40

มาก

ตารางที่ 2 (ตอ)
ความรูIในการพิสูจน"หลักฐานและความเชื่อมั่นของพยานหลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตร"
1.4 ทานทราบถึงการบรรจุพยานหลักฐานที่ตรวจพบตามหลักของวิชาการ
1.5 ทานทราบถึงลําดับวัตถุพยานในขั้นตอนการสงพยานหลักฐานเพื่อตรวจ
พิสูจนทางดานนิติวิทยาศาสตร
1.6 ทานเคยเขารวมอบรมความรูทางดานนิติวิทยาศาสตร
1.7 ทานมี ประสบการณในการนํ า ความรู ทางดานนิ ติ วิ ทยาศาสตรมา
ประกอบการปฏิบัติงาน
1.8 ทานศึ กษาหาความรู เกี่ ยวกั บเทคโนโลยี สมั ยใหมที่ ใชในการตรวจ
พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรเพื่อใหทันกับสภาพคดีที่มีความซับซอนขึ้น
1.9 ทานนํ าความรู ที่ ไดจากการอบรมการตรวจพยานหลั กฐานทางนิ ติ
วิทยาศาสตรมาใชในงานสอบสวนของทาน
1.10 ทานใชความรู จากการเขารั บการอบรมทางดานนิ ติวิ ทยาศาสตรมา
ประกอบความมั่นใจและเชื่อถือตอพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรมากขึ้น
รวม

จากตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นดานความรูในการพิสูจนหลักฐานและความเชื่อมั่นของพยานหลักฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตรของพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบังคับการตํารวจนครบาล 1 จํานวน 122 คน ดานความรู
การพิสูจนหลักฐานพบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( x = 3.67, S.D. = 0.40) เมื่อแยกพิจารณาเปeนราย
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ขอ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เชน ทานทราบถึงหลักวิชาการขั้นตอนการ
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ ( x = 3.70, S.D. = 0.57) ทานทราบถึงขั้นตอนการคนหาพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ (
x = 3.97, S.D. = 0.27) ทานทราบถึ งรายละเอี ยดขั้ นตอนการเก็ บรวบรวม พยานหลั กฐาน( x = 3.70, S.D. =
0.54) ทานทราบถึงการบรรจุพยานหลักฐานที่ตรวจพบตามหลักของวิชาการ ( x = 3.68, S.D. = 0.56) ทานทราบ
ถึงลําดับวัตถุพยานในขั้นตอนการสงพยานหลักฐานเพื่อตรวจพิสูจนทางดานนิติวิทยาศาสตร ( x = 3.42, S.D. =
0.62) ทานมีประสบการณในการนําความรูทางดานนิติวิทยาศาสตรมาประกอบการปฏิบัติงาน ( x = 3.68, S.D. =
0.57) ทานศึกษาหาความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหมที่ใชในการตรวจพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรเพื่อให
ทั นกั บสภาพคดี ที่ มี ความซั บซอนขึ้ น ( x = 3.51, S.D. = 0.53) ทานนํ าความรู ที่ ไดจากการอบรมการตรวจ
พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรมาใชในงานสอบสวนของทาน ( x = 3.74, S.D. = 0.48) ทานใชความรูจากการ
เขารับการอบรมทางดานนิติวิทยาศาสตรมาประกอบความมั่นใจและเชื่อถือตอพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร
มากขึ้น ( x = 3.84, S.D. = 0.51) เปeนตน
ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นที่มีตอความรูในการพิสูจนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรและความเชื่อมั่นของ
พยานหลักฐาน
ความรูIในการพิสูจน"หลักฐานและความเชื่อมั่นของพยานหลักฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตร"
2. ความเชื่อมั่นของพยานหลักฐาน
2.1 ทานมีความตั้งใจ และเอาใจใสในการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตร
2.2 ทานดําเนินการสอบสวนโดยใชพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรตาม
หลักสิทธิมนุษยชน
2.3 ทานดําเนินการสอบสวนโดยการบูรณาการและการประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2.4 ทานไดรับผลการตรวจพิสูจนของพยานหลักฐานตรงตามเวลาที่กําหนด
2.5 ทานไดรั บ การแจงขอมู ล ขาวสารผลของการตรวจพิ สู จ นของ
พยานหลักฐานจากหนวยงานตรวจพิสูจนหลักฐานที่มีความนาเชื่อถือ
2.6 ทานไดนําผลการตรวจพิสูจนของพยานหลักฐานมาดําเนินการสอบสวน
ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย
2.7 ทานไดใชความรู ความสามารถและปฏิบัติตามขั้นตอนการนําผลการ
ตรวจพิสูจนของพยานหลักฐานไดอยางถูกตองครบถวน
2.8 ทานไดนําเทคโนโลยีมาใชกับผลการตรวจพิสูจนของพยานหลักฐานใน
การสอบสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.9 ทานนํ าผลการตรวจพิ สู จนของพยานหลั กฐานมาใชอยางยุ ติ ธรรม
ตรงไปตรงมา และไมแสวงหาผลประโยชน
2.10 ทานยินดีรับฟTงผลการตรวจพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรและ
นําเขามาเปeนสวนหนึ่งของพยานหลักฐานในสํานวนคดี
2.11 ทานมีความเชื่อมั่นวาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรมีน้ําหนัก
เพียงพอตอการพิจารณาคดีเมื่อเขาสูกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล
2.12 ทานมีความเชื่อมั่นวาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรมีสวนชวยใน
การพิจารณาคดีไดอยางยุติธรรม
2.13 ทานมีความเชื่อมั่นวาการใชพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรจะ
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x

