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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจและระดับความคิดเห็นในด้านปัญหาอุปสรรค
ในงานนิติวิทยาศาสตร์ของบุคลากรกลุ่มงานนิติเวชศาสตร์ , 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับ
ความรู้ความเข้าใจ และระดับความคิดเห็นในด้านปัญหาอุปสรรค ในงานนิติวิทยาศาสตร์ของบุคลากร กลุ่มงานนิติเวชศาสตร์
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยทำการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จากเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
นิ ติ เวชศาสตร์ ของโรงพยาบาลศิ ริ ร าช, โรงพยาบาลพระมงกุ ฎ เกล้ า , โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ , โรงพยาบาลกลาง
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร, สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และสถาบันนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 240 คน
ผลการวิจัย พบว่า จากการศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติเวชศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ทำให้มีความรู้ความเข้าใจและมีบทบาทการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพยานหลักฐานทางนิติเวช และ
วิทยาศาสตร์แตกต่างกันหรือไม่ จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติเวชศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ทำให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีบทบาทการปฏิบัติหน้าที่เกี่ ยวกับพยานหลักฐานทางนิติเวชและ
นิติวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 และข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ควรมีการ
จัดอบรมความรู้ท างด้านนิติ เวชและนิ ติวิท ยาศาสตร์ เกี่ ยวกับ หลักการเก็บ วัตถุ พ ยานในสถานที่ เกิ ดเหตุให้ กับ เจ้าหน้ าที่
ที่ เกี่ ยวข้อ งเพิ่ ม เติ ม เพื่ อสามารถนำความรู้ค วามเข้ าใจทางนิ ติเวชศาสตร์ม าใช้ ในการอำนวยความยุติ ธรรมได้ อ ย่ างเต็ ม
ประสิทธิภาพ และหน่วยงานควรมีนโยบายในการลดข้าราชการมาจากข้อจำกัดของงบประมาณแผ่นดิน ทำให้มีบุคลากร
ที่ความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอ ควรเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติเวช และนิติวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อลดภาระ
งานของบุคลากรเดิม
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Abstract
This research aims to studied the level of knowledge and opinion on the obstacle in Forensic
Science of Forensic Medicine department staffs. And also to studied the relation between individual
factors toward knowledge and opinion on that obstacle and finding the way to developing the standard
on Medicine Development Strategies in the Hospital. This research is quantitative approach which data
collective by questionnaire papers from Siriraj Hospital, Phramongkutklao Hospital, Chulalongkorn
Hospital, Bangkok Metropolitan Administration General Hospital, National Forensic Science Institute,
Forensic Science Institute of Police General Hospital there are 240 peoples. The research result showed
that the different of individual factors on forensic medicine staffs consist of sex, age, and experience that
make the knowledge and understood on forensic medicine evidence. The research result found that are
not different on statistic significant at 0.05. The recommendation of this research should have training
project on forensic medicine. Especially, evidence investigation at the crime scene that can be applying
with extremely efficiency. and According to the organization policy on decreased the number of
government officers with annual government statement of expenditure limited demand that make the
organization lack of an expertize staffs. So that, should add more forensic medicine staffs for support
them responsibility.
Keywords: Forensic Medicine , Evidence , Forensic Science
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บทนำ
นิติวิทยาศาสตร์เป็นการนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมใช้ในการเก็บ
วัต ถุพ ยานและพิ สู จน์ห ลั กฐาน ช่วยในการค้ นหาความจริงหรือ พิ สูจน์ ข้อเท็ จจริง เพื่ อ ก่อให้ เกิด ประโยชน์ ในการสื บสวน
สอบสวน โดยการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีทางกฎหมายช่วยในกระบวนการยุติธรรม การพิสูจน์หลักฐานและชี้นำไปสู่
