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บทคดัย่อภาษาไทย  

57312309 : นิติวทิยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : การเก็บรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ,อาสากูภ้ยั,พนกังานสอบสวน 

 
  

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาความคิดเห็นในการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุและศึกษาปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบติังานร่วมกนัระหวา่ง อาสากูภ้ยัและพนกังานสอบสวนเพ่ือพฒันาแนวทางในการรักษา
สถานท่ีเกิดเหตุของอาสากูภ้ยัและพนกังานสอบสวนโดยขอบเขตของการวิจยัจะใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มคืออาสา
กูภ้ยัและพนักงานสอบสวนในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัศรีสะเกษใชร้ะยะเวลาในการท าวิจยั 7 เดือนโดยใช้ งบประมาณ 
25,000 บาท 

วธีิการวจิยัจะใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม คืออาสากูภ้ยัจ านวน 50 คน พนกังานสอบสวนจ านวน 50 คน 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การวเิคราะห์ขอ้มูล จะใชก้ารหาค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง  และ
การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ (t –test forInderpendent Samples) 

ผลการวิจยั จะพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายทุางดา้นอาสากูภ้ยัส่วน
ใหญ่ต ่ากว่า 25 ปี และพนักงานสอบสวนมีช่วงอายุ 26-35 ปี ด้านสถานภาพ อาสากู้ภยัส่วนใหญ่จะโสดและ
พนักงานสอบสวนส่วนใหญ่ จะมีคู่สมรส ดา้นการศึกษา อาสากูภ้ยัส่วนใหญ่ เรียนจบ ปวส. พนักงานสอบสวน
ส่วนใหญ่จบปริญญาตรีข้ึนไป และประสบการณ์ดา้นการท างาน อาสากูภ้ยัจะมีประสบการณ์ดา้นการท างานท่ี 6-
10 ปี และพนกังานสอบสวนจะมีประสบการณ์ดา้นการท างาน 11 ปี ข้ึนไป จากการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถาม 
การแสดงค่าเฉล่ียและค่าสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุของอาสากูภ้ยัและพนักงาน
สอบสวน เป็นรายขอ้ จะพบวา่มีทั้งขอ้ท่ีอาสากูภ้ยัและพนกังานสอบสวนมีความคิดเห็นแตกต่างกนัความคิดเห็น
ไม่ไปในทางเดียวกนั และมีบางขอ้ท่ีอาสากูภ้ยัและพนกังานสอบสวนมีความคิดเห็นในการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุท่ี
เหมือนกนัโดยความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนันั้นสืบเน่ืองมาจากปัจจยัหลายๆอยา่งอยา่งเช่นการไดรั้บการฝึกอบรมท่ี
ไม่เท่ากนั ประสบการณ์ท างานท่ีไม่เท่ากนั ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั อายท่ีุต่างกนัเป็นตน้ และเม่ือวิเคราะห์
ขอ้มูลดา้นปัญหาและอุปสรรค จะพบวา่ ทั้งอาสากูภ้ยัและพนกังานสอบสวน มีปัญหาและอุปสรรค ท่ีใกลเ้คียงกนั
ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นบุคลากรคือมีบุคลากรไม่เพียงพอ ปัญหาดา้นงบประมาณคืองบประมาณไม่เพียงพอ ปัญหาดา้น
อุปกรณ์คือมีอุปกรณ์ท่ีไม่ทนัสมยั และปัญหาดา้นองคก์ร คือองคก์รยงัขาดการแลกเปล่ียนความรู้จากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งจริงจงั 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

57312309 : Major (FORENSIC SCIENCE) 
Keyword : preservation of the scene. rescue personnel.inquiry officers. 

MISS KRAIPIT SAWAI : GUIDELINES FOR THE SCENCE PROTECTION OF 
RESCUE VOLUNTEER AND INQUIRY OFFICIAL THESIS ADVISOR : ASSOCIATE 
PROFESSOR PONGPITSANU PAKDEENARONG 

The purpose of the research was to study the opinion in the protection of preserving the scene 
and study the problems and difficulties in the cooperative working between the rescuer volunteers and the 
inquiry officials. This would help improve guidelines for the protection of preserving the scene of rescue 
volunteers and inquiry officials. The study applied two sample groups, which were rescuer volunteers and 
inquiry officials in Sisaket Province. The duration of the syudy was seven months. The Budget was 25,000 
baht. 

In Research Mythology the study used two sample groups, 50 rescuer volunteers and 50 inquiry 
officials. The research tool was a questionnaire and data analysis by finding the result of sample group  and    t 
–test for Independent Samples. 

            The research found that the two groups of samples were mostly male. Most of the 
rescuer volunteers were under 25 years old and the inquiry officials were 26-35 years old. Most of the rescuer 
volunteers were single and most inquiry officials were married. Most of the volunteers had High Vocational 
Certificate while inquiry officials were graduates or higher and also had working experiences. The rescuer 
volunteers had been 

working for 6-10 years and the inquiry officials had more than 11 years of work experiences.       
           From analysis, data from questionnaire compared the average and statistical value of opinions in the 
protection of preserving the scene of rescue volunteers and inquiry officials on a case-by-case basis. It found 
that some cases displayed the disagreement of the opinions from the rescuer volunteers and inquiry officials. 
Meanwhile some other cases showed the agreement of both groups. The disagreement of the opinions was 
caused by several factors such as unequal training period, unequal working experiences, unequal education 
level, and unequal age, etc. Analyzing data of problems and difficulties found that rescuer volunteers and 
inquiry officials had several difficulties such as insufficiency of staff, budgeting problem, outdated tools and 
insufficient knowledge sharing in organization. 
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บทที ่1 

บทน า 
 
1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
 ในสังคมปัจจุบนั นิติวิทยาศาสตร์มีความส าคญัมากในการสืบสวนสอบสวนคดีต่าง ๆซ่ึง
ในปัจจุบันกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย  ได้ให้ความส าคัญต่อพยานหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก สถานท่ีเกิดเหตุเป็นจุดเร่ิมต้นของการกระท าผิดและเป็นท่ีรวมของ
ร่องรอยและพยายานหลกัฐาน การรักษาสถานท่ีเกิดเหตุให้คงไวใ้นสภาพเดิมมากท่ีสุด จึงเป็นส่ิง
ส าคญัอยา่งยิง่ ต่อการสืบสวนสอบสวนและคล่ีคลายคดี 
 ในการสืบสวนคดีอาญานั้น พยานหลกัฐานท่ีเจา้หนา้ท่ีสอบสวนไดพ้บและรวบรวมไดจ้าก 
สถานท่ีเกิดเหตุ มีส่วน ส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะน าไปสู่การจับกุมและน าตัวผู ้กระท าความผิดมา
ด าเนินการตามกฎหมาย ส่ิงท่ีเจา้หน้าท่ีสอบสวนตอ้งประสบปัญหามากท่ีสุดในสถานท่ีเกิดเหตุคือ 
ประชาชนท่ีชอบมุงดูเม่ือมีเหตุการณ์ เกิดข้ึน และมกัจะเขา้มาในบริเวณท่ีเกิดเหตุท าลายหลกัฐาน
ร่องรอยต่าง ๆ      ท่ีคนร้ายอาจทิ้งไวโ้ดยไม่ไดเ้จตนา ซ่ึงอาจท าให้พยานหลกัฐานถูกท าลายตามไป
ดว้ย  

การรักษาสถานท่ีเกิดเหตุจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างยิ่ง นอกจากเจา้หน้าท่ีสอบสวนแล้ว ยงั
พบวา่ผูท่ี้มกัจะมีส่วนส าคญัและเป็นผูค้นกลุ่มแรกท่ีไดเ้ขา้ถึงสถานท่ีเกิดเหตุนั้นก็คืออาสากูภ้ยัจาก
มูลนิธิต่าง ๆ บุคคลทั้งสองกลุ่มน้ีตอ้งเขา้ถึงสถานท่ีเกิดเหตุให้เร็วท่ีสุดเม่ือมีเหตุเกิดเพื่อช่วยเหลือผู ้
ท่ีประสบเหตุและรักษาวตัถุพยานรวมทั้งรักษาบริเวณท่ีเกิดเหตุให้คงสภาพเดิมมากท่ีสุดเพื่อน าไปสู่
ความส าเร็จในการคล่ีคลายคดี 

จากค านิยามการรักษาสภาพสถานท่ีเกิดเหตุหมายถึง การรักษาให้สภาพสถานท่ีเกิดเหตุอยู่
ในสภาวะเดียวกบัท่ีพบคร้ังแรกไวร้ะยะหน่ึง ในขณะเดียวกนัป้องกนัไม่ให้เอกสารหรือหลกัฐาน
สูญหาย การรักษาสถานท่ีเกิดเหตุให้คงสภาพเดิมนั้น จุดประสงคห์ลกัคือการรักษาขอ้มูลท่ีอยูใ่นท่ี
เกิดเหตุ เจา้หน้าท่ีท่ีรุดไปยงัสถานท่ีเกิดเหตุ พึงระลึกไวเ้สมอว่า การรักษาสถานท่ีเกิดเหตุให้คง
สภาพเดิมนั้น  จะมีผลอยา่งยิง่ต่อการคล่ีคลายคดี จึงตอ้งท าการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุใหค้งสภาพเดิม
ไวใ้หดี้ท่ีสุด   [1] 
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จากเหตุผลขา้งตน้ท าให้ผูท้  าการวิจยั มีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการพฒันาการรักษาสถานท่ี
เกิดเหตุของอาสากู้ภยัและพนักงานสอบสวน ซ่ึงผูท้  าการวิจยัได้เลือกศึกษา กลุ่มอาสากู้ภยัและ
พนกังานสอบสวนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี จงัหวดัศรีสะเกษ เพราะจงัหวดัศรีสะเกษเป็นจงัหวดัท่ีมีคดีมี
เหตุเกิดข้ึนมากมายในแต่ละปี เม่ือเปรียบเทียบข้อมูลกับจังหวดัใกล้เคียงอย่างเช่น จังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวดัสุรินทร์โดยจังหวดัศรีสะเกษจะ   มีเหตุเกิดข้ึนมาก  รองจากจงัหวดั
อุบลราชธานีและมีเหตุเกิดข้ึนมากกว่าจงัหวดัสุรินทร์ซ่ึงทั้งสองจงัหวดัเป็นจงัหวดัท่ีมีเขตพื้นท่ีติด
กบัจงัหวดัศรีสะเกษ อีกทั้งจงัหวดัศรีสะเกษยงัมีกลุ่มอาสากู้ภยัท างานร่วมกบัพนกังานสอบสวน
คอยช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณะภยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะคดีท่ีเป็นอาชญากรรม เช่น คดี
ดงัในจงัหวดัศรีสะเกษ ท่ีสะเทือนใจผูค้นเป็นจ านวนมาก อย่างคดีปล้นป๊ัมน ้ ามนั  เม่ือประมาณ 
เดือนมิถุนายน 2556 เกิดเหตุคนร้ายปลน้ป๊ัมน ้ ามนั 3 แห่งในคืนเดียวกนั ภายในตวัเมืองศรีสะเกษ 
และใชมี้ดแทงพนกังานป๊ัมน ้ ามนัเสียชีวิต 1 คน โดยภาพจากกลอ้งวงจรปิดของป๊ัมน ้ ามนัแห่งหน่ึง 
ริมถนนศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ บนัทึกภาพขณะคนร้ายเป็น
ชาย 3 คน สูงประมาณ 170 เซนติเมตร อายปุระมาณ 30 ปี โดย 1 ใน 3 คนร้ายไม่สวมเส้ือ และมีรอย
สักตามล าตวัหลายแห่ง ข่ีรถจกัรยานยนตย์ี่ห้อฮอนดา้ รุ่นเวฟ สีแดง ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนเขา้
ไปเติมน ้ ามนั ขณะนายสมศกัด์ิ สมใจ พนกังานป๊ัมก าลงัเติมน ้ามนั คนร้ายเขา้ไปรุมชกต่อยจนลม้ลง 
ก่อนช่วยกนัจบักดลงพื้นใชมี้ดแทง บริเวณเหนือราวนมดา้นซ้าย ชายโครง กกหู และกลางหลงัจน
เสียชีวิต ชิงเงินจ านวนหน่ึง รวมทั้งโทรศพัทมื์อถือของผูต้ายหลบหนีไป ขณะเกิดเหตุมีชาวบา้นข่ี
รถจกัรยานยนต์เขา้ไปเติมน ้ ามนั แต่คนร้ายไม่สนใจยงัลงมือก่อเหตุอย่างใจเย็น [2] คดีน้ีเป็นคดี
ตวัอย่างท่ีพนกังานสอบสวนและอาสากูภ้ยัร่วมมือกนัปฏิบติังานตั้งแต่เขา้ช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุ
ป้องกนัสถานท่ีเกิดเหตุให้คงสภาพเดิมมากท่ีสุดและการสืบหาตวัคนร้ายของเจา้หน้าท่ีต ารวจจน
สามารถจบักุมตวัผูก้ระท าผิดมาลงโทษได้ นอกจากคดีน้ีแลว้ยงัมีคดีเกิดข้ึนอีก ต่าง ๆ มากมายไม่วา่
จะเป็นอุบติัเหตุบนทอ้งถนน ปลน้ทรัพย ์ข่มขืน ฆาตกรรม ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีอาสากูภ้ยัและพนกังาน
สอบสวนเขา้ไปให้การช่วยเหลือเป็นล าดบัตน้ๆ จึงท าให้เป็นท่ีมา ท่ีผูท้  าการวิจยัตอ้งการศึกษาแนว
ทางการพฒันาในการเก็บรักษาสถานท่ีเกิดเหตุของอาสากูภ้ยัและพนกังานสอบสวน 
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ตวัอยา่ง สถิติการรับแจง้และจบักุมกลุ่มคดีอุกฉกรรจแ์ละสะเทือนขวญั จ าแนกตามประเภทคดีท่ีรับ
แจง้ จงัหวดัศรีสะเกษ พ.ศ. 2549 – 2558 [3] 
ประเภท
คด ี

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
(2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

รับแจ้ง (Reported) 

รวม 40 47 48 29 43 28 48 37 29 33 

ฆ่าผูอ่ื้น
โดย
เจตนา 

26 33 35 26 27 23 43 22 20 28 

ปลน้
ทรัพย ์

4 1 2 - 1 - - 4 - - 

ชิง
ทรัพย ์

9 7 9 3 11 2 3 9 4 2 

ลกัพา
เรียกค่า
ไถ่ 

- - - - 1 - - - 1 - 

วางเพลิง 1 6 2 - 3 3 2 2 4 3 
จบั (Arrested) 

รวม 18 33 36 23 39 24 43 33 23 30 
ฆ่าผูอ่ื้น
โดย
เจตนา 

13 23 27 20 24 21 38 18 18 26 

ปลน้
ทรัพย ์

3 - 1 - 1 - - 4 - - 

ชิง
ทรัพย ์

1 5 6 3 11 2 3 9 1 1 

ลกัพา
เรียกค่า
ไถ่ 

- - - - - - - - 1 - 

วางเพลิง 1 5 2 - 3 1 2 2 3 3 
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สถิติการรับแจง้และจบักุมกลุ่มคดีอุกฉกรรจแ์ละสะเทือนขวญั จ าแนกตามประเภทคดีท่ีรับแจง้ 
จงัหวดัสุรินทร์ พ.ศ. 2549 – 2558 

  

ประเภท
คด ี

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
(2006) (2007) (2008) (2009) (201) (2011) (2012) (201) (2014) (2015) 

รับแจ้ง (Reported) 

รวม 36 39 43 47 39 34 35 29 27 25 

ฆ่าผูอ่ื้น
โดย
เจตนา 

22 27 32 35 30 21 31 21 22 22 

ปลน้
ทรัพย ์

2 - 1 3 2 - 1 1 1 1 

ชิงทรัพย ์ 10 5 6 4 5 3 2 6 1 1 
ลกัพา
เรียกค่า
ไถ่ 

- - - - - - - - - - 

วางเพลิง 2 7 4 5 2 10 1 1 3 1 
จบั (Arrested) 

รวม 27 31 33 35 32 25 32 28 25 25 
ฆ่าผูอ่ื้น
โดย
เจตนา 

17 22 23 25 23 18 29 20 21 22 

ปลน้
ทรัพย ์

2 - 1 2 2 - 1 1 1 1 

ชิงทรัพย ์ 6 4 5 3 5 3 1 6 1 1 
ลกัพา
เรียกค่า
ไถ่ 

- - - - - - - - - - 

วางเพลิง 2 5 4 5 2 4 1 1 2 1 
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สถิติการรับแจง้และจบักุมกลุ่มคดีอุกฉกรรจแ์ละสะเทือนขวญั จ าแนกตามประเภทคดีท่ีรับแจง้
จงัหวดัอุบลราชธานี พ.ศ. 2549 – 2558 

  
ประเภท
คด ี

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
(2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