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.03

0.42

มาก

4.11

0.44

มาก

4.10

0.40

มาก

4.00

0.46

มาก

4.07

0.42

มาก

4.05

0.50

มาก

4.07

0.50

มาก

3.92

0.54

มาก

4.21

0.50

มากที่สุด

4.18

0.48

มาก

4.26

0.49

มากที่สุด

4.33

0.56

มากที่สุด

4.31

0.54

มากที่สุด

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”
ความรูIในการพิสูจน"หลักฐานและความเชื่อมั่นของพยานหลักฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตร"
ชวยใหหาตัวผูกระทําผิดมารับโทษไดเร็วขึ้น
2.14 ทานมีความเชื่อมั่นวาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรมีผลตอการ
ไดรับโทษทางคดีอาญา
2.15 ทานมีความเชื่อมั่นวาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรเปeนสวนหนึ่ง
ในการกําหนดอัตราโทษทางอาญา
รวม

x

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.40

0.54

มากที่สุด

4.43

0.54

มากที่สุด

4.16

0.26

มาก

จากตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นดานความรูในการพิสูจนหลักฐานและความเชื่อมั่นของพยานหลักฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตรของพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบังคับการตํารวจนครบาล 1 จํานวน 122 คน ดานความ
เชื่อมั่นของพยานหลักฐานพบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( x = 4.16, S.D. = 0.26) เมื่อแยกพิจารณา
เปeนรายขอ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด เชน ทานนําผลการตรวจพิสูจน
ของพยานหลักฐานมาใชอยางยุติธรรม ตรงไปตรงมา และไมแสวงหาผลประโยชน( x = 4.21, S.D. = 0.50) ทานมี
ความเชื่อมั่นวาพยานหลักฐานทางนิติวิ ทยาศาสตรมี น้ําหนั กเพียงพอตอการพิ จารณาคดีเมื่ อเขาสู กระบวนการ
พิจารณาในชั้นศาล ( x = 4.26, S.D. = 0.49) ทานมีความเชื่อมั่นวาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรมีสวนชวย
ในการพิจารณาคดีไดอยางยุติธรรม ( x = 4.33, S.D. = 0.56) ทานมีความเชื่อมั่นวาการใชพยานหลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตรจะชวยใหหาตัวผูกระทําผิดมารับโทษไดเร็วขึ้น ( x = 4.31, S.D. = 0.54) ทานมีความเชื่อมั่นวา
พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรมีผลตอการไดรับโทษทางคดีอาญา ( x = 4.40, S.D. = 0.54) ทานมีความ
เชื่อมั่นวาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรเปeนสวนหนึ่งในการกําหนดอัตราโทษทางอาญา ( x = 4.43, S.D. =
0.54) มี ระดั บความคิ ดเห็ นอยู ในระดั บมาก เชน ทานมี ความตั้ งใจ และเอาใจใสในการสอบสวน รวบรวม
พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร ( x = 4.03, S.D. = 0.42) ทานดําเนินการสอบสวนโดยใชพยานหลักฐานทาง
นิติวิทยาศาสตรตามหลักสิทธิมนุษยชน ( x = 4.11, S.D. = 0.44) ทานดําเนินการสอบสวนโดยการบูรณาการและ
การประสานงานกั บ หนวยงานที่ เ กี่ ย วของ ( x = 4.10, S.D. = 0.40) ทานไดรั บ ผลการตรวจพิ สู จ นของ
พยานหลักฐานตรงตามเวลาที่กําหนด ( x = 4.00, S.D. = 0.46) ทานไดรับการแจงขอมูลขาวสารผลของการตรวจ