ผู้กระทำผิด (แสวง บุญเฉลิมวิภาสม, 2556)
นิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicine) หมายถึง องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่น ำกระบวนการ และความรู้ทางด้าน
การแพทย์ มาประยุกต์ใช้ในงานด้านกระบวนการยุติธรรม โดยการใช้ความรู้ทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ทางกฎหมาย เช่น การให้ความเห็นเกี่ยวกับการบาดเจ็บของผู้ป่วย อันจะนำมาใช้ในกระบวนการยุติธรรม หรือ
การตรวจศพเพื่อหาสาเหตุการตาย อันเนื่องมาจากการเสียชีวิตกรณีผิดธรรมชาติ เช่น ฆ่าตัวตาย ถูกฆ่าตาย อุบัติเหตุ ไม่ทราบ
เหตุ หรือการตายในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงาน ซึ่งงานทางด้านนิติเวชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมจะมี
บทบาทที่หลากหลาย เช่น การนำเสนอข้อมูลทางการแพทย์เพื่อประกอบในกระบวนการยุติธรรม เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
บาดแผลที่ทำให้เกิดการเสียชีวิต ลักษณะอาวุธที่เข้ากันได้ และอาจบอกถึงเจตนาในการกระทำความผิด หรือเพื่ออำนวยความ
ยุติธรรมแก่ผู้มิได้กระทำความผิด อาทิ เช่น การนำผลการตรวจสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) เพื่อยืนยันผู้กระทำความผิดที่แท้จริง
อันทำให้ผู้ต้องสงสัยที่มิได้กระทำความผิดได้รับการปล่อยตัวอย่างทันเวลา หรือเพื่อประกอบการรับเงินชดเชยหรือสินไหม
ทดแทนต่าง ๆ อาทิ เช่น ตรวจพิสูจน์ว่าสาเหตุการเสียชีวิตนั้น ๆ เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางจราจร โดยมีหรือไม่มีแอลกอฮอล์
ในเลือด แม้แต่การตรวจพิสูจน์ว่าการบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตนั้ นเกี่ยวข้องกับ การทำงานตามกฎหมายแรงงานหรือไม่
(พงศกร ฐิตโชติ, 2561)
ทั้ งนี้ แพทย์ นิ ติ เวชและเจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งในประเทศไทยนั้ น มี จ ำนวนไม่ ม าก เมื่ อ เที ย บกั บ แพทย์ ส าขาอื่ น
ซึ่งโดยมากนั้นจะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อันได้แก่ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เป็นต้น โดยการแบ่งเขตพื้นที่ในการทำงานของแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นไปตามข้อตกลงของแต่ละสถานีตำรวจ
สำหรับในส่วนภู มิภ าคจะมีข้ อจำกัดในเรื่องของแพทย์นิ ติเวชซึ่งมีน้อ ย ดังนั้ น แพทย์ส่วนใหญ่ ที่ ป ฏิบั ติห น้าที่ร่วมกั บทาง
พนักงานสอบสวนก็จะเป็นแพทย์ทั่วไป หรือแพทย์สาขาอื่น ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวรชันสูตรศพ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ที่ ไ ด้ รั บ การกำหนดจากหน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด ซึ่ งในบางครั้ งอาจทำให้ เกิ ด ข้ อ ผิ ด พลาดได้ อั น เนื่ อ งมาจากที่ ข าดความรู้
ความชำนาญ และทักษะทางด้านนิติเวชศาสตร์ จึงส่งผลให้มีการลงความเห็นในประเด็นสาเหตุและพฤติการณ์การเสียชีวิต
มีความคลาดเคลื่อน และนอกจากนี้ แพทย์บางท่านยังเลี่ยงที่จะให้ความเห็นในบางกรณี เนื่องจาก มิต้องการที่จะมีส่วนร่วม
ในกระบวนการสื บ สวน สอบสวนหรื อ การเป็ น พยานศาล ดั งนั้ น ผู้ เกี่ ย วข้ อ งในกระบวนการกฎหมายควรมี อ งค์ ค วามรู้
ในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับนิติเวชศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจและบริหารสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
เสียชีวิต อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงไว้ซึ่งกระบวนการยุติธรรม
ด้วยเหตุผลข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยจึงเห็นว่ากระบวนการในการทำงานหรือขั้นตอนในการดำเนินการของแต่ละหน่วยงาน
และมีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ย่อมทำให้ความรู้ความเข้าใจ และบทบาทการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพยานหลักฐานทาง
นิติ เวชและนิ ติวิท ยาศาสตร์แ ตกต่ างกัน ดั งกล่าว จึงทำให้ ผู้ วิจั ยสนใจที่ จะศึ ก ษาถึ งระดั บ ความรู้ ความเข้ าใจ และระดั บ
ความคิดเห็นในด้านปัญ หา อุปสรรค ในงานนิติวิทยาศาสตร์ของบุคลากรกลุ่มงานนิติเวชศาสตร์ และศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับความรู้ความเข้าใจ และระดับความคิดเห็นในด้านปัญหาอุปสรรคในงานนิติวิทยาศาสตร์ของ
บุคลากรกลุ่มงานนิติเวชศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย เพื่อวิเคราะห์ความสำคัญของการเก็บรักษา
พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และปัญหาและอุปสรรคงานทางด้านนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์ของเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