รับแจ้ง (Reported) 

รวม 90 82 60 59 38 47 43 67 46 43 

ฆ่าผูอ่ื้น
โดย
เจตนา 

54 47 46 43 28 28 28 43 31 31 

ปลน้
ทรัพย ์

14 8 1 4 2 5 2 1 3 - 

ชิง
ทรัพย ์

18 22 11 6 5 6 8 21 8 8 

ลกัพา
เรียกค่า
ไถ่ 

- - - - - - - - - - 

วางเพลิง 4 5 2 6 3 8 5 2 4 4 
จบั (Arrested) 

รวม 57 58 39 35 28 29 23 57 40 38 
ฆ่าผูอ่ื้น
โดย
เจตนา 

30 32 31 22 19 15 15 37 27 29 

ปลน้
ทรัพย ์

13 6 1 4 2 5 1 1 3 - 

ชิง
ทรัพย ์

13 16 5 5 4 4 5 18 7 6 

ลกัพา
เรียกค่า
ไถ่ 

- - - - - - - - - - 

วางเพลิง 1 4 2 4 3 5 2 1 3 3 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นในการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุของอาสากูภ้ยัและพนกังานสอบสวน 
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานร่วมกนัระหวา่งอาสากูภ้ยัและพนกังาน

สอบสวน 
3. เพื่อพฒันาแนวทางการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุของอาสากูภ้ยัและพนกังานสอบสวน 

 

3. ขอบเขตการวจัิย 
1. ขอบเขตทางดา้นพื้นท่ี 

การวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการสอบถามกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยมุ่งศึกษาแนวทางการพฒันาการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุของอาสากูภ้ยัและพนกังาน
สอบสวน ท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ 

2. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
การวจิยัในคร้ังน้ี ผูท้  าการวจิยัไดก้ าหนดระยะเวลาในการท าวจิยั ทั้งหมด 7 เดือน โดยเร่ิม 
ด าเนินการวจิยั ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2561 และจะน าเสนอผลงานวจิยัพร้อมตีพิมพ ์ภายในเดือน 
พฤศจิกายน 2561 

3. ขอบเขตดา้นงบประมาณ 
ผูว้จิยั ไดก้  าหนดงบประมาณ ในการท างานวจิยัทั้งหมด ไม่เกิน 25,000 บาท 
 
4. นิยามศัพท์เฉพาะ 

สถานที่เกิดเหตุ (Crime scene) หมายถึง สถานท่ีท่ีมีการกระท าความผิดเกิดข้ึนทั้งทางแพ่ง 
และทางอาญา โดยทัว่ไปแลว้ผูก้ระท าความผิดมกัทิ้งร่องรอยหรือพยานหลกัฐานไวใ้นสถานท่ี เกิด
เหตุซ่ึงจะท าให้ผูท่ี้ไปตรวจสถานท่ีเกิดเหตุสามารถเก็บร่องรอยหรือพยานหลกัฐานและอ่านสภาพ
ของสถานท่ีเกิดเหตุได้ว่า ใครเป็นผูก้ระท าผิด กระท าอย่างไร ด้วยวิธีการใด เม่ือเวลาใด และ
ประสงคต่์ออะไร [4] 

การรักษาสถานที่เกิดเหตุ หมายถึง การรักษาให้สภาพท่ีเกิดเหตุอยูใ่นสภาวะเดียวกบัท่ีพบ 
คร้ังแรกไวร้ะยะหน่ึง ในขณะเดียวกนัก็ป้องกนัไม่ใหห้ลกัฐาน สูญหาย [5] 

พยานหลักฐาน หมายถึง พยานวตัถุ พยานเอกสาร หรือบุคคลตลอดจนหลกัฐานอ่ืนท่ีใช้
พิสูจน์ขอ้เทจ็จริงในการกระท าผดิได ้[6] 

วัตถุพยาน หรือ พยานวัตถุ หมายถึง พยานหลักฐานท่ีอาจเป็นวตัถุส่ิงของ สสาร หรือ
แมแ้ต่อากาศธาตุ ซ่ึงอาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได ้ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัคดีท่ีสอบสวนอยู ่[7] 
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 การสอบสวน หมายถึง การรวบรวมพยานหลกัฐานและการด าเนินการทั้งหลายอ่ืน ๆ ตาม
บญัญติัแห่งประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาซ่ึงพนักงานสอบสวนไดก้ระท าไปเก่ียวกบั
ความผดิท่ีกล่าวหา  

พนักงานสอบสวน หมายถึง ผูท่ี้มีหน้าท่ีรวบรวมพยานหลกัฐาน และการด าเนินการต่าง ๆ 
ตาม ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ซ่ึงท าไปเก่ียวกบัความผดิท่ีกล่าวหา(จากการร้องทุกข์
หรือค ากล่าวโทษ) เพื่อจะทราบข้อเท็จจริง หรือพิสูจน์ความผิด และเอาตวัผูก้ระท าผิดมาฟ้อง
ลงโทษ 
  กู้ภัย หมายถึง การช่วยชีวิต ผูท่ี้ประสบภยั ให้รอดพน้จากภยัพิบติั, ระหว่างเกิดหรือหลงั
พิบติัเกิดข้ึนแลว้ ซ่ึงไม่ไดจ้  ากดัแค่ภยับนทอ้งถนน เท่านั้น ซ่ึงบางคร้ังอาจะสับสนกบัการเก็บกูศ้พ 
หรือ งานช่วยเหลือประชาชน 
อาสากู้ภัย หมายถึง ค าท่ีใชเ้รียกกลุ่มคนผูมี้ความเสียสละทั้งทางกายและทางใจ เพื่ออุทิศใหแ้ก่สังคม
และเพื่อนร่วมโลก ไม่วา่จะเป็นมนุษยห์รือสัตว ์โดยไม่ค  านึงถึงชนชั้น วรรณะ เช้ือชาติ หรือศาสนา 
และเป็นผูซ่ึ้งยอมเสียสละเวลาส่วนตวั เพื่อช่วยเหลือสังคมโดยท่ีไม่หวงัผลตอบแทนใด ๆ 
 
5. กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 ในการก าหนดกรอบแนวความคิดในการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดดา้นวิเคราะห์
ระบบ ทฤษฎีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน มาก าหนดในการเป็นเคร่ืองมือในการวจิยัใน
คร้ังน้ี และก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยัใหมี้ความสอดคลอ้งกนั และท าการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุระหวา่งเจา้หนา้ท่ีสอบสวน และเจา้หนา้ท่ีกูภ้ยัในจงัหวดัศรี
สะเกษ 
  
 
 
               
 
 
 

ภาพท่ี 1 แผนภาพกรอบแนวความคิด 

อาสากู้ภยั 
เพศ/อาย/ุสถานภาพ/ระดบัการศึกษา 
/ประสบการณ์การท างาน 

พนักงานสอบสวน 

เพศ/อาย/ุสถานภาพ/ระดบัการศึกษา 

/ประสบการณ์การท างาน 
 

ความคิดเห็นในการ
รักษาสถานท่ีเกิดเหตุ 

ปัญหาและอุปสรรคใน

การปฏิบติังานร่วมกนั 

แนวทางการ

พฒันาการรักษา

สถานที่เกดิเหตุของ

อาสากู้ภยัและ

พนักงานสอบสวน 
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6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
1. สามารถทราบถึงความคิดเห็นในการรักษาสภาพสถานท่ีเกิดเหตุของพนกังานสอบสวน

และอาสากูภ้ยั 
2. สามารถทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ีของอาสากูภ้ยัและพนกังาน

สอบสวน 
3. สามารถวเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นในการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุระหวา่งอาสากูภ้ยั

และพนกังานสอบสวน 
4. สามารถน าปัญหาท่ีพบในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีมาวเิคราะห์เพื่อหาแนวทางแกไ้ข

ใหเ้กิดประโยชน์ในกระบวนการยติุธรรมใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
           
  การศึกษาวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุของอาสากูภ้ยัและ
พนกังานสอบสวน ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ เอกสาร ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งและ
สัมพนัธ์กันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวความคิดในการวิจยัให้สามารถด าเนิน
การศึกษาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน โดยการจ าแนกประเด็นท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. แนวความคิดเก่ียวกบัการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุและการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 
2. ขั้นตอนพื้นฐานการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 
3. หลกัปฏิบติัในการเก็บรวบรวมพยานวตัถุ 
4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 1. ความคดิเกีย่วกบัการพฒันาการรักษาสถานทีเ่กดิเหตุของอาสากู้ภัยและพนักงานสอบสวน 
เม่ือมีการกระท าความผิดเกิดข้ึน สถานท่ีเกิดเหตุจะเป็นบริเวณท่ีได้รับความสนใจจาก

ประชาชน และ ส่ือมวลชนจ านวนมาก โดยเฉพาะคดีอาญาท่ีมีความรุนแรงและโหดร้ายจะมีผูค้นมา
มุงดูกันเป็นจ านวนมาก ซ่ึงการกระท าดังกล่าวอาจส่งผลให้วตัถุพยานท่ีกระจดักระจายอยู่ใน
สถานท่ีเกิดเหตุถูกท าลายจนมีความเสียหายหรือสูญหายไป เจ้าหน้าท่ี ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องจึง
จ าเป็นตอ้งมีการป้องกนัและการรักษาสถานท่ี เกิดเหตุ และรักษาวตัถุพยานไม่ใหเ้กิดความเสียหาย  
  การป้องกันรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้อง มีการ
ป้องกนัหลกัฐานในสถานท่ีเกิดเหตุไม่ให้เกิดความเสียหาย และให้อยู่ในสภาพเดียวกบัท่ีพบคร้ัง
แรก  
ความหมายของสถานทีเ่กดิเหตุ 

สถานท่ีเกิดเหตุ คือ สถานท่ีท่ีจะพบวตัถุพยานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุท่ีเกิดข้ึน ท าให้เราสามารถ
วิเคราะห์ , ตั้ งข้อสันนิษฐาน , จ าลองเหตุการณ์ ท่ี เกิดข้ึนได้ และสามารถสืบสวนสอบสวน 
(Investigation) ให้ทราบว่า ใครเป็นผูก้ระท าความผิด, ท าอย่างไร, ด้วยวิธีการใด, เม่ือใด, ท่ีไหน 
ประสงคก์ระท าต่อส่ิงใด และสาเหตุเพราะอะไร 
สถานท่ีเกิดเหตุ หมายถึง สถานท่ีท่ีมีการกระท าความผิดเกิดข้ึนทั้ งทางแพ่ง และทางอาญา 
โดยทัว่ไปแลว้ผูก้ระท าความผดิมกัทิ้งร่องรอยหรือพยานหลกัฐานไวใ้นสถานท่ี เกิดเหตุซ่ึงจะท า ให้
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ผูท่ี้ไปตรวจสถานท่ี เกิดเหตุสามารถเก็บร่องรอยหรือพยานหลกัฐานและอ่านสภาพของสถานเกิด
เหตุไดว้า่ ใครเป็นผูท่ี้กระท าผดิ กระท าอยา่งไร ดว้ยวธีิการใด เม่ือเวลาใด และประสงคต่์ออะไร  
สถานท่ีเกิดเหตุ หมายถึง สถานท่ีท่ีมีการกระท าผดิเกิดข้ึน และสามารถหาพยานวตัถุไดด้ว้ยซ่ึงจะท า
ให้ผูท่ี้ไปตรวจสถานท่ีเกิดเหตุสามารถอ่านสภาพของสถานท่ีเกิดเหตุไดว้า่ใครควรจะเป็นผูก้ระท า
ผดิท าอยา่งไร ดว้ยวธีิการใด เม่ือเวลาอะไร และประสงคต่์ออะไร  
 
ความส าคัญของการป้องกนัรักษาสถานทีเ่กดิเหตุ  
 การป้องกนัรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ เร่ิมจากการประเมินขอ้มูลจากบุคคลท่ีเขา้ไปในท่ีสถาน
เกิดเหตุก่อนหนา้นั้น เพื่อให้รูปสภาพสถานท่ีเกิดเหตุ น ามาประเมินขอบเขตสถานท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงโดย
ปกติแล้ว ค าจ  ากัดความของสถานท่ีเกิดเหตุ หมายถึง “สถานท่ีท่ีมีการกระท าผิดเกิดข้ึน และ 
สามารถหาวตัถุพยานได้”  นั้น หมายความรวมถึงเส้นทางเขา้-ออก และ หลบหนีของผูก้ระท าผิด
ดว้ย ท าให้ขอบเขตสถานท่ีเกิดเหตุ อาจมีมากกวา่หน่ึงบริเวณ เส้นทางของแต่ละบริเวณ ท่ีเช่ือมโยง
กนั อาจมีวตัถุพยานปรากฏอยู่ด้วย จึงเป็นดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนท่ีจะท าการกั้นบริเวณ
สถานท่ีเกิด เหตุให้กวา้ง หรือแคบ แลว้แต่วตัถุพยานท่ีปรากฏในเบ้ืองตน้ หากขณะท าการตรวจพบ
วตัถุพยานนอกแนวบริเวณท่ีกั้น ไว ้พนกังานสอบสวนสามารถขยายขอบเขตบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ
ได[้8]  

การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุในปัจจุบันมีความยากล าบากมากยิ่งข้ึน เพราะมีการ เผยแพร่
วทิยาการดา้นน้ีอยา่งแพร่หลาย ผูก้ระท าความผิดมกัมีความคิดและเรียนรู้ท่ีจะไม่ทิ้งหลกัฐานไวใ้น 
สถานท่ีเกิดเหตุ หรือ ท าลายพยานหลกัฐานหลงัจากท่ีไดก้ระท าความผิดแลว้ เช่น บางคดีคนร้ายได้
ใส่ถุงมือเพื่อป้องกนัไม่ให้พบรอยลายน้ิวมือไปติดกบัวตัถุต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นสถานท่ีเกิดเหตุ เพื่อไม่ให้
เจา้หน้าท่ีตรวจสถานท่ีเกิดเหตุคน้หารอยลายน้ิวมือแฝงได ้หรือแมก้ระทัง่ในคดีฆาตกรรมบางคดี
อาจท าการ หัน่ศพเพื่อแยกช้ินส่วนหลกัฐานออกเป็นช้ินๆและน าไปทิ้งหลาย ๆ ท่ีเพื่อกระบวนการ
คน้หาพยานวตัถุมีความยากล าบากต่อกระบวนการท างานของเจา้หนา้ท่ี 

ผูต้รวจสถานท่ีเกิดเหตุจึงตอ้งมีการเรียนรู้และฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถ และตอ้ง 
ผา่นการทดสอบจนเป็นท่ีแน่ใจแลว้ว่าสามารถปฏิบติังานไดถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการ และสามารถ
น าอุปกรณ์เคร่ืองมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้มาช่วยในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ เพื่อจะท าให้ได้
พยานหลกัฐานและขอ้มูลดา้น    ต่าง ๆ ในการน าตวัผูก้ระท าความผดิมาลงโทษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
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ความหมายของวตัถุพยาน  
วตัถุพยาน หรือ พยานวตัถุ หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งหากอยูใ่นสภาวะ ท่ีเหมาะสม ไม่วา่จะ

เป็นวตัถุ สสาร หรือ ร่องรอยต่าง ๆ ส่ิงใดก็ตามท่ีสามารถใช้พิสูจน์ได้ว่ามีการกระท าผิด เกิดข้ึน 
บอกไดว้า่ใครเป็นผูก้ระท าผดิ สามารถเช่ือมโยงผูก้ระท าผดิเขา้กบัอาชญากรรมได ้ 
 วตัถุพยาน คือ หลกัฐานในการติดตามตวัผูก้ระท าความผดิท่ีน่าเช่ือถือไดน้อกเหนือไปจากประจกัษ์
พยาน(พยานบุคคล) ท่ีรู้เห็นการกระท าความผิด พบได้ในสถานท่ีเกิดเหตุ ตวัผูเ้สียหายหรือตวั
ผูก้ระท าความผดิ อาจเป็นอะไรก็ได ้เช่น คราบเลือด รอยฟกช ้า ปลอกกระสุนปืน [9] 
 
ความหมายการตรวจสถานที่เกดิเหตุ  

การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ หมายถึง การตรวจหาร่องรอย หลกัฐานจากสถานท่ีใดสถานท่ี 
หน่ึง เพื่อให้เกิดความกระจ่างในทางคดีท่ีด าเนิน การสืบสวนอยู่ เช่น ในสถานท่ี เกิดเหตุลกัทรัพย์
สถานท่ีพบศพ หรือสถานท่ีน่าสงสัยวา่ไดมี้เหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน การปฏิบติัในการตรวจ สถานท่ี
เกิดเหตุถือวา่มีความส าคญัมากโดยเฉพาะคดีท่ีไม่มีประจกัษพ์ยานหรือหาพยานบุคคลไม่ไดห้รือคดี 
ฆาตกรรม ท่ีมีการเคล่ือนยา้ยหลกัฐานและพยายามบิดเบือนท าใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจสับสน  

การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ หมายถึง การตรวจสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ทางคดีอาญาข้ึน เช่น 
การประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย การโจรกรรม ชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์เป็นตน้ และยงัหมายความว่า
การท่ีพนักงานเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบสวนคดีอาญา เดินทางไปยงั สถานท่ี เกิดการ
กระท าผิดอาญาหรือเกิดมีคดีอาญาเกิดข้ึน เพื่อตรวจสืบทราบและคน้หาร่องรอยของการกระท า 
ความผดิ  

การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุจึงมีความส าคญัต่อการสืบสวนสอบสวนเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะ
ส่งผล ต่อการคลีคลายคดีท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ีในการตรวจสถานท่ี เกิดเหตุตอ้งเร่ิมจากเจา้หน้าท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายให้ไป ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุชุดแรกซ่ึงอาจจะเป็นต ารวจสายตรวจในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ เม่ือ
ไปถึงท่ีเกิดเหตุต้องพยายาม ป้องกันรักษาสถานท่ีเกิดเหตุให้อยู่ในสภาพเดิมมากท่ีสุดเพื่อให้
เจา้หน้าท่ีชุดหลงั ซ่ึงไดแ้ก่พนกังานสอบสวนและ เจา้หนา้ท่ี ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุเขา้ไปตรวจเก็บ
วตัถุพยานได ้

จากความความหมายของการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ สรุปไดว้า่ คือการคน้หาดว้ยวิธีการต่าง 
ๆเพื่อให้ไดข้อ้มูลหลกัฐานท่ีส าคญัเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการสอบสวน เพื่อให้ทราบรายละเอียด
ของการท าผดิ  
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2. ข้ันตอนพืน้ฐานการตรวจสถานทีเ่กดิเหตุ  
เป็นกระบวนการท างานตามหลกัสากล ท่ีเป็นท่ียอมรับ โดยมีการแบ่ง ขั้นตอนการตรวจ

สถานท่ีเกิดเหตุออกเป็น 12 ขั้นตอนดงัน้ี [10] 
 ขั้นตอนที ่1 การเตรียมความพร้อม  
  การเตรียมความพร้อมแบ่งออกไดเ้ป็นการเตรียมความพร้อมของบุคคล และเคร่ืองมือ 
รวมถึง การประเมินสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในสถานท่ีเกิดเหตุเพื่อวางแผน เตรียมเคร่ืองมือ 
บุคลากร โดย ในขั้นตอนเตรียมความพร้อมสามารถแบ่งไดด้งัน้ี  
              1. การเตรียมความพร้อมของบุคคลจ าเป็นตอ้งมีความรู้โดยการผา่นการอบรมของบุคคล 
รวมถึงการเตรียม ความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย และจิตใจ รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม  
               2. การเตรียมความพร้อมของเคร่ืองมือ  

- กระเป๋าบรรจุอุปกรณ์ตรวจเก็บวตัถุพยาน  
   - ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพ  
   - อุปกรณ์อ่ืน   
     
ข้ันตอนที ่2 การด าเนินการเม่ือถึงสถานทีเ่กดิเหตุ 
  เจา้หนา้ท่ีตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ เม่ือเดินทางมาถึงสถานท่ีเกิดเหตุไม่ควรเร่งรีบในการเขา้ไป
ภายในสถานท่ี  เกิดเหตุในทันที ควรมีการวางแผนปฏิบัติงาน (เพื่อใช้เป็นข้อมูลวางแผนการ
ปฏิบติังาน) โดยวางกรอบแนวทางการตรวจท่ี  เกิดเหตุเม่ือมาถึง วางแผนการบนัทึกอย่างชัดเจน 
และให้พิจารณาโดยค านึงถึงความปลอดภัยของผูต้รวจ โดยปกติแลว้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ี
เกิดเหตุ ในเบ้ืองต้นเจ้าหน้าท่ี ท่ีเดินทางมาถึงสถานท่ีเกิดเหตุเป็นคนแรก  มักไม่ใช่พนักงาน
สอบสวน แต่จะเป็นเจ้าหน้าท่ีสายตรวจ ท่ีมีหน้าท่ีเดินทาง มาตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ ฝ่าย
สืบสวน อาสาสมคัร หรือประชาชนทัว่ไป เม่ือพนักงานสอบสวนมาถึงสถานท่ีเกิดเหตุ จึง ควร
สอบถามและจดช่ือบุคคลเหล่าน้ีไวเ้ป็นล าดับแรกเพื่อประโยชน์แห่งคดี หน้าท่ีของพนักงาน
สอบสวนท่ีเดินทางมาถึงสถานท่ีเกิดเหตุ เม่ือพนักงานสอบสวนมาถึงสถานท่ีเกิดเหตุ ตอ้งมีการ
วางแผนจดัการและประสานงาน  การท างานในสถานท่ีเกิดเหตุซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะจดัสรร
ทรัพยากรใหเ้หมาะสมกบัคดีอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปฏิบติัดงัน้ี  

1.  ปิดกั้นสถานท่ีเกิดเหตุดว้ย แถบกั้นสถานท่ีเกิดเหตุ  
2. พิจารณาวางแผนการตั้งประเด็นค าถาม เช่น มีอะไรเกิดข้ึนในสถานท่ีเกิดเหตุ ความ

รุนแรงของ เหตุการณ์ในสถานท่ีเกิดเหตุมีมากนอ้ยเพียงใด  
3. พิจารณาวา่มีความจ าเป็นตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญพิเศษหรือความช่วยเหลือทางการแพทย ์
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4. พิจารณาวา่มีอนัตรายแฝงในบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุหรือไม่ หากมีอนัตรายใหพ้ิจารณาหา
วธีิป้องกนั ทั้งตวัเองและสมาชิกผูต้รวจสถานท่ีเกิดเหตุ  

5. พิจารณาว่าสถานท่ีเกิดเหตุอยู่ภายในอาคารหรือ ภายนอกอาคาร เพราะขั้นตอนการ
ปฏิบติังานอาจ แตกต่างกนัรวมถึงใหพ้ิจารณาดว้ยวา่ สถานท่ีเกิดเหตุอยูใ่นท่ีทุรกนัดารหรือไม่  
  6. พิจารณาวา่ตอ้งมีการแจง้ให้ผูใ้ดทราบเพิ่มเติมหรือไม่ เช่น ผูบ้งัคบับญัชาหรือหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

7. พิจารณาว่าการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุตอ้งมีการใช้อุปกรณ์พิเศษเพิ่มหรือไม่เพื่อจะได้
ประสานงานไดท้นัทว้งที  

8. พิจารณาว่าสภาพอากาศเป็นเช่นไร เพื่อหาวิธีป้องกนัหรือบรรเทาไม่ให้สภาพอากาศ
ท าลายวตัถุพยานได ้

9. พิจารณาลกัษณะการกระท าผิดลกัษณะคดีเพื่อร่วมกบัเจา้หน้าท่ีพิสูจน์หลกัฐานในการ
วางแผนตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ  
 
ข้ันตอนที ่3 การป้องกนัรักษาสถานทีเ่กดิเหตุ  

การป้องกนัรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ เร่ิมจากการประเมินขอ้มูลจากบุคคลท่ีเขา้ไปในท่ีสถาน
เกิดเหตุก่อนหนานั้น เพือ่ให้รูปสภาพสถานท่ีเกิดเหตุ น ามาประเมินขอบเขตสถานท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงโดย
ปกติแล้ว ค าจ  ากัดความของสถานท่ีเกิดเหตุ หมายถึง “สถานท่ีท่ีมีการกระท าผิดเกิดข้ึน และ 
สามารถหาวตัถุพยานได้” นั้น หมายความรวมถึงเส้นทางเขา้-ออก และ หลบหนีของผูก้ระท าผิด
ดว้ย ท าให้ขอบเขตสถานท่ีเกิดเหตุ อาจมีมากกวา่หน่ึงบริเวณ เส้นทางของแต่ละบริเวณ ท่ีเช่ือมโยง
กนั อาจมีวตัถุพยานปรากฏอยู่ด้วย จึงเป็นดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนท่ีจะท าการกั้นบริเวณ
สถานท่ีเกิด เหตุให้กวา้ง หรือแคบ แลว้แต่วตัถุพยานท่ีปรากฏในเบ้ืองตน้ หากขณะท าการตรวจฯ
พบวตัถุพยานนอกแนวบริเวณท่ีกั้น ไว ้พนกังานสอบสวนสามารถขยายขอบเขตบริเวณสถานท่ีเกิด
เหตุ ได ้หลงัจากมีการก าหนดขอบเขตสถานท่ีเกิดเหตุแลว้ ตอ้งมีการก าหนดบุคคลท่ีมีอ านาจในการ
ตดัสินใจสั่งการใน บริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ และตอ้งจดบนัทึกโดยละเอียดวา่ผูใ้ดเขา้ออก ในบริเวณ
สถานท่ีเกิดเหตุอยา่พยายามใชค้วามจ า เด็ดขาด และท่ีส าคญัตอ้งป้องกนัไม่ใหผู้ท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง
เขา้ไปในบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุโดยเด็ดขาด วธีิการป้องกนัและรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ  

1. ใช้อุปกรณ์ เช่น แถบกั้นสถานท่ีเกิดเหตุ(POLICE LINE) หรืออุปกรณ์อ่ืน ในการปิด
ลอ้มบริเวณท่ีก าหนดเป็น สถานท่ีเกิดเหตุ และก าหนดบริเวณท่ีจอดรถเพื่อป้องกนัการท าให้เกิดการ
ปนเป้ือนภายในบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ โดย  
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2. จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีต ารวจดูแลบริเวณโดยรอบสถานท่ีเกิดเหตุ จดบันทึกบุคคลและ
ยานพาหนะท่ีผา่นเขา้ออก บริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ 
  3. ป้องกนัไมใ้ห้ผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง เช่น ประชาชน หรือ ส่ือมวลชนเขา้ไปในบริเวณสถานท่ี
เกิดเหตุ  

4. กรณีผูบ้งัคบับญัชาหรือ ผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ไปภายในบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุตอ้งมีการบนัทึก
ช่ือบุคคลท่ีอาจ เข้าออกจากสถานท่ีเกิดเหตุ และก าหนดเส้นทางการเข้าออกและเส้นทางการ
เคล่ือนท่ีภายในบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ ให้ชดัเจน เพื่อป้องกนับริเวณสถานท่ีเกิดเหตุถูกท าลายโดย
การปนเป้ือน เช่น การปนเป้ือนจากรองเทา้หรือรอยรองเทา้  

5. ผูท่ี้จะเข้าออก จากบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ ต้องมีการสวมถุงคลุมเท้า และถุงมือ เพื่อ
ป้องกนับริเวณสถานท่ี เกิดเหตุถูกปนเป้ือน ถึงแมว้า่จะมีการป้องกนัการปนเป้ือนในเบ้ืองตน้แลว้ก็
ตาม การจบัตอ้งส่ิงต่าง ๆ ในบริเวณสถานท่ี เกิดเหตุ ก็ตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงั โดยตระหนกัวา่ 
ถุงคลุมเทา้ และถุงมือ แมจ้ะป้องกนัไม่ให้เกิดการปนเป้ือนรอย ลายน้ิวมือ รอยเทา้หรือรอยรองเทา้ 
แต่ก็อาจไปเช็ดท าลาย ร่องรอยลายน้ิวมือและรอยเทา้หรือรอยรองเทา้ของผูก้ระท า ผิดโดยไม่ตั้งใจ
หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์และเม่ือออกจากบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุแลว้ หากเป็นไปไดถ้า้ตอ้งการจะกลบั
เขา้ไป อีก ควรมีการเปล่ียนถุงมือ และถุงคลุมเทา้ทุกคร้ัง โดยใชเ้ส้นทางเดิมท่ีก าหนดไวใ้นการเขา้
บริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ คร้ังแรก  

6. กรณีตรวจพบอาวุธในบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ เช่น อาวุธปืน มีด ไมค้วรจบัตอ้งโดยตรง 
ควรใชว้สัดุท่ีเหมาะสม  

7. กรณีพบอาวุธอยูใ่นน ้ า การเก็บควรเก็บไวใ้นสภาพท่ีมีน ้ าในแหล่งท่ีพบอาวธุตกอยู ่และ
น ากลบัไปตรวจวเิคราะห์ ในหอ้งปฏิบติัการ เพื่อป้องกนัการเกิดสนิมท าลายวตัถุพยาน 
  8. กรณีพบวตัถุพยานอยู่ภายนอกอาคาร และสภาพอากาศขณะนั้นอาจจะส่งผลต่อวตัถุ
พยาน เช่น บริเวณสถานท่ี เกิดเหตุอาจมีฝนตก ให้รีบด าเนินการกบัวตัถุพยานนั้นเป็นล าดบัแรก 
โดยถ่ายภาพ บนัทึกต าแหน่ง และ ท าการตรวจเก็บ วตัถุพยานนั้นก่อน 
  9. กรณีการแถลงข่าว ให้พิจารณาก าหนดสถานท่ี เพื่อไม่ให้เป็นการขดัขวางการปฏิบติั
หนา้ท่ีและท าใหส้ถานท่ี เกิดเหตุไดรั้บความเสียหาย  
 
ข้ันตอนที ่4 การตรวจสถานทีเ่กดิเหตุเบื้องต้น  
  ขั้นตอนท่ีในขั้นตอนน้ี เป็นการท่ีพนกังานสอบสวนเร่ิมท าการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ โดย
ก าหนดรูปแบบ วธีิการ การตรวจ สถานท่ีเกิดเหตุให้เหมาะสมกบัสภาพของสถานท่ีเกิดเหตุ รวมถึง
การบนัทึกสภาพ ทัว่ ๆไป ซ่ึงเร่ิมจากการส ารวจสถานท่ี เกิดเหตุเบ้ืองตน้ โดยพนักงานสอบสวน 
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เพื่อท่ีจะสามารถระบุบริเวณท่ีจะท าการส ารวจหาวตัถุพยาน โดยมุ่งเน้นท่ีวตัถุ พยานท่ีเสียหายได้
ง่ายก่อน     
 
ข้ันตอนที ่5 การประเมินวตัถุพยานทีพ่บในบริเวณสถานที่เกดิเหตุ  

เป็นขั้นตอนท่ีพนกังานสอบสวนตอ้งประเมินวา่วตัถุพยานทุกประเภทท่ีอาจพบในบริเวณ
สถานท่ีเกิดเหตุ  
การประเมินวตัถุพยานจะเร่ิมละเอียดข้ึนในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุเบ้ืองตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ควร สังเกตวตัถุพยานชนิดท่ีเสียหายง่ายไปยงัวตัถุพยานท่ีเสียหายยาก ในกรณีวตัถุพยานท่ีเสียหาย
ง่าย  
 
ข้ันตอนที ่6 การบรรยายสภาพของสถานที่เกดิเหตุ  

การบรรยายสภาพของสถานท่ีเกิดเหตุ เป็นการบรรยายสภาพทัว่ไปของ สถานท่ีเกิดเหตุ ทั้ง
ก่อน และหลงัตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีเกิดเหตุ สภาพวตัถุพยานภายใน
สถานท่ี เกิดเหตุ ท่ีเปล่ียนแปลงไดง่้าย เช่น ความสวา่ง กล่ิน สีของเปลวไฟ อ่ืน ๆ   
 
ข้ันตอนที ่7 การถ่ายภาพในสถานทีเ่กดิเหตุ  

เป็นการอธิบายวธีิการถ่ายภาพบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ ประกอบรายงาน การตรวจสถานท่ี
เกิดเหตุ การถ่ายภาพสถานท่ีเกิดเหตุแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ การถ่ายภาพระยะไกล การถ่ายภาพ 
ระยะกลาง และการถ่ายภาพระยะใกล ้ใหค้รอบคลุมสภาพหรือพฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีเกิด
เหตุ โดยเฉพาะวตัถุ พยานท่ีพบในสถานท่ีเกิดเหตุ เพื่อให้บุคคลท่ีไม่ไดไ้ปร่วมตรวจสถานท่ีเกิด
เหตุไดเ้ห็นสภาพของสถานท่ีเกิดเหตุไดช้ดัเจน ข้ึน โดยการถ่ายภาพในสถานท่ีเกิดเหตุของคดีแต่ละ
ประเภท  
 