พิสูจนของพยานหลักฐานจากหนวยงานตรวจพิสูจนหลักฐานที่มีความนาเชื่อถือ ( x = 4.07, S.D. = 0.42) ทานได
นําผลการตรวจพิสูจนของพยานหลักฐานมาดําเนินการสอบสวนตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย ( x =
4.05, S.D. = 0.50) ทานไดนําเทคโนโลยีมาใชกับผลการตรวจพิสูจนของพยานหลักฐานในการสอบสวนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ( x = 3.92, S.D. = 0.54) ทานยินดีรับฟTงผลการตรวจพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรและนําเขา
มาเปeนสวนหนึ่งของพยานหลักฐานในสํานวนคดี ( x = 4.18, S.D. = 0.48) เปeนตน
อภิปรายผล
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปTจจัยที่มีผลตอความเชื่อมั่นในการรับฟTงพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรของ
พนักงานสอบสวน : กรณีศึกษากองบังคับการตํารวจนครบาล 1 ซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษาในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ โดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณกับกลุมตัวอยางที่เปeนเจาหนาที่ตํารวจของกองบังคับการ
ตํารวจนครบาล 1 สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้
1. ความเชื่อมั่นที่มีตอการรับฟTงพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรของพนักงานสอบสวน : กรณีศึกษา
กองบังคับการตํารวจนครบาล 1
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พบวาเจาหนาที่ ตํา รวจ มีความเชื่อมั่ น ที่ มีตอการรับ ฟT งพยานหลั กฐานดานความรู ในการพิ สู จ น
หลักฐานและความเชื่อมั่นของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร ดานความรูการพิสูจนหลักฐานพบวา มี
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเปeนรายขอ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก เชน ทราบถึงหลักวิชาการขั้นตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ทราบถึงขั้นตอนการคนหา
พยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ ทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน ทราบถึงการ
บรรจุพยานหลักฐานที่ตรวจพบตามหลักของวิชาการ ทราบถึงลําดับวัตถุพยานในขั้นตอนการสงพยานหลักฐาน
เพื่ อ ตรวจพิ สู จ นทางดานนิ ติ วิ ท ยาศาสตร มี ป ระสบการณในการนํ า ความรู ทางดานนิ ติ วิ ท ยาศาสตรมา
ประกอบการ ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหมที่ใชในการตรวจพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร
เพื่ อใหทั น กับ สภาพคดีที่มีความซั บซอนขึ้ น นํา ความรู ที่ไดจากการอบรมการตรวจพยานหลั กฐานทางนิ ติ
วิทยาศาสตรมาใชในงาน และสุดทายใชความรูจากการเขารับการอบรมทางดานนิติวิทยาศาสตรมาประกอบ
ความมั่นใจและเชื่อถือตอพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรมากขึ้น
2. ปT จ จั ย สงเสริ ม ที่ มี ผ ลตอความเชื่ อ มั่ น ที่ มี ต อการรั บ ฟT ง พยานหลั ก ฐานทางนิ ติ วิ ท ยาศาสตร
ของพนักงานสอบสวน : กรณีศึกษากองบังคับการตํารวจนครบาล 1
พบวาเจาหนาที่ตํารวจจากตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นดานความรูในการพิสูจนหลักฐานและความ