122

การประชุมสวนสุนนั ทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม”
นิติเวช ซึ่งจะสามารถนำไปแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถนำไป
พัฒนาและปรับปรุงรายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผล หรือศพของแพทย์ให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ ความเข้าใจ และระดับความคิดเห็นในด้านปัญหาอุปสรรคในงานนิติวิทยาศาสตร์ ของ
บุคลากรกลุ่มงานนิติเวชศาสตร์
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับความรู้ ความเข้าใจ และระดับความคิดเห็นในด้าน
ปัญหาอุปสรรคในงานนิติวิทยาศาสตร์ของบุคลากรกลุ่มงานนิติเวชศาสตร์
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความรู้ความเข้าใจและบทบาทบุคลากรของหน่วยงานนิติเวชศาสตร์ในโรงพยาบาล โดยแบ่ง
ออกเป็น ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม, ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุพยาน, ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานด้านนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์ และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
งานวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยเก็บแบบสอบถามจากเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
นิ ติ เวชศาสตร์ ข องโรงพยาบาลศิ ริ ร าช, โรงพยาบาลพระมงกุ ฎ เกล้ า , โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ , โรงพยาบาลกลาง
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร, สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และสถาบันนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อศึกษาระดับ
ความรู้ ความเข้าใจ และระดับความคิดเห็นในด้านปัญหาอุปสรรคในงานนิติวิทยาศาสตร์ของบุคลากรกลุ่มงานนิติเวชศาสตร์
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับความรู้ความเข้าใจ ในด้านปัญหาอุปสรรคในงานนิติวิทยาศาสตร์ของ
บุคลากรกลุ่มงานนิติเวชศาสตร์
2. ขอบเขตด้านประชากร
2.1) วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ผู้วิจัยเลือกทำการศึกษาและเก็บข้อมูลเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติเวชศาสตร์ของโรงพยาบาล 6 แห่ง จำนวน
240 คน ซึ่งเป็นผู้มีคุ ณ สมบัติเป็นผู้มีประสบการณ์ การปฏิบัติงานงานนิติเวชศาสตร์ของโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย แบบสอบถาม 1 ชุดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติเวชศาสตร์ของโรงพยาบาล 1 คน
วิธีดำเนินการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ งนี้ จ ะสร้ า งแบบสอบถาม 1 ชุ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ก ลุ่ ม งานนิ ติ เ วชศาสตร์ ข องโรงพยาบาล 1 คน
ประกอบด้วย ตัวแปรต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่ได้รับจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา มีการทดสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือก่อนทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
สำรวจ (Survey Method) เป็ น การสำรวจแบบวั ด ครั้ งเดี ย ว (One-shot Study) โดยใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire)
เป็นเครื่องมือในการวิจัยและนำผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร
การศึกษาครั้งนี้จัดทำโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประชากร ได้แก่ เจ้าหน้าที่กลุ่ม
งานนิ ติ เวชศาสตร์ ข องโรงพยาบาล ที่ ท ำงานเกี่ ย วกั บ เก็ บ พยานหลั ก ฐานทางนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ข องโรงพยาบาลศิ ริ ร าช ,
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โรงพยาบาลพระมงกุ ฎ เกล้ า , โรงพยาบาลจุฬ าลงกรณ์ , โรงพยาบาลกลาง สำนั กการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร, สถาบั น
นิติวิทยาศาสตร์ และสถาบันนิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจ ทั้งหมดจำนวน 240 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
งานวิจัยครั้งนี้จะเก็บ ข้อมู ลแบบสอบถามจากเจ้าหน้ าที่กลุ่ม งานนิติเวชศาสตร์ของงานด้านนิติเวช
ศาสตร์ 6 โรงพยาบาลคือ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ , โรงพยาบาลกลาง
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และสถาบันนิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 240 คน
ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้มีประสบการณ์การปฏิบัติงานงานนิติเวชศาสตร์ของโรงพยาบาล อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป โดยเจ้าหน้าที่กลุ่ม
งานนิติเวชศาสตร์แต่ละบุคคล มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ย่อมทำให้ความเข้าใจและมีบทบาทการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
พยานหลักฐานทางนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน ซึ่งได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 240 คน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
โรงพยาบาล