ข้ันตอนที ่8 การจัดท าแผนผัง/แผนที ่สเกตซ์ภาพสถานทีเ่กดิเหตุ  
  การจดัท าแผนผงั/แผนท่ี สเกตซ/ภาพสถานท่ีเกิดเหตุ( Prepare diagram/sketch of scene ) 
เป็นการสเกตซ์ ภาพสถานท่ีเกิดเหตุ โดยมีการก าหนด ทิศ มาตราส่วน และระยะ ต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็น
การสเกตซ์โครงร่างแบบคร่าวๆ ในสถานท่ีเกิดเหตุแลว้น าขอ้มูลมาท าแผนผงั/แผนท่ี อยา่งละเอียด 
โดยใหมี้สัดส่วนท่ีถูกตอ้ง เพื่อใชป้ระกอบรายงานการ ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงบางคดีท่ีมี
ความส าคญั อาจจ าเป็นตอ้งน าขอ้มูลจากแผนผงั/แผนท่ี มาใชใ้นการจ าลองสถานท่ี เกิดเหตุ และ
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วเิคราะห์เพื่อเช่ือมโยงพฤติการณ/ของผูก้ระท าผิดในสถานท่ีเกิดเหตุข้ึนมาใหม่โดยแผนผงั/แผนท่ี มี
หลกัการ ดงัน้ี  

1. แสดงใหเ้ห็นถึงโครงร่างแบบคร่าวๆ ของบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ  
2. แสดงใหเ้ห็นถึงต าแหน่งของวตัถุพยาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า 

              3. แสดงใหเ้ห็นถึงจ านวนวตัถุพยานและหมายเลขท่ีใชก้ ากบัวตัถุพยานในบริเวณสถานท่ี
เกิดเหตุ ซ่ึงตอ้ง สอดคลอ้งกบัหมายเลขท่ีใชก้ ากบัในการถ่ายภาพและการบนัทึก/บรรยายสภาพ
บริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ  

4. แสดงใหเ้ห็นถึงขอบเขตหรือขนาดของบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ และต าแหน่งท่ีตรวจ
คน้พบวตัถุพยาน  
 
ขั้นตอนที ่9 การตรวจสถานทีเ่กดิเหตุอย่างละเอยีด  

เป็นขั้นตอนท่ีพนกังานสอบสวนท าการคน้หาวตัถุพยานท่ีอาจพบในสถานท่ีเกิดเหตุ โดย
การคน้หาจะใชรู้ปแบบ ตามความเหมาะสม  
วธีิค้นหาแบบแถวหน้ากระดาน  
   วธีิการ: ใหผู้ต้รวจคน้เดินเรียงกนัเป็นแถวหนา้กระดานจากจุดเร่ิมตน้เดินขนานกบั
ขอบพื้นท่ีดา้นใดดา้นหน่ึง เดินไปจนสุดบริเวณแลว้เล้ียวกลบัไป มีระยะเล้ียวประมาณ 1 เมตร โดย
ใน การเดินใหแ้บ่งพื้นท่ีแต่ละคนรับผดิชอบหาวตัถุพยานในเขตของตน  
วธีิค้นหาแบบแถวหน้ากระดานประยุกต์  
     วธีิการ: ใหผู้ต้รวจคน้เดินเรียงกนัเป็นแถวหนา้กระดานจากจุดเร่ิมตน้เดินขนานกบั
ขอบพื้นท่ี ดา้นใดดา้นหน่ึง เดินไปจนสุดบริเวณแลว้เล้ียวกลบัไป มีระยะเล้ียวประมาณ 1 เมตร โดย
ในการเดินให้แบ่งพื้นท่ีแต่ละคนรับผิดชอบหาวตัถุพยานในเขตของตน อาจแบ่งเป็นแถบขนาด
เท่าๆ กนั หลายแถบก็ ได ้กรณีมีพุ่มไมห้รือส่ิงกีดขวาง ขา้งหน้า ตอ้งท าการตรวจคน้ขา้งใตส่ิ้งกีด
ขวางโดยละเอียด เม่ือพบวตัถุพยาน ใหทุ้กคนหยดุรอจนกวา่จะถ่ายภาพและเก็บวตัถุพยานเรียบร้อย
แลว้  
วธีิค้นหาแบบวงล้อ  
   วธีิการ: ใหแ้บบวงกลมออกเป็นเส้ียวๆ ขนาดเท่าๆ กนั โดยใหแ้ต่ละคนรับผดิชอบ
ภายในเส้ียว วงกลมนั้น ๆ โดยในการเดินตรวจคน้ให้เร่ิมตน้คน้หาจากจุดศูนยก์ลางพร้อมกนัแลว้
เดินหนา้ไปสู้ เส้นรอบวง เม่ือพบวตัถุพยานใหด้ าเนินการตามวธีิการเก็บรวบรวม  
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วธีิค้นหาแบบวงกลมหรือก้นหอย  
  วิธีการ: ผูต้รวจค้นเดินเป็นวงกลมเร่ิมจากจุดศูนยก์ลาง โดยเดินในแนวเส้นรอบวงของ
พื้นท่ี จนทัว่บริเวณ เป็นวิธีท่ีเหมาะส าหรับพื้นท่ีนอกอาคารท่ีมีบริเวณแคบ ๆ และมีผูต้รวจคน้จ ากดั 
อาจใชเ้พียงคนเดียวก็ ได ้
 วธีิค้นหาแบบโซน  
  วิธีการ: เจา้หน้าท่ี แต่ละคนตรวจคน้ หากพื้นท่ีมีบริเวณกวา้งและมีก าลงัพลในการตรวจ
มาก อาจมีการแบ่งเป็น พื้นท่ียอ่ยอีกก็ ได ้วธีิน้ี เหมาะส าหรับใชใ้นอาคารท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ และมี
จ านวนวตัถุพยาน ในแต่ละบริเวณไม่เท่ากนัแบ่งพื้นท่ีท่ีจะคน้หาวตัถุพยานออกเป็นส่วน  
  
ข้ันตอนที ่10 การบันทกึและตรวจเกบ็วตัถุพยาน  
  ความส าคญัของการตรวจเก็บวตัถุพยาน จนถึงขั้นตอนการรวบรวมและจดัส่งวตัถุพยาน
จากสถานท่ีเกิดเหตุ จากร่างกายของผูเ้สียหายหรือผูต้าย อยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ เป็นส่ิงส าคญั
ท่ีสุดในชั้นของการสืบสวนสอบสวน และในชั้นศาล 
  การเก็บวตัถุพยานตอ้งกระท าอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย จึงจะถือเป็นวตัถุพยานท่ียอมรับได ้
โดยเร่ิมตั้งแต่ง  

1. ผูท่ี้จะท าการเก็บวตัถุพยานตอ้งเป็นผูท่ี้กฎหมายใหอ้ านาจไว ้เช่น เป็นพนกังานสอบสวน 
หรือเป็นเจา้หนา้ท่ี พิสูจน์หลกัฐาน  

2. ผูท่ี้จะท าการเก็บวตัถุพยาน ตอ้งเลือกวธีิท่ีเหมาะสมท่ีจะไม่ท าใหว้ตัถุพยานเสียคุณค่าไป  
3. การเก็บวตัถุพยานท่ีผิดวิธีหรือไม่เหมาะสม ท าให้เกิดขอ้โตแ้ยง้ในชั้นศาล ได ้โดยการ

เก็บวตัถุพยานท่ีจะใชเ้ป็น วตัถุพยานในชั้นศาล จะตอ้ง  
3.1 ระบุรายละเอียดของพยานวตัถุอยา่งชดัเจน  
3.2 แสดงช่วงของการครอบครองพยานวตัถุโดยตลอด  
3.3 เป็นพยานวตัถุท่ีมีความเป็นสาระส าคญั 

   3.4 ปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายทุกขั้นตอน  
4. เจา้หนา้ท่ีพิสูจน์หลกัฐาน หรือพนกังานสอบสวนท่ีอยูใ่นสถานท่ีเกิดเหตุ เป็นผูมี้หน้าท่ี

ในการเก็บรวบรวมและ แสดงต าแหน่งของวตัถุพยานท่ีตรวจพบตอ้งหลีกเล่ียงการสัมผสักบัวตัถุ
พยานโดยตรง และควรใส่ถุงมือขณะท าการเก็บ วตัถุพยาน  
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ข้ันตอนที ่11 การตรวจสอบข้ันสุดท้าย  
การตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุคร้ังสุดทา้ย เป็นการทบทวนเก่ียวกบัการวิเคราะห์รูปแบบ

ทั้งหมดของ การตรวจ คน้หา เพื่อท าใหม้ัน่ใจวา่วตัถุพยานไดถู้กเก็บ และสถานท่ีเกิดเหตุไดผ้า่นการ
ด าเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแลว้ ก่อนท่ี จะส่งคืนและออกจากสถานท่ีเกิดเหตุ  
 
ข้ันตอนที ่12 การออกและส่งคืนสถานทีเ่กดิเหตุ  
  การออกและส่งมอบคืนสถานท่ีเกิดเหตุ เป็นความส าเร็จหลงัจากการสรุปการตรวจสอบ
คร้ังสุดทา้ยส าเร็จ ควรด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
  1. จดัท าบนัทึกส่งมอบคืนสถานท่ีเกิดเหตุ ขอ้มูลอยา่งน้อยท่ีสุดท่ีควรมีในเอกสารการส่ง
มอบ คือ วนั เวลา ท่ี ส่งมอบคืนสถานท่ีเกิดเหตุ ส่งมอบใหใ้คร ส่งมอบโดยใคร  

2. รับรองหรือยืนยนัรายการวตัถุพยานท่ีตรวจเก็บหรือยึดไว ้ตามวตัถุประสงค์ของ
กฎหมาย และท าสัญลกัษณ์ เพื่อการระบุช้ีชดั  

3. การพิจารณาท่ีจ าเป็นของผูเ้ช่ียวชาญ เช่น การวิเคราะห์รูปแบบของโลหิต หรือการ
ทดสอบทางการแพทยค์วรไดรั้บการสังเกต ก่อนสถานท่ีเกิดเหตุจะถูกส่งมอบคืน  

4. ทนัทีท่ีสถานท่ีเกิดเหตุไดถู้กส่งมอบคืน การเขา้ตรวจสอบซ ้ าอีกคร้ังสามารถกระท าได้
ตามตอ้งการด้วยเหตุผล อนัสมควร และควรตอ้งเก็บสถานท่ีเกิดเหตุนั้นไวก่้อน โดยบนัทึกเป็น
หมายเหตุไวใ้นบนัทึกส่งมอบ  

5. สถานท่ีเกิดเหตุควรจะถูกส่งมอบคืน เม่ือเจา้หน้าท่ีทั้งหมดพอใจวา่ สถานท่ีเกิดเหตุนั้น
ไดผ้า่นการคน้หาวตัถุ พยานอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และสมบูรณ์ 
  6. พนกังานสอบสวนเป็นผูมี้อ  านาจและหน้าท่ีในการส่งมอบคืนสถานท่ีเกิดเหตุ เป็นกฎท่ี
ทุกคนตอ้งรู้และ ยดึถือปฏิบติั 
 
3.หลกัปฏิบัติในการเกบ็รวบรวมพยานวตัถุ 
 ขณะท าการตรวจคน้หาพยานหลกัฐาน เม่ือมีการพบเจอส่ิงใดท่ีใชเ้ป็นพยานวตัถุได ้ผูพ้บ
เจอมีหลกัการท่ีควรปฏิบติัดงัน้ี 
    3.1 การบันทกึต าแหน่งและสภาพของพยานวตัถุ 
เม่ือตรวจพบส่ิงใดระหว่างการตรวจสอบ สถานท่ีเกิดเหตุก่อนจะจบัตอ้งหรือหยิบข้ึนมาจะตอ้งมี
การบนัทึกต าแหน่งและสภาพของพยานวตัถุ นั้นให้เรียบร้อยเสียก่อน การระบุต าแหน่งควรใช้วิธี
วดัจากจุดเคล่ือนท่ีไม่ไดไ้ปหาพยานวตัถุตามหลกั ในเร่ืองการท าแผนท่ีหรือแผนผงั หรืออาจใชว้ธีิท่ี
เรียกวา่ (Grid Method) มาใชเ้พื่อแสดงต าแหน่งของ พยานวตัถุก็ไดถ้า้หากพยานวตัถุท่ีพบมีจ านวน
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มากวิธีการน้ีจะเหมาะสมกวา่วิธีอ่ืน การจดบนัทึกสภาพพยานวตัถุควรระบุลกัษณะโดยละเอียดว่า
ส่ิงนั้นเป็นอะไร มีขนาดเท่าใด มีลกัษณะท่ีเห็นไดช้ดัดว้ยสายตาเป็นอยา่งไร 

3.2 ถ่ายภาพพยานวตัถุทีต่รวจพบไว้ 
พยานวตัถุทุกช้ินจะตอ้งท าการถ่ายภาพไวก่้อนท าการเก็บ และควรถ่ายภาพทั้งในระยะไกลและใกล้
การถ่ายในระยะไกลก็เพื่อยืนยนัต าแหน่งท่ีพบ และแสดง ความสัมพนัธ์ของพยานวตัถุนั้นกบัสภาพ
โดยรอบ ส่วนการถ่ายในระยะใกล้เพื่อให้เห็นพยานวตัถุ จริงท่ีจะท าการเก็บ ซ่ึงในการถ่ายภาพ
ระยะใกล้ควรมีมาตรวดัระยะก ากบัทุกคร้ัง เพื่อจะได้ทราบขนาด ท่ีแน่นอนของวตัถุนั้น ๆ จาก
ภาพถ่ายได ้
  3.3 การท าต าหนิสัญลกัษณ์  
ท าต าหนิสัญลกัษณ์ลงบนพยานวตัถุท่ีตรวจพบหรือบนภาชนะท่ีใชบ้รรจุ เป็นหลกัฐานวา่เป็นส่ิงท่ี
ตรวจพบในคดีใดเม่ือใดโดยผูใ้ดการท าต าหนิควรท าท่ีพยานวตัถุทุก  ช้ินและท าในต าแหน่งท่ีจะไม่
กระทบกระเทือนต่อการตรวจพิสูจน์เช่น ปลอกกระสุนปืนไม่ควรท า ต าหนิท่ีจานทา้ยปลอกกระสุน
ปืน หวักระสุนปืนไม่ควรท าต าหนิท่ีดา้นของหวักระสุนปืน ถา้ไม่อาจท าเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์
ลงบนตวัพยานวตัถุนั้น ๆ ไดอ้าจใชว้ิธีผูกป้ายแสดงรายการไวก้บัวตัถุนั้น หรือท าฉลากปิดบนวตัถุ 
หรือภาชนะท่ีใชใ้นการบรรจุแทนก็ได ้ 
รายละเอียดของฉลากปิดพยานวตัถุ 

1. ช่ือผูเ้ก็บ 
2. วนั เวลา ท่ีเก็บ 
3. ชนิดคดี 
4. ลกัษณะ, ต าแหน่งท่ีพบ 
5. รายละเอียดคดี 
6. วนั เวลา ท่ีเกิดเหตุ 
7. สถานท่ีเกิดเหตุ 

 
4. การเกบ็รวบรวม 

เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการปฏิบติัต่อพยานวตัถุเพื่อน าไปด าเนินการทาง คดีต่อไป ขั้นตอน
น้ีมีความส าคญัเพราะหากบกพร่องอาจท าให้เกิดการสูญหายหรือการแปรสภาพของ พยานวตัถุท่ีจะ
ตามมาไดห้ากผูเ้ก็บรวบรวมท าไม่ถูกหลกัวิธีในการเก็บพยานวตัถุจะตอ้งท าการเก็บพยานวตัถุท่ีจะ
สูญหาย หรือเสียหายไดง่้ายเป็นอนัดบัแรก บรรจุในภาชนะท่ีสะอาด มีขนาดพอเหมาะ กบัขนาด
ของพยานวตัถุไม่คบัหรือหลวมเกินไป ในกรณีท่ีมีพยานวตัถุหลายช้ินตอ้งแยกบรรจุไม่น ามา เก็บ
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ไวใ้นท่ีเดียวกนั เพราะอาจท าให้เกิดการสับสนและพยานวตัถุบางชนิดอาจเสียสภาพไป การเก็บ 
พยานวตัถุควรกระท าโดยผูมี้อ  านาจหน้าท่ีโดยตรงเท่านั้น ตั้งแต่เร่ิมตน้เก็บจนถึงการตรวจพิสูจน์
พยาน วตัถุควรให้ผ่านมือน้อยคนท่ีสุดและไม่ขาดช่วงการครอบครอง สามารถแสดงลูกโซ่การ
ครอบครอง พยานวตัถุการเก็บตวัอยา่งของพยานวตัถุควรเก็บไวใ้ห้มากท่ีสุดเพราะบางคร้ังสถานท่ี
เกิดเหตุ เปล่ียนแปลงไดง่้าย ท าใหไ้ม่สามารถกลบัไปเก็บพยานวตัถุเพิ่มเติมได ้ 