เชื่อมั่นของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรของพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบังคับการตํารวจนครบาล 1 ดาน
ความเชื่อมั่นของพยานหลักฐานพบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเปeนรายขอ พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด เชน นําผลการตรวจพิสูจนของพยานหลักฐานมาใช
อยางยุติธรรม ตรงไปตรงมา และไมแสวงหาผลประโยชน มีความเชื่อมั่นวาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรมี
น้ําหนักเพียงพอตอการพิจารณาคดีเมื่อเขาสูกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล มีความเชื่อมั่นวาพยานหลักฐานทาง
นิติ วิทยาศาสตรมี ส วนชวยในการพิ จารณาคดี ไดอยางยุติ ธรรม มี ความเชื่อมั่ นวาการใชพยานหลักฐานทางนิ ติ
วิทยาศาสตรจะชวยใหหาตัวผูกระทําผิดมารับโทษไดเร็วขึ้น มีความเชื่อมั่นวาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรมี
ผลตอการไดรับโทษทางคดีอาญา มีความเชื่อมั่นวาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรเปeนสวนหนึ่งในการกําหนด
อัตราโทษทางอาญา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เชน มีความตั้งใจ และเอาใจใสในการสอบสวน รวบรวม
พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร ดําเนินการสอบสวนโดยใชพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรตามหลักสิทธิ
มนุษยชน ดําเนินการสอบสวนโดยการบูรณาการและการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดรับผลการตรวจ
พิ สู จนของพยานหลั กฐานตรงตามเวลาที่ กํ าหนด ไดรั บการแจงขอมู ลขาวสารผลของการตรวจพิ สู จนของ
พยานหลักฐานจากหนวยงานตรวจพิสูจนหลักฐานที่มีความนาเชื่อถือ ไดนําผลการตรวจพิสูจนของพยานหลักฐาน
มาดําเนินการสอบสวนตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย ไดนําเทคโนโลยีมาใชกับผลการตรวจพิสูจนของ
พยานหลักฐานในการสอบสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ ยินดีรับฟTงผลการตรวจพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร
และนําเขามาเปeนสวนหนึ่งของพยานหลักฐานในสํานวนคดี เปeนตน
ขIอเสนอแนะ
1. ขIอเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งนี้
กองบั งคั บการตํ ารวจนครบาล 1 ควรเพิ่ มอั ตรากํ าลั งพลใหเพี ยงพอ หรื อมี การนํ าบุ คลากรชั้ น
ประทวนนํามาเปeนผูชวยในการตรวจพิสูจนเพื่อที่จะเปeนการรองรับปริมาณงานที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปy
2. ขIอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรกํ าหนดกลุ มประชากรเปl าหมายที่ ใชตอบแบบสอบถามใหเปe นผู ที่ เกี่ ยวของกั บงานดาน
กระบวนการยุติธรรมทั้งหมด เชน เจาหนาที่ตํารวจฝkายปlองกันและปราบปราม แพทยนิติเวช พนักงานฝkายปกครอง
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ทนายความ อัยการ ศาล และประชาชน เปeนตน เพื่อจะไดทราบถึงปTญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตาง ๆ ของ
กระบวนการยุติรรม เพื่อจะไดนํามาเปeนแนวทางในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยใหดียิ่งขึ้น
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