จำนวนประชากร (คน)

โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
สถาบันนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ
รวม

48
10
53
16
14
99
240

ที่ม า: กลุ่ม งานนิ ติเวชศาสตร์ข องโรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลพระมงกุฎ เกล้ า , โรงพยาบาลจุ ฬ า, โรงพยาบาลกลาง สำนั ก การแพทย์
กรุงเทพมหานคร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และสถาบันนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ, 2563

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ
เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยรูปแบบของ
แบบสอบถามเป็นลักษณะคำถามแบบเลือกตอบ (Check List) ดังนี้
ส่วนที่ 1 คำถามระบุข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา การปฏิบัติงาน อายุ
การปฏิ บั ติ งานกั บ ผู้ ป่ ว ยคดี และประสบการณ์ ก ารทำงาน ซึ่ งเป็ น แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ วไปหรือ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามปลายปิด (Closed-end Question) มีคำตอบแบบเลือกตอบ (Check List) คือ การให้เลือก
คำตอบให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา การปฏิบัติงาน และจำนวนประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่/คดี
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุพยานและบทบาทหน้าที่ของพยาบาลที่มีต่องานทางนิติเวชและ
นิติวิทยาศาสตร์ มีลักษณะเป็นคำถามเลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ ใช่ หรือ ไม่ใช่
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานด้านนิติเวช และนิติวิทยาศาสตร์
มีลักษณะเป็นการแสดงความคิดเห็น 4 ตัวเลือก
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สำหรับข้อคำถามส่วนที่ 3 เป็นลักษณะแบบสอบถามปลายปิด (Close Questionnaire) และให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบเพียงข้อละ 1 ตัวเลือกเท่านั้น ลักษณะของคำถามเป็นคำถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scales) ตามแบบของ
ลิเคิร์ท (Likert Scale) ซึ่งเป็นระดับความรู้ความเข้าใจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานด้านนิติเวช
และนิติวิทยาศาสตร์ในด้านต่าง ๆ โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้
5 มากที่สุด
หมายถึง ความรู้ความเข้าใจระดับมากที่สุด
4 มาก
หมายถึง ความรู้ความเข้าใจระดับมาก
3 ปานกลาง
หมายถึง ความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง
2 น้อย
หมายถึง ความรู้ความเข้าใจระดับน้อย
1 น้อยที่สุด
หมายถึง ความรู้ความเข้าใจระดับน้อยที่สุด
สำหรับเกณฑ์ในการแปลผลระดับค่าเฉลี่ยส่วนที่ 2 ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ของเบสต์ ซึ่งมีเกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00
หมายถึง มีระดับความรู้ความเข้าใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20
หมายถึง มีระดับความรู้ความเข้าใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40
หมายถึง มีระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60
หมายถึง มีระดับความรู้ความเข้าใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80
หมายถึง มีระดับความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด
ส่วนที่ 4 คำถามแสดงความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติเวชศาสตร์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน ทางด้านนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์เป็นลักษณะคำถามปลายเปิด โดยใช้เกณฑ์การประเมินผล คือ ผู้มีคะแนนการ
ตอบคำถาม > 90% ถือ ว่าอยู่เกณฑ์ ดีม าก, ผู้ที่ มี คะแนน การตอบคำถาม > 80 - 90% อยู่ในเกณฑ์ ดี ผู้ที่ มี คะแนนการ
ตอบคำถาม 70 - 80 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย < 70% อยู่ในการเกณฑ์น้อย เนื่องจาก เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
นิติเวชศาสตร์เป็นวิชาชีพจำเป็นต้องมีความรู้ความ ชำนาญค่อนข้างสูงเพื่อการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
1. ดำเนินการขอหนังสือจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เรื่องขอความอนุเคราะห์การเก็ บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม และนำหนังสือขอความ
อนุ เคราะห์ การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ลจากหน่ วยงานของผู้ ตอบแบบสอบถามที่ ได้ รับ จากหลัก สูต รวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งถึงหน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม และทำการเก็บข้อมูลด้วย
ตนเอง เพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
จากนั้นนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ในรูปแบบของแบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์เพื่อแสดงลักษณะข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างและแจกแจงลักษณะของตัวแปร โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: SD) และนำเสนอข้อมูลด้วยตารางและคำบรรยาย
ผลการวิจัย
สำหรับผลการวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามและ
ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปร ดังนี้
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ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