 
4.งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ภาชินี เดชรัตนสุวรรณ์ รองศาสตราจารย ์พนัต าเอก วรธชั วิชชุวาณิชย (2561 บทคดัยอ่)ได้
ท าการวิจยัเร่ืองความเขา้ใจในดา้นการป้องกนัรักษาสถานท่ีเกิดเหตุของ เจา้หน้าท่ีต ารวจสายตรวจ 
สถานีต ารวจภูธรจงัหวดักาญจนบุรีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานดา้นผลการศึกษาพบว่า 
การป้องกนัรักษาสถานท่ีเกิดเหตุส่วนใหญ่ คือ ผูบ้งัคบับญัชาควรจดัสรรงบ ประมาณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุให้เพียงพอ และควรก าหนด กฎหมายในการเอาโทษกับผูท่ี้เข้าไปใน
สถานท่ีเกิดเหตุหรือเขา้ไปยุง่กบัวตัถุ พยานในสถานท่ีเกิดเหตุโดยท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง และควร
ออกกฎหมายมา รองรับการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีต ารวจสายตรวจให้สามารถปฏิบติังานใน  
สถานท่ีเกิดเหตุไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ศาสตราจารย ์พนัต ารวจเอกหญิง ดร. พชัรา สินลอยมา (2562 บทคดัยอ่)ไดท้  าการวิจยัเร่ือง
กระบวนการด าเนินงานดา้นนิติวทิยาศาสตร์ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งปัจจยัท่ีมีผลต่อการน างาน
ด้านนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสืบสวนอาชญากรรมในเขตพื้นท่ี3จงัหวดัชายแดน ภาคใต ้ผล
การศึกษาพบว่า บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ในพื้ น ท่ี  มีจ  านวนไม่ เพียงพอ และบางส่วนขาด
ประสบการณ์การ ท างานเน่ืองจากมีการโยกยา้ยสับเปล่ียนบ่อยคร้ัง จึงท าให้ขาดบุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการ ท างานในพื้นท่ี และมีปัญหาดา้นการขาดแคลนทรัพยากร
ในการปฏิบติังาน รวมถึงปัญหาการบริหารจดัการของผู ้บญัชาการเหตุการณ์ท่ียงัขาดเอกภาพ ท าให้
เกิดปัญหาหน่วยงานท่ีไม่เก่ียวข้องเข้าไปในสถานท่ีเกิดเหตุจนท าให้เกิด ปัญหาวตัถุพยานใน
สถานท่ีเกิดเหตุถูกท าลายหรือสูญหายไป และปัญหาเก่ียวกบัขอ้กฎหมายและระเบียบขั้นตอน ใน
การปฏิบติังานท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีท าให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบติั
หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี ต ารวจในการวนิิจฉยัถึงสาเหตุการตายท่ีแทจ้ริง 

ศิวกริช  ดิษยบุ์ญรัตน์ (2562 บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการพฒันางานด้านการตรวจ
สถานท่ีเกิดเหตุ ของสถานีต ารวจในเขตพื้นท่ีต ารวจภูธรภาค 1 ปัญหาและอุปสรรคในงานตรวจ
สถานท่ีเกิดเหตุผลการศึกษาพบว่า อุปกรณ์เคร่ืองมือในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ ไม่ครบถ้วน มี
ความเส่ือมสภาพ ไม่ทนัสมยั ชุดทีมงาน ไม่เพียงพอ กับปริมาณงาน สถานท่ีเกิดเหตุถูกท าลาย
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ก่อนท่ีชุดตรวจสถานท่ีเกิดเหตุจะไปถึง ทีมงานขาดความช านาญ ขาดงบประมาณสนับสนุน 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมตรวจสถานท่ีเกิดเหตุช้า ยานพาหนะท่ีใช้เดินทางมีสภาพทรุดโทรม 
ฐานข้อมูลของบุคคลส าคัญมีน้อย  ผูบ้ ังคบับัญชาติดตามผลคดี บ่อย ๆ ท าให้เสียสมาธิในการ
ปฏิบติังาน  
 กนกพร  แสงแก้ว (2562 บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การพัฒนางานด้านการตรวจ
สถานท่ีเกิดเหตุของสถานีต ารวจในเขตพื้นท่ีต ารวจภูธรภาค8 ผลการศึกษาพบ ว่าระดบัการศึกษา
สูงสุดระดบัชั้นยศ ระยะเวลาท่ีผ่านการฝึกอบรมเงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษต่อเดือนแตกต่างกนัมี
ระดับการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันแต่ต าแหน่งอายุระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานด้านการสอบสวน
แตกต่างกันจะมีระดับการศึกษาระดับการปฏิบัติงานแตกต่างกันปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานดา้นการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุส่วนใหญ่คือขาดแคนอุปกรณ์เคร่ืองมือและยานพาหนะ
ขาดแคนทีมงานทีมงานขาดความรู้ความช านาญขาดแคนงบประมาณในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ
และการส่งของกลางไปตรวจพิสูจน์ยงัหอ้งปฏิบติัการดว้ยตนเอง 

ร้อยต ารวจเอกวชัรินทร อ่วมฟุ้ง (2562 บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัเร่ือง  ความรู้และความ
คิดเห็นของพนกังานสอบสวนในการเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ผลการวิจยั
พบ วา่พนกังานสอบสวนต่างเพศกนัจะมีความรู้ความคิดเห็นในการเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานทาง
นิติวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน พนักงานสอบสวนท่ีมีอายุต่างกันมีความรู้ในการเก็บรวบรวม
พยานหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แตกต่างกนั พนกังานสอบสวนอายุราชการต่างกนัจะมีความรู้
และความคิดเห็นในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แตกต่างกนั พนักงาน
สอบสวนท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานต่างกันจะมีความรู้และความคิดเห็นในการเก็บรวบรวม
พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน พนักงานสอบสวนระดับการศึกษาต่างกันจะมี
ความรู้และความคิดเห็นในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน 
พนักงานสอบสวนสถานภาพปัจจุบันต่างกันจะมีความรู้และความคิดเห็นในการเก็บรวบรวม
พยานหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แตกต่างกนั พนกังานสอบสวนต าแหน่งต่างกนัจะมีความรู้และ
ความคิดเห็นในการเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แตกต่างกนั พนกังานสอบสวน
ท่ีเคยเขา้รับการฝึกอบรมการเก็บพยานหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จะมีความรู้และความคิดเห็นใน
การเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แตกต่างกนั ต่างจากพนกังานสอบสวนท่ีไม่เคย
เขา้ร่วมรับการฝึกอบรมการเก็บพยานหลกัฐานนิติวิทยาศาสตร์ ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้และ
ความคิดเห็นในการเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานทางนิติวทิยาศาสตร์มีความสัมพนัธ์เชิงบวก 
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บทที ่3 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
 

การวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุของอาสากู้ภยัและพนักงาน
สอบสวนเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research 
Method) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) และ การสัมภาษณ์  เชิงลึก (In-
depth  Interview) ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้  าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจยั โดยมีรายละเอียดในเร่ือง การ
ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล และสถิติท่ี
ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 
1. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนาการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุของอาสากู้ภัยกับพนักงาน
สอบสวนไดก้ าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมายไวคื้อ อาสากูภ้ยัและพนกังานสอบสวน จ าวน 100 คน
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

- อาสากูภ้ยั จ  านวน 50 คน  
- เจา้หนา้ท่ีสอบสวนจ านวน 50 คน 

กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม จะไดรั้บการแจกแบบสอบถาม จากผูท้  าการวิจยั ซ่ึงใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
วิจยั โดยไดรั้บการตอบกลบัและมีความสมบูรณ์ สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ได ้จ านวน 100 
คน ตามท่ีผูท้  าการวจิยัไดก้ าหนดไว ้

 
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีอยู่ในลักษณะของแบบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย  

ส่วนท่ี 1 ค าถามระบุขอ้มูลส่วนตวั จ านวน 5 ขอ้ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
ประสบการณ์การท างานดา้นกูภ้ยั/สอบสวน  

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานในการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ มีลกัษณะเป็น
แบบสอบถามความพึงพอใจ 5 ระดบั จ  านวน 20 ขอ้ 
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ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานดา้นการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ 
มีลกัษณะเป็นค าถามท่ีให้กลุ่มตวัอยา่งใดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งมีอีสระในการตอบค าถามโดยใช้
วธีิการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview)  
 
ข้ันตอนการสร้างแบบสอบถามผู้ท าการวจัิย 

ผูท้  าการวจิยัด าเนินตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ทบทวนและศึกษาวรรณกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับงานวิจยั และศึกษาแนวความคิด

เก่ียวกบัการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ การรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ ความรู้และความคิดเห็น รวมทั้ง การ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ และการพฒันาบุคคลในองค์กร จากต ารา ผลงาน การวิจยั วิทยานิพนธ์ 
ตลอดจนเอกสารต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาท าการตรวจสอบโดยให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ
ผูท้รงคุณวุฒิท าการตรวจสอบวา่ครอบคลุมเน้ือหาและ ตรงกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยัมากน้อย
เพียงใด ทั้งน้ีเพื่อให้แบบสอบถามมีความเท่ียงตรงและความน่าเช่ือถือ จากนั้นจึงน ามาปรับปรุง
แกไ้ขใหมี้ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 

3. การสร้างแบบสอบถามโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ผูว้ิจยัใชค้  าถามท่ีมีลกัษณะเป็น
ค าถามท่ีให้กลุ่มตวัอย่างไดแ้สดงความคิดเห็นแบบมีอิสระ ซ่ึงในค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์จะมี
ความละเอียด เจาะลึกครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจยัเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคด้านการ
ปฏิบติังานในการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ 

 
3. การเกบ็รวมรวบข้อมูล 
 1.ผูว้ิจยัได้แจกแบบสอบถามให้อาสากู้ภยัและพนักงานสอบสวนและได้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองโดยเก็บจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 100 คน ระยะเวลาในการเก็บ
แบบสอบถาม 2 สัปดาห์จากนั้นผูว้ิจยัจึงน าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมไดไ้ปด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มูลต่อไป  
             2.การรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัไดท้  าการสัมภาษณ์ อาสากูภ้ยั และ พนกังาน
สอบสวน โดยการถามตอบพูดคุยถึงปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบติังานโดยใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียง
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากนั้นน าบทสัมภาษณ์ท่ีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
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4. การวเิคราะห์ข้อมูล  
น าขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บรวบรวมไดใ้นรูปแบบของแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์เชิงปริมาณโดย

ขอ้มูลส่วนบุคคลใชค้่าเฉล่ีย ร้อยละ ของจ านวนคน ส่วนการเปรียบเทียบ ค่าเฉล่ียของคะแนนความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติังานของอาสากูภ้ยัและเจา้หนา้ท่ีสอบสวน โดยใชห้ลกัการวเิคราะห์ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1   แบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้สถิติพื้นฐานเพื่อแสดงจ านวนร้อยละ ของ
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2   ของแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน เพื่อแสดงค่าเฉล่ียของ 
ระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม โดยผูว้จิยัไดท้  าการหาค่าเฉล่ียของคะแนนในแต่ละดา้น 
แลว้ท าการแบ่งอนัตรภาคชั้นของคะแนน โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation: S.D.) และค่าพิสัย (Range) โดยเกณฑ์ระดบัความพึงพอใจจะใช้สูตรค านวณ
ช่วงความกวา้งของชั้นในการวดัค่าตวัแปรไดก้ าหนดเกณฑ์การวดัไว ้5 ระดบั ตามแบบของ ลิเคอร์ 
(Linker, 2003)  เพื่อให้การแปลความหมายสามารถ ท าได้อย่างละเอียดข้ึน และสามารถแปล
ความหมายไดด้งัน้ี 

 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =
ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด − ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

 

                      ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น = 
5−1 

5
= 0.8       

 
เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย มีดงัน้ี 

 
คะแนน ระดับ ความหมาย 

1.00-1.80 1 ระดบัความพอใจวา่มีผลนอ้ยท่ีสุด 
1.81-2.60 2 ระดบัความพอใจวา่มีผลนอ้ย 
2.61-3.40 3 ระดบัความพอใจวา่มีผลปานกลาง 
3.41-4.20 4 ระดบัความพอใจวา่มีผลมาก 
4.21-5.00 5 ระดบัความพอใจวา่มีผลมากท่ีสุด 

    จากตาราง    แสดงค่าระดบัความส าคญั และการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย 
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2.1 สถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบของกลุ่มอาสาสมคัรและพนกังานสอบสวนโดยใชสู้ตร  
 ดงัน้ี  

t= 
∑ D

√
n ∑ D2-(∑ D)2

(n-1)

 

 
 เม่ือ t แทน ค่าสถิติ 
D แทน ค่า ผลต่างของคะแนน 
n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  
 แทน ผลรวม 

ส่วนที ่3 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ผูว้จิยัจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ จาก
ผูใ้หข้อ้มูลคือ อาสากูภ้ยัและพนกังานสอบสวน มาท าการวเิคราะห์เน้ือหา น าเสนอเป็นค าบรรยาย
เก่ียวกบัขอ้มูลปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ ดา้นอุปกรณ์
และดา้นองคก์ร 

 
การสัมภาษณ์  

คือการคุยอยา่งมีจุดมุ่งหมาย  ซ่ึงนิยมใช้เป็นเคร่ืองมือวดัผลการศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะ
ดา้นความรู้สึกเป็นส่วนใหญ่  เช่น  เก่ียวกบับุคลิกภาพ  การปรับตวั  เจตคติ  ความสนใจ  รวมทั้ง
คุณลกัษณะเก่ียวกบัการปฏิบติัในดา้นวิธีการปฏิบติั  การใช้การสัมภาษณ์เพื่อวดัความสามารถใน
ด้านความรู้ความคิดทางสติปัญญาก็สามารถใช้ได้  แต่ตอ้งระมดัระวงัในกรณีท่ีผูถู้กสัมภาษณ์มี
หลายคน  และใชค้  าถามคนละชนิดคนละเร่ือง  ซ่ึงจะท าใหเ้กิดปัญหาในเร่ืองการเปรียบเทียบ 
คะแนน 
 

ประเภทของการสัมภาษณ์  
การสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

          -  การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ  เป็นการสัมภาษณ์ท่ีผูส้ัมภาษณ์ตอ้งเตรียมค าถามหรือแบบ

สัมภาษณ์ล่วงหนา้ใหค้รอบคลุมเน้ือหาหรือเร่ืองราวท่ีตอ้งการทราบจากผูถู้กสัมภาษณ์   

          -  การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  เป็นการสัมภาษณ์ท่ีผูส้ัมภาษณ์เตรียมแต่ จุดมุ่งหมายไว้
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แลว้ใชว้ธีิการสนทนาซกัถามแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยผูส้ัมภาษณ์ตอ้งพยายามใหผู้ถู้กสัมภาษณ์

รู้สึกวา่มีบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง และอาจมีการป้อนค าถามน าบา้ง  
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บทที ่4 

ผลการวจัิยและวเิคราะห์ 
 

จากการศึกษาความคิดเห็นในการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุของอาสากู้ภัยและพนักงาน
สอบสวนในเขตพื้นท่ีจงัหวดัศรีสะเกษโดยใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการท าแบบทดสอบของ
อาสากูภ้ยัและพนกังานสอบสวน และไดน้ าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นในการ
เก็บรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ และไดน้ าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียงโดยน าเสนอแบ่งเป็น
ส่วน ๆ ดงัน้ี 

4.1 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยด้านกลุ่มตัวอย่างของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

4.2 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในการปฏิบติังานใน
สถานท่ีเกิดเหตุและการรักษาวตัถุพยานในสถานท่ีเกิดเหตุ 

4.3 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการรักษาสถานท่ี
เกิดเหตุและรักษาวตัถุพยาน 

 
4.1ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการวเิคราะห์ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 100 ราย 
สามารถวเิคราะห์ไดเ้ป็นดา้นๆไดด้งัน้ี 
ตาราง 1 จ  านวนร้อยละขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง อาสากูภ้ยัและพนกังานสอบสวน 

ข้อมูล อาสากู้ภัย พนักงานสอบสวน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

(เพศ)     - ชาย  
              -หญิง 

27 
23 

54.00 
46.00 

40 
10 

80.00 
20.00 

รวม 50 100 50 100 

(ช่วงอายุ) - ต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 25 ปี  
                - 26 - 35 ปี  
                - 36 - 45 ปี  
                - 46 - 55 ปี  
                - 56 ปีข้ึนไป 

19 
18 
12 
1 
- 

38.00 
36.00 
24.00 
2.00 

- 

6 
15 
11 
2 
2 

12.00 
30.00 
22.00 
4.00 
4.00 

รวม 50 100 50 100 
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ข้อมูล อาสากู้ภัย พนักงานสอบสวน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

(สถานภาพ) -โสด 
  -สมรส 
    -หยา่ร้าง 

27 
22 
1 

54.00 
44.00 
2.00 

19 
31 
- 

38.00 
62.00 

- 
รวม 50 100 50 100 

(ระดบัการศึกษา) -ประถมศึกษา  
                        - มธัยมตอนตน้ 

                            - มธัยมตอนปลาย 
          - ปวช. 
          - ปวส. 

                   - อนุปริญญา 
                  - ปริญญาตรี 

                         - สูงกวา่ปริญญา 

- 
3 
8 
8 
17 
8 
6 
- 

- 
6.00 
16.00 
16.00 
34.00 
16.00 
12.00 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
40 
10 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

80.00 
20.00 

รวม 50 100 50 100 

(ประสบการณ์ด้านการท างาน) 
                             - 1 ปี 
              - 1 - 5 ปี  
                             - 6 – 10 ปี 
              - 11 ปี ข้ึนไป 

 
8 
13 
26 
3 

 
16.00 
26.00 
52.00 
6.00 

 
- 
13 
10 
27 

 
- 

26.00 
20.00 
54.00 

รวม 50 100 50 100 

จากตารางท่ี 1 สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 
100 ราย ไดเ้ป็นดา้นๆ ดงัน้ี 
 
4.1.1 ด้านเพศ 

-  อาสากู้ภยักลุ่มผูท่ี้ตอบแบบทดสอบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 54.00) เพศหญิง   
(ร้อยละ 46.00)  

-  พนักงานสอบสวนกลุ่มผูท่ี้ตอบแบบทดสอบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 80.0) เพศ
หญิง     (ร้อยละ 20.00)  
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4.1.2 ช่วงอายุ 
-  อาสากูภ้ยักลุ่มผูท่ี้ตอบแบบทดสอบส่วนใหญ่มีช่วงอายุ ต  ่ากวา่ หรือ เท่ากบั 25 ปี             

( ร้อยละ 38.00 ) รองลงมามีช่วงอาย ุ26-35 ปี (ร้อยละ 36.00) ช่วงอาย ุ36-45 ปี (ร้อยละ 24.00) และ 
ช่วงอาย ุ46-55 ปี (ร้อยละ 2.00) จากขอ้มูลไม่พบกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอาย ุ56 ปีข้ึนไป 

-  พนกังานสอบสวนกลุ่มผูท่ี้ตอบแบบทดสอบส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ26-35 ปี (ร้อยละ 30.00) 
รองลงมามีช่วงอาย ุ36-45 ปี (ร้อยละ 22.00) ช่วงอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 25 ปี (ร้อยละ 12.00) ช่วง
อาย ุ46-55 ปี (ร้อยละ 4.00) และช่วงอาย ุ56 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 4.00)  
 
4.1.3 สถานภาพ 

-  อาสากู้ภยักลุ่มผูท่ี้ตอบแบบทดสอบส่วนใหญ่สถานภาพโสด (ร้อยละ 54.00) สมรส                
(ร้อยละ 22.00) และ อยา่ร้าง (ร้อยละ 2.00) 

- พนักงานสอบสวนกลุ่มผู ้ท่ี ตอบแบบทดสอบส่วนใหญ่สถานภาพสมรสแล้ว                
(ร้อยละ 62.00) สถานภาพโสด (ร้อยละ 38.00) จากขอ้มูลไม่พบกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการหยา่ร้าง 
 
4.1.4 ระดับการศึกษา 

-  อาสากู้ภยักลุ่มผูท่ี้ตอบแบบทดสอบส่วนใหญ่ระดับการศึกษา ปวส.  (ร้อยละ 34.00) 
อนุปริญญา ปวช. และ มธัยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 16.00) และปริญญาตรี (ร้อยละ 12.00) ไม่พบ
เจา้หนา้ท่ีกูภ้ยัท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 

- พนักงานสอบสวนกลุ่มผูท่ี้ตอบแบบทดสอบส่วนใหญ่ระดับการศึกษาปริญญาตรี           
(ร้อยละ 80.00) สูงกวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ 20.00)  
 
4.1.5 ประสบการณ์ด้านการท างาน 

-  อาสากูภ้ยักลุ่มผูท่ี้ตอบแบบทดสอบส่วนใหญ่มีประสบการณ์ดา้นการท างาน 6-10ปี (ร้อย
ละ 52.0) 1-5 ปี (ร้อยละ 26.0) 1 ปี (ร้อยละ 16.00) และผูท่ี้มีประสบการณ์ดา้นการท างาน 11 ปี ข้ึน 
(ร้อยละ6.00) 

-  พนกังานสอบสวนกลุ่มผูท่ี้ตอบแบบทดสอบมีประสบการณ์ดา้นการท างาน 6-10ปี   
(ร้อยละ 20.00) 1-5 ปี (ร้อยละ 26.00) และผูท่ี้มีประสบการณ์ดา้นการท างาน 11 ปี ข้ึน                
(ร้อยละ 54.00) 
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4.2 การวเิคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นในการปฏิบัติงานในสถานทีเ่กดิเหตุและการรักษาวัตถุพยานใน
สถานทีเ่กดิเหตุ 
 จากผลการวเิคราะห์ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของการปฏิบติังานในสถานท่ีเกิดเหตุและ
การรักษาวตัถุพยานในสถานท่ีเกิดเหตุของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 100 ราย สามารถวเิคราะห์
ไดด้งัน้ี 
 
ตาราง 2 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเฉล่ียทางสถิติ 

เปรียบเทียบความคิดเห็นในการปฏิบติังานในสถานท่ีเกิดเหตุและการรักษาวตัถุพยานใน
สถานท่ีเกิดเหตุของอาสากูภ้ยัและพนกังานสอบสวน 

ทัศนคติด้านปฏิบัติงาน อาสากู้ภยั พนักงานสอบสวน  
t 

 
p �̅� S.D. ระดบั

ทัศนะ
คติ 

�̅� S.D. ระดบั
ทัศนะคติ 

1.เม่ือไดรั้บแจง้เหตุ เจา้หนา้ท่ีตอ้งรีบ
เขา้ ไปให้ถึงท่ีเกิดเหตุใหเ้ร็วท่ีสุด 

2.60 
 

0.528 นอ้ย 4.50 0.608 มากท่ีสุด 0.15 0.44 

2.ถา้พบคนบาดเจบ็ในสถานท่ีเกิดเหตุ  
ตอ้งน าส่งโรงพยาบาลท่ีใกลท่ี้สุด 

2.48 
 

0.595 นอ้ย 4.46 0.607 มากท่ีสุด 0.61 0.27 

3. เม่ือไปถึงสถานท่ีเกิดเหตุ ตอ้งรักษา
สถานท่ีเกิดเหตุและวตัถุพยานให้อยูใ่น
สภาพเดิมมากท่ีสุด 

 
2.70 

 

 
0.560 

 
ปาน
กลาง 

 
4.58 

 
0.603 

 
มากท่ีสุด           

 
-0.14 

 
0.44 

4. ในสถานท่ีเกิดเหตุควรไม่ให้ผูท่ี้ไม่มี
ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้ไปในสถานท่ีเกิดเหตุ 

3.14 0.797 ปาน
กลาง 

4.44 0.637 มากท่ีสุด -0.28 0.39 

5. เม่ือถึงสถานท่ีเกิดเหตุควรกั้น
สถานท่ีเกิดเหตุ เพ่ือเก็บพ้ืนท่ีเกิดเหตุ
ให้อยูใ่นสภาพเดิมมากท่ีสุด 

 
2.74 

 

 
0.562 

 
ปาน
กลาง 

 
4.48 

 
0.640 

 
มากท่ีสุด 

 
-2.64 

 
0.01** 

6. เจา้หนา้ท่ี ท่ีเขา้ถึงสถานท่ีเกิดเหตุ
เป็นคนแรกควรมีการถ่ายภาพสถานท่ี
เกิดเป็นอนัดบัแรกเพ่ือประโยชน์ใน
การรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ 

 
2.98 

 
 

 
0.274 

 
ปาน
กลาง 

 
4.44 

 
0.668 

 
มากท่ีสุด 

 
-3.80 

 
0.00** 

7. เจา้หนา้ท่ีตอ้งเขา้สอบถามขอ้มูล
ผูเ้ห็นเหตุการณ์ เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล
เบ้ืองตน้ 

3.88 
 
 

0.493 มาก 4.42 0.635 มากท่ีสุด -3.92 0.00** 

8. เจา้หนา้ท่ีเคยศึกษาความรู้ดา้นการ 
รักษาสถานท่ีเกิดเหตุจากระบบ 
อินเตอร์เน็ตหรือความรู้ ต่าง ๆ จาก
หนงัสือหรือขอ้มูลดา้น อ่ืน ๆ 

 
2.78 

 

 
0.499 

 
ปาน
กลาง           

 
4.22 

 
 

 
0.782 

 
มากท่ีสุด 

 
-2.25 

 
0.01** 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)  
ทัศนคติด้านปฏิบัติงาน อาสากู้ภยั พนักงานสอบสวน  

t 
 
p �̅� S.D. ระดั

บ
ทัศน
ะคติ 

�̅� S.D. ระดบั
ทัศนะคติ 

9. การน าผูบ้าดเจบ็ส่งโรงพยาบาล 
เจา้หนา้ท่ีผูติ้ดตามไปตอ้งตามไปดว้ยเผื่อ
ผูบ้าดเจบ็อาจให้ขอ้มูล จากสถานท่ีเกิด
เหตุ 

 
4.00 

 

 
0.680 

 
มาก 

 
4.30 

 
0.755 

 
มากท่ีสุด 

 
-1.94 

 
0.03** 

10. เม่ือเจา้หนา้ท่ีเขา้ถึงสถานท่ีเกิดเหตุ 
เม่ือไดรั้บขอ้มูลเบ้ืองตน้จากผูพ้บเห็นควร
แจง้เจา้หน้าท่ีสอบสวน 

 
3.08 

 

 
0.632 

 
ปาน
กลาง 

 
4.42 

 
0.695 

 
มากท่ีสุด 

 
-1.79 

 
0.04** 

11. ท่านเขา้ใจความหมายของการรักษา
สถานท่ีเกิดเหตุและวตัถุพยาน 

2.62 0.570 ปาน
กลาง 

4.36 0.592 มากท่ีสุด -0.75 0.23 

12. ศึกษาความหาความรู้เก่ียวกบัการ
รักษาสถานท่ีเกิดเหตุและวตัถุพยาน 

2.68 0.626 ปาน
กลาง 

 
4.32 

0.646 มากท่ีสุด -0.27 0.39 

13. ก่อนเขา้สถานท่ีเกิดเหตุควรใส่ถุงมือ
ทุกคร้ัง 

2.74 0.533 ปาน
กลาง 

4.30 0.671 มากท่ีสุด 1.82 0.04** 

14. ห้ามเคล่ือนยา้ยศพก่อนมีการเก็บรวม
รวบขอ้มูลหลกัฐานต่าง ๆ 

4.16 0.672 มาก 4.32 0.646 มากท่ีสุด -1.07 0.14 

15. ท่านมีความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการ
เขา้ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 

2.62 0.570 ปาน
กลาง 

4.42 0.533 มากท่ีสุด -1.95 0.03** 

16. ท่านคิดวา่การถ่ายภาพผูค้นท่ีมามุ่งดู
สถานท่ีเกิดเหตุมีความส าคญั 

3.38 0.725 ปาน
กลาง 

4.36 0.686 มากท่ีสุด -2.17 0.02** 

17. ในแต่ละปีมีการอบรมหรือให้ความรู้
เก่ียวกบัสถานเกิดเหตุ 

3.36 0.646 ปาน
กลาง 

4.30 0.700 มากท่ีสุด -1.42 0.08 

18. การบนัทึกขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ีเกิด
เหตุมีความส าคญั 

3.74 0.721 มาก 4.36 0.625 มากท่ีสุด -0.86 0.20 

19. ท่านเขา้ใจวา่นิติวิทยาศาสตร์คือการ
ประยกุตค์วามรู้ทางวิทยาศาสตร์สาขาต่าง  
ๆ และหลกักฎหมายช่วยพิสูจน์หลกัฐาน
และคน้หาความจริงในการสืบสวน
สอบสวนตามกระบวนการยติุธรรม 

 
 

4.02 
 
 
 

 
 

0.666 

 
 

มาก 

 
 

4.34 

 
 

0.651 

 
 

มากท่ีสุด 

 
 

-0.94 

 
 

0.18 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)  
ทัศนคติด้านปฏิบัติงาน อาสากู้ภยั พนักงานสอบสวน  

t 
 
p �̅� S.D. ระดบั

ทัศนะ
คติ 

�̅� S.D. ระดบั
ทัศนะคติ 

20. ท่านเขา้ใจ ความหมายของ พยาน
วตัถุ คือ วตัถุใด ๆ ท่ีสามารถใชเ้ป็น
หลกัฐานเช่ือมโยงผูต้อ้งสงสัยเช่น  
อาวธุ  เหยือ่ สถานท่ีเกิดเหตุ   

 
3.12 

 

 
0.653 

 
ปาน
กลาง                     

 
4.26 

 
0.687 

 
มากท่ีสุด 

 
2.05 

 
0.02** 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 
 
จากตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานในการรักษาสถานท่ีเกิด
เหตุและการรักษาวตัถุพยานในสถานท่ีเกิดเหตุของอาสากูภ้ยั และ พนกังานสอบสวน พบวา่ 
      อาสากู้ภัย ให้ความส าคญัในการห้ามเคล่ือนยา้ยศพก่อนมีการเก็บรักษาขอ้มูลหลกัฐาน
ต่าง ๆ  มากสุด (�̅�= 4.16) รองลงมาคือ เข้าใจว่านิติวิทยาศาสตร์คือการประยุกต์ความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์สาขาต่าง  ๆ และหลกักฎหมายช่วยพิสูจน์หลกัฐานและคน้หาความจริงในการสืบสวน
สอบสวนตามกระบวนการยุติธรรม(𝑋 ̅= 4.02)การน าผูบ้าดเจ็บส่งโรงพยาบาล เจา้หน้าท่ีผูติ้ดตาม
ไปตอ้งตามไปด้วยเผื่อผูบ้าดเจ็บอาจให้ขอ้มูล จากสถานท่ีเกิดเหตุ (�̅�= 4.00) เจา้หน้าท่ีตอ้งเข้า
สอบถามขอ้มูลผูเ้ห็นเหตุการณ์ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้(�̅�= 3.88) และการบนัทึกขอ้มูล วนั 
เวลา สถานท่ีเกิดเหตุมีความส าคญั(�̅�= 3.74)ส าหรับเร่ืองท่ีอาสากูภ้ยั ให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุดคือถา้
พบคนบาดเจบ็ในสถานท่ีเกิดเหตุ ตอ้งน าส่งโรงพยาบาลท่ีใกลท่ี้สุด(�̅� = 2.48) 
    พนักงานสอบสวน ให้ความส าคญัในการ เม่ือไปถึงสถานท่ีเกิดเหตุ ตอ้งรักษาสถานท่ีเกิด
เหตุและวตัถุพยานให้อยู่ในสภาพเดิมมากท่ีสุด (𝑋 ̅= 4.58) รองลงมาคือ เม่ือได้รับแจ้งเหตุ 
เจา้หนา้ท่ีตอ้งรีบเขา้ไปใหถึ้งท่ีเกิดเหตุใหเ้ร็วท่ีสุด (𝑋 ̅= 4.50) เม่ือถึงสถานท่ีเกิดเหตุควรกั้นสถานท่ี
เกิดเหตุ เพื่อเก็บพื้นท่ีเกิดเหตุให้อยูใ่นสภาพเดิมมากท่ีสุด (𝑋 ̅= 4.48) ถา้พบคนบาดเจ็บในสถานท่ี
เกิดเหตุ ตอ้งน าส่งโรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุด (𝑋 ̅ = 4.46) และ ในสถานท่ีเกิดเหตุควรไม่ให้ผูท่ี้ไม่มี
ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้ไปในสถานท่ีเกิดเหตุ (𝑋 ̅= 4.44) เจา้หน้าท่ี ท่ีเขา้ถึงสถานท่ีเกิดเหตุเป็นคนแรก
ควรมีการถ่ายภาพสถานท่ีเกิดเหตุเป็นอนัดบัแรกเพื่อประโยชน์ในการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ (𝑋 ̅= 
4.44) ส าหรับเร่ืองท่ีพนกังานสอบสวน ให้ความส าคญัน้อยท่ีสุดคือ เจา้หนา้ท่ีเคยศึกษาความรู้ดา้น
การรักษาสถานท่ีเกิดเหตุจากระบบอินเตอร์เน็ตหรือความรู้ ต่าง ๆ จากหนงัสือหรือขอ้มูลดา้น อ่ืน ๆ 
(𝑋 ̅= 4.22)  
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จากตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของทศันคติดา้นการปฏิบติังานในการรักษาสถานท่ี
เกิดเหตุและการรักษาวตัถุพยานในสถานท่ีเกิดเหตุของอาสากู้ภัยและพนักงานสอบสวน เม่ือ
พิจารณาเปรียบเทียบรายขอ้ จะพบวา่ 

ขอ้ท่ี 1.  เม่ือไดรั้บแจง้เหตุ เจา้หนา้ท่ีตอ้งรีบเขา้ ไปใหถึ้งท่ีเกิดเหตุใหเ้ร็วท่ีสุด 
ขอ้ท่ี 2.   ถา้พบคนบาดเจบ็ในสถานท่ีเกิดเหตุ ตอ้งน าส่งโรงพยาบาลท่ีใกลท่ี้สุด 
ขอ้ท่ี 3 . เม่ือไปถึงสถานท่ีเกิดเหตุ ตอ้งรักษาสถานท่ีเกิดเหตุและวตัถุพยานให้อยูใ่นสภาพ

เดิมมากท่ีสุด 
ขอ้ท่ี 4.  ในสถานท่ีเกิดเหตุควรไม่ใหผู้ท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้ไปในสถานท่ีเกิดเหตุ 
ขอ้ท่ี 11. ท่านเขา้ใจความหมายของการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุและวตัถุพยาน 
ขอ้ท่ี 12.  ศึกษาความหาความรู้เก่ียวกบัการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุและวตัถุพยาน 
ขอ้ท่ี 14.  หา้มเคล่ือนยา้ยศพก่อนมีการเก็บรวมรวบขอ้มูลหลกัฐานต่าง ๆ 
ขอ้ท่ี 17. ในแต่ละปีมีการอบรมหรือใหค้วามรู้เก่ียวกบัสถานเกิดเหตุ 
ขอ้ท่ี 18. การบนัทึกขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ีเกิดเหตุมีความส าคญั 
ขอ้ท่ี 19. ท่านเขา้ใจวา่นิติวิทยาศาสตร์คือการประยุกตค์วามรู้ทางวิทยาศาสตร์สาขาต่าง  ๆ 

และหลักกฎหมายช่วยพิ สูจน์หลักฐานและค้นหาความจริงในการสืบสวนสอบสวนตาม
กระบวนการยติุธรรม 
     จากขอ้มูลของแบบสอบถาม ทุกขอ้ ขา้งตน้ท่ีกล่าวมา  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05  และนอกจากน้ี ยงัมีขอ้ค าถามท่ีเหลือคือ 

ขอ้ท่ี 5.  เม่ือถึงสถานท่ีเกิดเหตุควรกั้นสถานท่ีเกิดเหตุ เพื่อเก็บพื้นท่ีเกิดเหตุให้อยูใ่นสภาพ
เดิมมากท่ีสุด. 