จำนวน

ร้อยละ

28
212

11.67
88.33

9
92
123
16

3.75
38.33
51.25
6.67

1
78
117
44

0.42
32.50
48.75
18.33

61
88
91

25.42
36.67
37.92

90
112
38

37.50
46.67
15.83

48
10
53
16
14
99

20.00
4.17
22.08
6.67
5.83
41.25

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การปฏิบัติงาน
แพทย์ผ่าพิสูจน์
พยาบาลนิติเวช
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติเวช
จำนวนประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่/คดี
ระหว่าง 1 – 5 ปี
ระหว่าง 6 – 10 ปี
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป
หน่วยงานที่สังกัด
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
สถาบันนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ

จากตารางที่ 2 สามารถสรุปปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติเวชศาสตร์ จำนวน 240 คน
ดังนี้
1. เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 88.33 และเพศชายจำนวน 28
คน คิดเป็นร้อยละ 11.67
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2. อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.25 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง
31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.33 และช่วงอายุที่มีจำนวนน้อยที่สุดคือ ระหว่าง 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.75
3. ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ
48.75 รองมาคือ การศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 และระดับการศึกษาที่มีจำนวนน้อยที่สุด
คือระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.42
4. การปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติเวช จำนวน 91 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.92 รองลงมาคือ ปฏิบัติงานเป็นพยาบาลนิติเวช จำนวน 88 คน คิ ดเป็นร้อยละ 36.67 และการปฏิบัติงานจำนวน
น้อยที่สุดคือปฏิบัติงานแพทย์ผ่าพิสูจน์ จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 25.42
5. จำนวนประสบการณ์ ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ /คดี พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี จ ำนวนประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่/คดี ระหว่าง 6 - 10 ปี จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมา คือจำนวนประสบการณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่/คดีระหว่าง 1 - 5 ปี จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และจำนวนประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่/คดี จำนวน
น้อยที่สุดคือ มากกว่า 10 ปีขึ้นไป จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 15.83
6. หน่วยงานที่สังกัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีหน่วยงานที่สังกัด คือสถาบันนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ
จำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 41.25 รองลงมา คือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ
20.08 และหน่วยงานที่สังกัดที่มีกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุด คือ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.83
ตารางที่ 3 ผลรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานด้าน
นิติวิทยาศาสตร์
ด้านบุคลากร
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านรายได้และค่าตอบแทน
รวม

Mean

S.D.

ระดับความรู้ความเข้าใจ

4.48
4.38
4.08
4.32

0.38
0.29
0.48
0.25

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 ผลรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ พบว่า ความรู้
ความเข้ าใจในระดั บ มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ อ การปฏิ บั ติ งานด้ านนิ ติ วิท ยาศาสตร์
ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ย 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.38 และความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญ หาและอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ด้านการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.29 และ
ความรู้ความเข้าใจระดับมาก ได้แก่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ด้านรายได้
และค่าตอบแทน มีค่าเฉลี่ย 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.48 ส่วนของระดับความรู้ความเข้าใจในภาพรวม
พบว่า อยู่ในระดับความรู้ความเข้าใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.25
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
ด้านนิตวิ ิทยาศาสตร์จำแนกรายข้อ ดังนี้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
Mean
S.D.
ระดับความรู้
ด้านนิติวิทยาศาสตร์
ความเข้าใจ
ด้านบุคลากร
4.48
0.38
มากทีส่ ดุ
1. แพทย์และเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาล มีจำนวน
4.68
0.50
มากที่สุด
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2. ความชำนาญของแพทย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน
4.45
0.55
มากที่สุด
โรงพยาบาล มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านนิติเวชและนิติ
วิทยาศาสตร์
3. ประสบการณ์ในการทำงานมีผลต่อการปฏิบัติงานด้านนิติ
4.49
0.60
มากที่สุด
วิทยาศาสตร์
4. การอบรมทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอมีผลต่อการ
4.35
0.66
มากที่สุด
ปฏิบัติงานด้านนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์
5. การบริหารจัดการบุคคลากรให้เหมาะสมมีผลต่อการ
4.42
0.66
มากที่สุด
ปฏิบัติงานด้านนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์
ด้านการปฏิบัติงาน
4.38
0.29
มากทีส่ ดุ
1. ในกรณีออกตรวจนอกสถานทีเ่ จ้าหน้าที่ตำรวจให้
4.49
0.61
มากที่สุด
ความสำคัญกับการรักษาสถานที่เกิดเหตุมากกว่าเมื่อก่อน
อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการ
4.37
0.60
มากที่สุด
แยกแยะวัตถุพยาน การเก็บรวบรวมและรักษาสภาพวัตถุ
พยานเมื่อพบ
3. เจ้าหน้าที่ที่นำส่งผู้ป่วยหรือสิ่งส่งตรวจ อาจทำให้เกิด
4.45
0.64
มากที่สุด
บาดแผลและการบาดเจ็บเพิ่มเติมจนทำให้หลักฐานสูญหาย
และถูกทำลายได้โดยคาดไม่ถึง
4. หน่วยนิติเวชของโรงพยาบาลมีการให้คำปรึกษา อบรม
4.49
0.58
มากที่สุด
ทางด้านการตรวจพิสูจน์ และแนวทางการปฏิบัติงานที่
นิติเวชศาสตร์ของโรงพยาบาลเสมอ
5. หน้าที่สำคัญของเจ้าหน้าทีต่ ่อนิติเวช คือ การตรวจและ
4.44
0.58
มากที่สุด
บันทึกลักษณะบาดแผลของผู้ป่วยคดี โดยมีแบบฟอร์มการ
บันทึกที่ชัดเจน
6. วิธีการเก็บวัตถุพยานจากในสถานที่เกิดเหตุแต่ละชนิด
4.36
0.57
มากทีส่ ุด
เช่น คราบเลือด คราบอสุจิ คราบเขม่าปืน มีวิธีการเก็บไม่
แตกต่างกัน
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7. การเก็บวัตถุพยานควรหลีกเลี่ยงการจับต้องวัตถุพยาน
4.26
โดยตรงและควรใส่ถุงมือขณะเก็บ
8. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการออกล่าช้าไม่ทันตามเวลา
4.27
ที่กำหนด
9. เพื่อประโยชน์ต่อรูปคดีในขณะนำส่งโรงพยาบาลควรให้
4.25
ตำรวจหรือญาติไปกับคนเจ็บ
ด้านรายได้และค่าตอบแทน
4.08
1. ค่าตอบแทน (เงินเดือน, เงินประจำตำแหน่ง) ที่ได้รับ
4.03
เหมาะสมกับการปฏิบตั ิหน้าที่ และค่าครองชีพใน
สถานการณ์ปัจจุบัน
2. ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินค่าทำงานล่วงเวลา) ได้รับไม่
3.95
ครบถ้วน สม่ำเสมอ และไม่ตรงต่อเวลา
3. จัดกิจกรรมระดมผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ให้ร่วมกันสร้าง
3.99
ระบบการทำงานที่เปลี่ยนรูปแบบมาสู่การใช้นวัตกรรมอย่าง
จริงจัง
4. การเพิ่มเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ค่าตรวจศพ, ล่วงเวลา) จะ
3.98
ทำให้มีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น