ขอ้ท่ี 6.   เจา้หน้าท่ี ท่ีเขา้ถึงสถานท่ีเกิดเหตุเป็นคนแรกควรมีการถ่ายภาพสถานท่ีเกิดเป็น
อนัดบัแรกเพื่อประโยชน์ในการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ 

ขอ้ท่ี 7. เจา้หนา้ท่ีตอ้งเขา้สอบถามขอ้มูลผูเ้ห็นเหตุการณ์ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
ขอ้ท่ี 8. เจา้หนา้ท่ีเคยศึกษาความรู้ดา้นการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุจากระบบอินเตอร์เน็ตหรือ

ความรู้ ต่าง ๆ จากหนงัสือ  หรือขอ้มูลดา้น อ่ืน ๆ 
ขอ้ท่ี 9. การน าผูบ้าดเจ็บส่งโรงพยาบาล เจา้หนา้ท่ีผูติ้ดตามไปตอ้งตามไปดว้ยเผือ่ผูบ้าดเจ็บ

อาจใหข้อ้มูล จากสถานท่ีเกิดเหตุ 
ขอ้ท่ี 10.  เม่ือเจา้หนา้ท่ีเขา้ถึงสถานท่ีเกิดเหตุ เม่ือไดรั้บขอ้มูลเบ้ืองตน้จากผูพ้บเห็นควรแจง้

เจา้หนา้ท่ีสอบสวน 
ขอ้ท่ี 13.  ก่อนเขา้สถานท่ีเกิดเหตุควรใส่ถุงมือทุกคร้ัง 
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ขอ้ท่ี 15. ท่านมีความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการเขา้ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 
ขอ้ท่ี 16. ท่านคิดวา่การถ่ายภาพผูค้นท่ีมามุ่งดูสถานท่ีเกิดเหตุมีความส าคญั 
ขอ้ท่ี 20. ท่านเขา้ใจ ความหมายของ พยานวตัถุ คือ วตัถุใด ๆ ท่ีสามารถใช้เป็นหลกัฐาน

เช่ือมโยงผูต้อ้งสงสัยเช่น  อาวธุ  เหยือ่ สถานท่ีเกิดเหตุ 
  และจากขอ้ค าถามในทุกขอ้ท่ีกล่าวขา้งตน้แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการรักษาสถานที่เกิดเหตุและรักษา
วตัถุพยาน 
 ผูว้จิยัไดต้ั้งค  าถามในการสัมภาษณ์และน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคใน
การรักษาสถานท่ีเกิดเหตุและรักษาวตัถุพยานในดา้นต่าง ๆ 4 ดา้นคือ ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ
ดา้นอุปกรณ์ และดา้นองคก์ร รายละเอียดดงัน้ี 
ด้านบุคลากร 
 - อาสากู้ภัยปัญหาด้านบุคลากรท่ีพบบ่อยคือ มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีประสบการณ์ในการท างานน้อยและบุคลากรขาดระเบียบวินัยในตนเองท าให้มี
ผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 

- พนักงานสอบสวน  ปัญหาด้านบุคลากรท่ีพบบ่อยคือ บุคลากรไม่ เพียงพอต่อการ
ปฏิบติังาน 
ด้านงบประมาณ 
 - อาสากู้ภัย พบว่า ขาดงบประมาณในการดูแลเร่ืองสวสัดิการของเจา้หน้าท่ี ขาดเงินทุน
สนบัสนุนในการดูแลองคก์ร 

- พนักงานสอบสวนพบว่า ขาดงบประมาณในการดูแลเร่ืองสวสัดิการของเจา้หน้าท่ีขาด
เงินทุนสนบัสนุนในองคก์รเช่นเดียวกนักบัอาสากูภ้ยั 
ด้านอุปกรณ์ 

- อาสากู้ภัย พบวา่อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใชง้าน อุปกรณ์ท่ีใชง้านมีอายุการใชง้านท่ีนาน
เกินไปและขาดอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั ไม่มีการตรวจเช็คอุปกรณ์อยา่งสม ่าเสมอ 

- พนักงานสอบสวน พบวา่อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใชง้าน อุปกรณ์ท่ีใชง้านมีอายุการใช้
งานท่ีนานเกินไป 
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ด้านองค์กร 
- อาสากู้ภัย พบว่าองค์กรไม่มีการแลกเปล่ียนความรู้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ

ปฏิบัติงานองค์กรขาดการวางเป้าหมายการท างานท่ีชัดเจนองค์กรไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีผา่นมาอยา่งเป็นระบบ  

- พนักงานสอบสวน พบวา่ องค์กรไม่มีการแลกเปล่ียนความรู้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
การปฏิบติังานอยา่งจริงจงั 
                 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ด้านปัญหาและอุปสรรค จะพบว่า ทั้ งอาสากู้ภัยและ
พนกังานสอบสวน มีปัญหาและอุปสรรค ท่ีใกลเ้คียงกนัไดแ้ก่ ปัญหาดา้นบุคลากรคือมีบุคลากรไม่
เพียงพอ ปัญหาด้านงบประมาณคืองบประมาณไม่เพียงพอ ปัญหาดา้นอุปกรณ์คือมีอุปกรณ์ท่ีไม่
ทนัสมยั และปัญหาดา้นองค์กร คือองค์กรยงัขาดการแลกเปล่ียนความรู้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งจริงจงั 

 
4.4  แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการรักษาสถานที่เกดิเหตุและรักษาวตัถุพยาน 
  จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตวัอย่างท่ีท าการวิจยัทั้ง 2 กลุ่ม ผูว้ิจยัไดต้ั้งค  าถามในการสัมภาษณ์
และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุและรักษาวตัถุ
พยานในดา้นต่าง ๆ 4 ดา้นคือ ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ ดา้นอุปกรณ์ และดา้นองคก์ร พร้อมทั้ง 
ได ้สัมภาษณ์ ถึงวธีิการแกไ้ขปัญหา ท่ีเกิดข้ึน เวลาปฏิบติังาน ทั้ง 4 ดา้น ดงัน้ี 
ด้านบุคลากร  

อาสากู้ ภัย  ปัญหาท่ีพบบ่อยคือ มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานบุคลากรมี
ประสบการณ์ในการท างานน้อยและบุคลากรขาดระเบียบวินัยในตนเอง  วิธีการแกไ้ขปัญหาของ
อาสากูภ้ยั คือ เชิญชวนให้เยาวชนท่ีมีจิตอาสา มาร่วมปฏิบติังาน จดัการฝกอบรมเพิ่มเติมกบัอาสา
กูภ้ยัท่ีไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการท างาน และปลูกฝังให้บุคลากร มีระเบียบวินยัในตนเอง โดย มี
อาสากูภ้ยัอาวโุส ท าตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหอ้าสากูภ้ยั รุ่นหลงัๆไดป้ฏิบติัตาม  
     พนักงานสอบสวน ปัญหาดา้นบุคลากรท่ีพบบ่อยคือ บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
วธีิการแกปั้ญหา เวลาเกิดเหตุ พร้อม ๆ กนั พนกังานสอบสวนจะใชว้ิธีเรียกก าลงัพลท่ีไม่อยูใ่นเวลา
ปฏิบติังานมาช่วย ซ่ึงเป็นการแกปั้ญหา แบบอาศยัความมีน ้าใจต่อเจา้หนา้ท่ีดว้ยกนั  
ด้านงบประมาณ 
         อาสากู้ภัย   พบว่า ขาดงบประมาณในการดูแลเร่ืองสวสัดิการของเจา้หน้าท่ี ขาดเงินทุน
สนบัสนุนในการดูแลองคก์ร วิธีการแกปั้ญหาของอาสากูภ้ยั ในเร่ืองสวสัดิการ คือ ส่วนมากแลว้จะ
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ใช้งบประมาณของตวัเองตามก าลังท่ีมี ส่วนเร่ืองเงินสนับสนุนองค์กร จะแก้ปัญหาโดยการรับ
บริจาค จากผูมี้จิตศรัทธาเป็นส่วนใหญ่ 
       พนักงานสอบสวน พบว่า ขาดงบประมาณในการดูแลเร่ืองสวสัดิการของเจา้หน้าท่ีขาด
เงินทุนสนบัสนุนในองค์กรเช่นเดียวกนักบัอาสากูภ้ยั การแกปั้ญหาก็คลา้ยๆกนั จะใชง้บประมาณ
ส่วนตวัเสียส่วนใหญ่ เพื่อท่ีจะท าใหง้านด าเนินการไปอยา่ง ราบร่ืน 
ด้านอุปกรณ์ 
           อาสากู้ภัย พบวา่อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใชง้าน อุปกรณ์ท่ีใชง้านมีอายุการใชง้านท่ีนาน
เกินไปและขาดอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั ไม่มีการตรวจเช็คอุปกรณ์อยา่งสม ่าเสมอ วิธีแกปั้ญหา 
กรณีเวลาอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการออกเหตุ อาจใช้วิธียืมอุปกรณ์ จากหน่วยอ่ืนท่ีใกลเ้คียงมาใช้
ก่อน ส่วนวธีิแกปั้ญหาอุปกรณ์ท่ีมีอายุการใชง้านนานเกินไปและขาดแคลนอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั กลุ่ม
อาสากูภ้ยั ใชว้ิธีรับบริจาค จากผูมี้จิตศรัทธา เพื่อน าเงินมาซ้ือเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน  และจดัให้
มีการตรวจเช็คเคร่ืองมือทุกคร้ังก่อนและหลงัการใชง้าน 
      พนักงานสอบสวน พบวา่อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน อุปกรณ์ท่ีใช้งานมีอายุการใช้
งานท่ีนานเกินไป วิธีการแก้ปัญหา คือ กรณีอุปกรณ์ใช้งานไม่เพียงพอ อาจดัดแปลงอุปกรณ์ ท่ี
สามารถใช้แทนกนัได้ เช่น เวลา เกิดเหตุ พร้อม ๆ กนัแลว้มีท่ีกั้นไม่พอ อาจใช้เชือก มาดดัแปลง 
แทน เพื่อแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไปก่อน และบางคร้ังก็ใชง้บส่วนตวัซ้ืออุปกรณ์เอง เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบติังานของตนเอง 
ด้านองค์กร 
              อาสากู้ภัย พบว่าองค์กรไม่มีการแลกเปล่ียนความรู้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงานองค์กรขาดการวางเป้าหมายการท างานท่ีชัดเจนองค์กรไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีผ่านมาอยา่งเป็นระบบ  วิธีแกปั้ญหา จดัให้มีการฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ
โดย เชิญวิทยากร ท่ีมีความรู้ความสามารถ มาให้ความรู้กบักลุ่มอาสากูภ้ยั และ จดัให้มีการ จดัเก็บ
ขอ้มูล เป็นระเบียบแบบแผน โดยแบ่งหน้าท่ี ให้มีผูดู้แลเก่ียวกบัขอ้มูลการปฏิบติังานในแต่ละปี
อยา่งเป็นระบบ  
      พนักงานสอบสวน พบว่า องค์กรไม่มีการแลกเปล่ียนความรู้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
การปฏิบติังานอย่างจริงจงั การแก้ปัญหา ผูบ้งัคบับญัชาขององค์กร ควรมีการประสานงาน กับ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งจริงจงั เพื่อท่ีจะไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น และน าปัญหาท่ีพบมา มา
ช่วยกนัแกไ้ขในการปฏิบติังานต่อไป 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นในการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุของ
พนกังานสอบสวนและอาสากูภ้ยัในเขตพื้นท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่าง 
ๆในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีและเปรียบเทียบความแตกต่างในการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี
กู ้ภยัและพนักงานสอบสวนในการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุในเขตพื้นท่ีจงัหวดัศรีสะเกษโดยได้น า
ขอ้มูล ในการท าวจิยั มาสรุปและอภิปรายผล พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะในการท าวจิยั ดงัน้ี 

 
1.  สรุปผลการวจัิย 
              จากการศึกษาความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีกูภ้ยัและพนกังานสอบสวนในเขตพื้นท่ีจงัหวดัศรี
สะเกษโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการท าแบบทดสอบของอาสากู้ภัยและพนักงาน
สอบสวน ผูท้  าวิจยัได้น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจในการเก็บรักษา
สถานท่ีเกิดเหตุโดยกลุ่มศึกษาท่ีจะใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีคือพนกังานสอบสวนและอาสากูภ้ยัใน
เขตจงัหวดัศรีสะเกษ ซ่ึงใน การท าวจิยัจะเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการสอบถามกลุ่มเจา้หน้าท่ีท่ีจะท าการศึกษาโดยจะใช้ กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 100 รายเป็นอาสา
กูภ้ยั 50 ราย และพนกังานสอบสวน 50 ราย หลงัจากนั้น จะน าขอ้มูลท่ีได ้มาวิเคราะห์ หาค่าเฉล่ีย
และสรุปผลได ้ดงัน้ี  
 
1.1ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    

1.1.1 ดา้นเพศ 
-  อาสากูภ้ยักลุ่มผูท่ี้ตอบแบบทดสอบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
-  พนกังานสอบสวนกลุ่มผูท่ี้ตอบแบบทดสอบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  

1.1.2 ช่วงอาย ุ
-  อาสากูภ้ยักลุ่มผูท่ี้ตอบแบบทดสอบส่วนใหญ่มีช่วงอายตุ  ่ากวา่ หรือ เท่ากบั 25 ปี 
-  พนกังานสอบสวนกลุ่มผูท่ี้ตอบแบบทดสอบส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ26-35 ปี  

1.1.3 สถานภาพ 
-  อาสากูภ้ยักลุ่มผูท่ี้ตอบแบบทดสอบส่วนใหญ่สถานภาพโสด   

  - พนกังานสอบสวนกลุ่มผูท่ี้ตอบแบบทดสอบส่วนใหญ่สถานภาพสมรสแลว้ 
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1.1.4 ระดบัการศึกษา 
   -  อาสากูภ้ยักลุ่มผูท่ี้ตอบแบบทดสอบส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบั ปวส.   
  - พนกังานสอบสวนกลุ่มผูท่ี้ตอบแบบทดสอบส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี  

1.1.5 ประสบการณ์ดา้นการท างาน 
  -  อาสากูภ้ยักลุ่มผูท่ี้ตอบแบบทดสอบส่วนใหญ่มีประสบการณ์ดา้นการท างาน 6-
10ปี  
   -  พนกังานสอบสวนกลุ่มผูท่ี้ตอบแบบทดสอบส่วนใหญ่มีประสบการณ์ดา้นการ
ท างาน 11 ปีข้ึนไป 
 