0.64

มากที่สุด

0.65

มากที่สุด

0.65

มากที่สุด

0.48
0.77

มาก
มาก

0.70

มาก

0.75

มาก

0.71

มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด โดยข้อมูลที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือด้านบุคลากร
มีค่าเฉลี่ย 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.38 รองลงมา คือด้านการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 4.38 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.29 และข้อมูลที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านรายได้และค่าตอบแทนมีค่าเฉลี่ย 4.08 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.48 และมีระดับความคิดเห็น คือความรู้ความเข้าใจระดับมาก
เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ พบว่า
1) ด้านบุ คลากร พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นมากที่ สุด ได้แก่ แพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ป ฏิบั ติงาน
ในโรงพยาบาลมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.50 รองลงมา
คือประสบการณ์ในการทำงานมีผลต่อการปฏิบตั ิงานด้านนิตวิ ิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
0.60 และความชำนาญของแพทย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลมี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นนิ ติ เวช และ
นิติวิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.55 ตามลำดับ
2) ด้ านการปฏิ บั ติ งาน กลุ่ ม ตั ว อย่ างมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น มากที่ สุ ด คื อ หน่ วยนิ ติ เวชของโรงพยาบาลมี ก าร
ให้คำปรึกษา อบรมทางด้านการตรวจพิสูจน์ และแนวทางการปฏิบัติงานที่นิติเวชศาสตร์ของโรงพยาบาลเสมอ ค่าเฉลี่ย 4.49
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.58 และในกรณีออกตรวจนอกสถานที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความสำคัญกับการรักษา
สถานที่เกิดเหตุมากกว่าเมื่อก่อนอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน รองลงมา คือเจ้าหน้าที่ที่นำส่งผู้ป่วยหรือสิ่งส่งตรวจ อาจทำให้เกิด
บาดแผลและการบาดเจ็บเพิ่มเติมจนทำให้หลักฐานสูญหายและถูกทำลายได้โดยคาดไม่ถึง และหน้าที่สำคัญของเจ้าหน้าที่
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ต่ อ นิ ติ เวช คื อ การตรวจและบั น ทึ ก ลั ก ษณะบาดแผลของผู้ ป่ วยคดี โดยมี แ บบฟอร์ ม การบั น ทึ ก ที่ ชั ด เจน ค่ าเฉลี่ ย 4.44
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.58 ตามลำดับ
3) ด้านรายได้และค่าตอบแทน กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ค่าตอบแทน (เงินเดือน, เงินประจำ
ตำแหน่ง) ที่ได้รับเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ และค่าครองชีพในสถานการณ์ปัจจุบัน ค่าเฉลี่ย 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.77 รองลงมา คือจัดกิจกรรมระดมผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ให้ร่วมกันสร้างระบบการทำงานที่เปลี่ยนรูปแบบ
มาสู่การใช้นวัตกรรมอย่างจริงจัง ค่าเฉลี่ย 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.75 และการเพิ่มเงินค่าตอบแทน
พิเศษ (ค่าตรวจศพ, ล่วงเวลา) จะทำให้มีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น ค่าเฉลี่ย 3.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
0.71 ตามลำดับ
สรุปผลการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
จากการศึกษาวิจัยโดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติเวชศาสตร์ของโรงพยาบาลที่ทำงานเกี่ยวกับการ
เก็บพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จำนวน 240 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 212 คน คิดเป็น
ร้อยละ 88.33 และเพศชายจำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 11.67 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 51.25 ส่ วนใหญ่ มี ระดับ การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาโท จำนวน 117 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 48.75 กลุ่ม ตั วอย่า งส่ วนใหญ่
ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติเวช จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 37.92 ด้านจำนวนประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
หรือคดี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจำนวนประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่/คดี ระหว่าง 6 - 10 ปี จำนวน 112 คน คิด
เป็ น ร้อ ยละ 46.67 และ พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ มี ห น่วยงานที่ สังกัด คื อสถาบัน นิ ติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ
จำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 41.25
2. ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัตถุพยานและบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติเวชที่มีต่องานทางนิติเวช
และนิติวิทยาศาสตร์
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ ว่าบุคลากรที่มีหน้าที่ในการเก็บพยานหลักฐาน
ต้ อ งมี อ งค์ ค วามรู้ ด้ านนิ ติ วิท ยาศาสตร์ จำนวน 238 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 99.17, หน่ วยงานที่ มี ห น้ า ที่ ต รวจพิ สู จ น์ ค วรมี
การกำหนดแนวทางการตรวจพิ สู จน์ ที่ชัดเจน จำนวน 225 คน คิด เป็ น ร้อยละ 93.75, ในการบั นทึ กการปฏิ บั ติ งานของ
หน่วยงานมีแบบฟอร์มการจดบันทึกรายการตรวจพิสูจน์อย่างชัดเจนและครบถ้วน จำนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 90.83 ,
บุคลากรต้องความรู้ความเข้าใจในการแยกแยะวัตถุพยาน การเก็บรวบรวมและรักษาสภาพวัตถุพยานเมื่อพบเห็นอย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐาน จำนวน 207 คนคิดเป็นร้อยละ 86.25, นิติเวชศาสตร์ เป็นการศึกษาความรู้ทางนิติพยาธิวิทยา อันเป็นความรู้
เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงของร่ า งกายและอวั ย วะต่ า ง ๆ เพื่ อ หาสาเหตุ ข องความผิ ด ปกติ ข องร่ า งกายและการตาย
โดยผิดธรรมชาติ จำนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 80.83, เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีหน้าที่ในการเก็บหลักฐานทางชีววิทยา เช่น การเก็บ
ตัวอย่าง เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ เส้นผม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรวจและบันทึกบาดแผล เมื่อตรวจพบจำนวน 199 คน
คิดเป็นร้อยละ 89.92, กลุ่มตัวอย่างมีบทบาทในการดูแลผู้ประสบเหตุหรือสิ่งส่งตรวจ โดยประยุกต์ความรู้ในการดูแลเบื้องต้น
จำนวน 186 คน คิ ดเป็นร้อยละ 77.50, กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่า นิติวิทยาศาสตร์ คือการประยุกต์ความรู้ทางวิท ยาศาสตร์
สาขาต่าง ๆ และหลักกฎหมายมาช่วยในการพิสูจน์หลักฐานและค้นหาความจริงในคดี เพื่อช่วยในการสืบสวนสอบสวนตาม
กระบวนการยุติธรรม จำนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 84.17, กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าพยานวัตถุ คือ วัตถุใด ๆ ที่สามารถใช้เป็น
หลักฐานเชื่อมโยงผู้ต้องสงสัยอาวุธ เหยื่อสถานที่เกิดเหตุ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทางกายภาพและทางชีวภาพ พบว่า
กลุ่ ม ตั วอย่ างส่ ว นใหญ่ ต อบใช่ จำนวน 206 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 85.83, กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารสวมถุ งมื อ หน้ า กากทุ ก ครั้ ง
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เพื่อป้องกันการเกิดรอยนิ้วมือและการปนเปื้อนก่อนการเก็บวัตถุพยานที่ตรวจพบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบใช่ จำนวน
217 คน คิดเป็นร้อยละ 90.42, กลุ่มตัวอย่างมีการนำวัตถุพยานที่ตรวจพบบรรจุใส่หีบห่อให้เรียบร้อย และระบุรายละเอียด
ของวัตถุพยานที่ตรวจพบประกอบด้วย ชื่อ/รหัสผู้ประสบเหตุ สิ่งที่ตรวจพบ สถานที่ อวัยวะ ที่พบวัตถุพยาน วัน เวลา ผู้เก็บ
วัตถุพยาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบใช่ ร้อยละ 93.33
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
จากการศึก ษา พบว่า ระดับ ความรู้ค วามเข้าใจและระดั บความคิด เห็ นเกี่ ยวกั บ ปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ อการ
ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ที่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ย 4.48 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.38 และด้านการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.29 และ
ความรู้ความเข้าใจระดับมาก ได้แก่ ด้านรายได้และค่าตอบแทน มีค่าเฉลี่ย 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.48
ส่วนของระดับความรู้ความเข้าใจในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับความรู้ความเข้าใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.23 ส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.25
อภิปรายผล
ระดับความรู้ความเข้าใจและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
ที่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ย 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.38 และ
ด้านการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ ากับ 0.29 และความรู้ความเข้าใจระดับมาก ได้แก่
ด้านรายได้และค่าตอบแทน มีค่าเฉลี่ย 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.48 ส่วนของระดับความรู้ความเข้าใจ
ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับ ความรู้ความเข้าใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.25
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จิตรภากร ภักดี, ณิช วงศ์ส่องจ้า และ ณรงค์ กุลนิเทศ พ.ศ. 2563 ได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานด้านการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของพนักงานสอบสวน : กรณีศึกษา กองบังคับการตำรวจ
นครบาล 1 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงประมาณและเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่าง คือพนักงานสอบสวนทั้ง
9 สถานีตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 กรุงเทพมหานคร จำนวน 122 ราย โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งทดสอบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิ บั ติ งานด้ า นการรับ ฟั งพยานหลั ก ฐานทางนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ข องพนั ก งานสอบสวน โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก คื อ
ด้านความรู้ในการพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ด้านความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
ควรมี การจัด อบรมความรู้ท างด้านนิ ติเวชเกี่ ยวกั บหลั กการเก็ บ วัตถุ พ ยานในสถานที่ เกิด เหตุ ให้ กับ เจ้าหน้ าที่
ที่ เกี่ ยวข้อ งเพิ่ ม เติ ม เพื่ อสามารถนำความรู้ค วามเข้ าใจทางนิ ติเวชศาสตร์ม าใช้ ในการอำนวยความยุติ ธรรมได้ อ ย่ างเต็ ม
ประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึ กษากลยุ ท ธ์ก ารพั ฒ นางานด้ านนิ ติ เวชศาสตร์แ ละนิ ติ วิท ยาศาสตร์ในโรงพยาบาล หรือ กลุ่ มงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมถึงประเด็นหรือข้อมูลงานด้านนิตเิ วชศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์ในโรงพยาบาล เนื่องจาก
การทำงานของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน
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