1.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเปรียบเทยีบทศันคติเกี่ยวการปฏิบัติงานในสถานทีเ่กดิเหตุและการรักษา
วตัถุพยานในสถานที่เกดิเหตุของเจ้าหน้าทีกู่้ภัย และพนักงานสอบสวน พบวา่ 
      อาสากู้ภัย ให้ความส าคญัในการห้ามเคล่ือนยา้ยศพก่อนมีการเก็บรักษาขอ้มูลหลกัฐานต่าง 
ๆ  มากสุด (�̅�= 4.16) รองลงมาคือ เขา้ใจวา่นิติวทิยาศาสตร์คือการประยุกตค์วามรู้ทางวทิยาศาสตร์
สาขาต่าง  ๆ และหลกักฎหมายช่วยพิสูจน์หลกัฐานและคน้หาความจริงในการสืบสวนสอบสวน
ตามกระบวนการยติุธรรม(𝑋 ̅= 4.02)การน าผูบ้าดเจบ็ส่งโรงพยาบาล เจา้หนา้ท่ีผูติ้ดตามไปตอ้งตาม
ไปดว้ยเผื่อผูบ้าดเจ็บอาจให้ขอ้มูล จากสถานท่ีเกิดเหตุ (�̅�= 4.00) เจา้หนา้ท่ีตอ้งเขา้สอบถามขอ้มูล
ผูเ้ห็นเหตุการณ์ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้(�̅�= 3.88) และการบนัทึกขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ี
เกิดเหตุมีความส าคญั(�̅�= 3.74)ส าหรับเร่ืองท่ีอาสากู้ภยั ให้ความส าคญัน้อยท่ีสุดคือถ้าพบคน
บาดเจบ็ในสถานท่ีเกิดเหตุ ตอ้งน าส่งโรงพยาบาลท่ีใกลท่ี้สุด(�̅� = 2.48) 
  พนักงานสอบสวน ให้ความส าคญัในการ เม่ือไปถึงสถานท่ีเกิดเหตุ ตอ้งรักษาสถานท่ีเกิด
เหตุและวตัถุพยานให้อยู่ในสภาพเดิมมากท่ีสุด (𝑋 ̅= 4.58) รองลงมาคือ เม่ือได้รับแจ้งเหตุ 
เจา้หนา้ท่ีตอ้งรีบเขา้ไปใหถึ้งท่ีเกิดเหตุใหเ้ร็วท่ีสุด (𝑋 ̅= 4.50) เม่ือถึงสถานท่ีเกิดเหตุควรกั้นสถานท่ี
เกิดเหตุ เพื่อเก็บพื้นท่ีเกิดเหตุให้อยูใ่นสภาพเดิมมากท่ีสุด (𝑋 ̅= 4.48) ถา้พบคนบาดเจ็บในสถานท่ี
เกิดเหตุ ตอ้งน าส่งโรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุด (𝑋 ̅ = 4.46) และ ในสถานท่ีเกิดเหตุควรไม่ให้ผูท่ี้ไม่มี
ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้ไปในสถานท่ีเกิดเหตุ (𝑋 ̅= 4.44) เจา้หน้าท่ี ท่ีเขา้ถึงสถานท่ีเกิดเหตุเป็นคนแรก
ควรมีการถ่ายภาพสถานท่ีเกิดเหตุเป็นอนัดบัแรกเพื่อประโยชน์ 
ในการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ (𝑋 ̅= 4.44) ส าหรับเร่ืองท่ีพนกังานสอบสวน ใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุด
คือ เจา้หนา้ท่ีเคยศึกษาความรู้ดา้นการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุจากระบบอินเตอร์เน็ตหรือความรู้ ต่าง ๆ 
จากหนงัสือหรือขอ้มูลดา้น อ่ืน ๆ (𝑋 ̅= 4.22)  
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จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของทศันคติดา้นการปฏิบติังานในการรักษาสถานท่ี
เกิดเหตุและการรักษาวตัถุพยานในสถานท่ีเกิดเหตุของอาสากู้ภัยและพนักงานสอบสวน เม่ือ
พิจารณาเปรียบเทียบรายขอ้ จะพบวา่ 
     ขอ้ท่ี 1. เม่ือไดรั้บแจง้เหตุ เจา้หนา้ท่ีตอ้งรีบเขา้ ไปใหถึ้งท่ีเกิดเหตุใหเ้ร็วท่ีสุด 
     ขอ้ท่ี 2. ถา้พบคนบาดเจบ็ในสถานท่ีเกิดเหตุ ตอ้งน าส่งโรงพยาบาลท่ีใกลท่ี้สุด 
    ขอ้ท่ี 3. เม่ือไปถึงสถานท่ีเกิดเหตุ ตอ้งรักษาสถานท่ีเกิดเหตุและวตัถุพยานให้อยู่ในสภาพ
เดิมมากท่ีสุด 
   ขอ้ท่ี 4. ในสถานท่ีเกิดเหตุควรไม่ใหผู้ท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้ไปในสถานท่ีเกิดเหตุ 
    ขอ้ท่ี 11. ท่านเขา้ใจความหมายของการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุและวตัถุพยาน 
    ขอ้ท่ี 12. ศึกษาความหาความรู้เก่ียวกบัการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุและวตัถุพยาน 
   ขอ้ท่ี 14. หา้มเคล่ือนยา้ยศพก่อนมีการเก็บรวมรวบขอ้มูลหลกัฐานต่าง ๆ 
     ขอ้ท่ี 17. ในแต่ละปีมีการอบรมหรือใหค้วามรู้เก่ียวกบัสถานเกิดเหตุ 
        ขอ้ท่ี 18. การบนัทึกขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ีเกิดเหตุมีความส าคญั 
          ขอ้ท่ี 19. ท่านเขา้ใจวา่นิติวิทยาศาสตร์คือการประยุกตค์วามรู้ทางวิทยาศาสตร์สาขาต่าง  ๆ 
และหลักกฎหมายช่วยพิ สูจน์หลักฐานและค้นหาความจริงในการสืบสวนสอบสวนตาม
กระบวนการยติุธรรม 
       จากขอ้มูลของแบบสอบถาม ทุกขอ้ ขา้งตน้ท่ีกล่าวมา ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05  และนอกจากน้ี ยงัมีขอ้ค าถามท่ีเหลือคือ 
       ขอ้ท่ี 5. เม่ือถึงสถานท่ีเกิดเหตุควรกั้นสถานท่ีเกิดเหตุ เพื่อเก็บพื้นท่ีเกิดเหตุให้อยูใ่นสภาพ
เดิมมากท่ีสุด. 

ขอ้ท่ี 6. เจา้หน้าท่ี ท่ีเขา้ถึงสถานท่ีเกิดเหตุเป็นคนแรกควรมีการถ่ายภาพสถานท่ีเกิดเป็น
อนัดบัแรกเพื่อประโยชน์ในการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ 
ขอ้ท่ี 7. เจา้หนา้ท่ีตอ้งเขา้สอบถามขอ้มูลผูเ้ห็นเหตุการณ์ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
ขอ้ท่ี 8. เจา้หนา้ท่ีเคยศึกษาความรู้ดา้นการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุจากระบบอินเตอร์เน็ตหรือ

ความรู้ ต่าง ๆ จากหนงัสือหรือขอ้มูลดา้น อ่ืน ๆ 
ขอ้ท่ี 9. การน าผูบ้าดเจ็บส่งโรงพยาบาล เจา้หนา้ท่ีผูติ้ดตามไปตอ้งตามไปดว้ยเผือ่ผูบ้าดเจ็บ

อาจใหข้อ้มูล จากสถานท่ีเกิดเหตุ 
ขอ้ท่ี 10. เม่ือเจา้หนา้ท่ีเขา้ถึงสถานท่ีเกิดเหตุ เม่ือไดรั้บขอ้มูลเบ้ืองตน้จากผูพ้บเห็นควรแจง้

เจา้หนา้ท่ีสอบสวน 
ขอ้ท่ี 13. ก่อนเขา้สถานท่ีเกิดเหตุควรใส่ถุงมือทุกคร้ัง 
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ขอ้ท่ี 15. ท่านมีความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการเขา้ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 
ขอ้ท่ี 16. ท่านคิดวา่การถ่ายภาพผูค้นท่ีมามุ่งดูสถานท่ีเกิดเหตุมีความส าคญั 
ขอ้ท่ี 20. ท่านเขา้ใจ ความหมายของ พยานวตัถุ คือ วตัถุใด ๆ ท่ีสามารถใช้เป็นหลกัฐาน

เช่ือมโยงผูต้อ้งสงสัยเช่น  อาวธุ  เหยือ่ สถานท่ีเกิดเหตุ 
และจากขอ้ค าถามในทุกขอ้ท่ีกล่าวขา้งตน้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
  
1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการรักษาสถานที่เกิดเหตุและรักษา
วตัถุพยาน 
            ผูว้ิจยัไดต้ั้งค  าถามในการสัมภาษณ์และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคใน
การรักษาสถานท่ีเกิดเหตุและรักษาวตัถุพยานในดา้นต่าง ๆ 4 ดา้นคือ ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ 
ดา้นอุปกรณ์ และดา้นองคก์ร รายละเอียดดงัน้ี 
ด้านบุคลากร 

อาสากู้ภัย ปัญหาด้านบุคลากรท่ีพบบ่อยคือ มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีประสบการณ์ในการท างานน้อยและบุคลากรขาดระเบียบวินัยในตนเองท าให้มี
ผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 
    พนกังานสอบสวน ปัญหาดา้นบุคลากรท่ีพบบ่อยคือ บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
ด้านงบประมาณ 

อาสากู้ภยั พบว่า ขาดงบประมาณในการดูแลเร่ืองสวสัดิการของเจา้หน้าท่ี ขาดเงินทุน
สนบัสนุนในการดูแลองคก์ร 
  พนักงานสอบสวน พบว่า ขาดงบประมาณในการดูแลเร่ืองสวสัดิการของเจา้หน้าท่ีขาด
เงินทุนสนบัสนุนในองคก์รเช่นเดียวกนักบัอาสากูภ้ยั 
ด้านอุปกรณ์ 

อาสากูภ้ยั พบวา่ อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใชง้าน อุปกรณ์ท่ีใชง้านมีอายุการใชง้านท่ีนาน
เกินไปและขาดอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั ไม่มีการตรวจเช็คอุปกรณ์อยา่งสม ่าเสมอ 
   พนกังานสอบสวน พบวา่ อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน อุปกรณ์ท่ีใช้งานมีอายุการใช้
งานท่ีนานเกินไป 
ด้านองค์กร 

อาสากู้ภัย พบว่า องค์กรไม่มีการแลกเปล่ียนความรู้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงานองค์กรขาดการวางเป้าหมายการท างานท่ีชัดเจนองค์กรไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีผา่นมาอยา่งเป็นระบบ  
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พนักงานสอบสวน พบว่า องค์กรไม่มีการแลกเปล่ียนความรู้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
การปฏิบติังานอยา่งจริงจงั 

2.อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีกูภ้ยัและพนกังานสอบสวนในเขตพื้นท่ีจงัหวดัศรี
สะเกษโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของอาสากู้ภัยและพนักงาน
สอบสวน ผูท้  าวิจยัได้น าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบความความคิดเห็นในการเก็บรักษา
สถานท่ีเกิดเหตุพบวา่ มีทั้งท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างและไม่แตกต่างกนั ในส่วนของความคิดเห็นท่ี
แตกต่างกนั น่าจะมาจากปัจจยั หลายๆดา้น เช่น การฝึกอบรมท่ีแตกต่างกนั ประสบการณ์ท างานท่ี
ไม่เท่ากนั คุณวฒิุ และ วยัวฒิุ ท่ีต่างกนัเป็นตน้ 
            และจากการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก ด้านปัญหาและอุปสรรค จะพบว่า ทั้ งอาสากู้ภยัและ
พนกังานสอบสวน มีปัญหาและอุปสรรค ท่ีใกลเ้คียงกนัไดแ้ก่ ปัญหาดา้นบุคลากรคือมีบุคลากรไม่
เพียงพอ ปัญหาด้านงบประมาณคืองบประมาณไม่เพียงพอ ปัญหาดา้นอุปกรณ์คือมีอุปกรณ์ท่ีไม่
ทนัสมยั และปัญหาดา้นองค์กร คือองค์กรยงัขาดการแลกเปล่ียนความรู้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
อย่างจริงจงั และจากการสัมภาษณ์ เก่ียวกบัแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการรักษา
สถานท่ีเกิดเหตุและรักษาวตัถุพยาน 
                  จะพบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการวิจยัทั้ง 2 กลุ่ม  ไดใ้ห้ สัมภาษณ์ ถึงวิธีการแกไ้ขปัญหา ท่ี
เกิดข้ึน เวลาปฏิบติังาน ทั้ง 4 ดา้น ดงัน้ี 
ด้านบุคลากร 

อาสากู้ภัย  ปัญหาท่ีพบบ่อยคือ มีบุคลากรไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงานบุคลากรมี
ประสบการณ์ในการท างานน้อยและบุคลากรขาดระเบียบวินัยในตนเองวิธีการแก้ไขปัญหาของ
อาสากูภ้ยั คือ เชิญชวนให้เยาวชนท่ีมีจิตอาสา มาร่วมปฏิบติังาน จดัการฝึกอบรมเพิ่มเติมกบัอาสา
กูภ้ยัท่ีไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการท างาน และปลูกฝังให้บุคลากร มีระเบียบวินยัในตนเอง โดย มี
อาสากูภ้ยัอาวโุส ท าตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหอ้าสากูภ้ยั รุ่นหลงัๆไดป้ฏิบติัตาม 

พนกังานสอบสวนปัญหาดา้นบุคลากรท่ีพบบ่อยคือ บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน
วธีิการแกปั้ญหา เวลาเกิดเหตุ พร้อม ๆ กนั พนกังานสอบสวนจะใชว้ิธีเรียกก าลงัพลท่ีไม่อยูใ่นเวลา
ปฏิบติังานมาช่วย ซ่ึงเป็นการแกปั้ญหา แบบอาศยัความมีน ้าใจต่อเจา้หนา้ท่ีดว้ยกนั  
ด้านงบประมาณ 

อาสากู้ภยั พบว่า ขาดงบประมาณในการดูแลเร่ืองสวสัดิการของเจา้หน้าท่ี ขาดเงินทุน
สนบัสนุนในการดูแลองคก์รวิธีการแกปั้ญหาของอาสากูภ้ยั ในเร่ืองสวสัดิการ คือ ส่วนมากแลว้จะ
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ใช้งบประมาณของตวัเองตามก าลังท่ีมี ส่วนเร่ืองเงินสนับสนุนองค์กร จะแก้ปัญหาโดยการรับ
บริจาค จากผูมี้จิตศรัทธาเป็นส่วนใหญ่ 

พนักงานสอบสวน พบว่า ขาดงบประมาณในการดูแลเร่ืองสวสัดิการของเจา้หน้าท่ีขาด
เงินทุนสนบัสนุนในองค์กรเช่นเดียวกนักบัอาสากูภ้ยัการแกปั้ญหาก็คลา้ยๆกนั จะใช้งบประมาณ
ส่วนตวั เสียส่วนใหญ่ เพื่อท่ีจะท าใหง้านด าเนินการไปอยา่ง ราบร่ืน 
ด้านอุปกรณ์ 

อาสากูภ้ยั พบวา่ อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใชง้าน อุปกรณ์ท่ีใชง้านมีอายุการใชง้านท่ีนาน
เกินไปและขาดอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั ไม่มีการตรวจเช็คอุปกรณ์อยา่งสม ่าเสมอวิธีแกปั้ญหา 
กรณีเวลาอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการออกเหตุ อาจใช้วิธียืมอุปกรณ์ จากหน่วยอ่ืนท่ีใกลเ้คียงมาใช้
ก่อน ส่วนวธีิแกปั้ญหาอุปกรณ์ท่ีมีอายุการใชง้านนานเกินไปและขาดแคลนอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั กลุ่ม
อาสากูภ้ยั ใชว้ิธีรับบริจาค จากผูมี้จิตศรัทธา เพื่อน าเงินมาซ้ือเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน  และจดัให้
มีการตรวจเช็คเคร่ืองมือทุกคร้ังก่อนและหลงัการใชง้าน 

พนกังานสอบสวน พบวา่ อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน อุปกรณ์ท่ีใช้งานมีอายุการใช้
งานท่ีนานเกินไปวิธีการแก้ปัญหา คือ กรณีอุปกรณ์ใช้งานไม่เพียงพอ อาจดัดแปลงอุปกรณ์ ท่ี
สามารถใช้แทนกนัได้ เช่น เวลา เกิดเหตุ พร้อม ๆ กนัแลว้มีท่ีกั้นไม่พอ อาจใช้เชือก มาดดัแปลง 
แทน เพื่อแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไปก่อน และบางคร้ังก็ใชง้บส่วนตวัซ้ืออุปกรณ์เอง เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบติังานของตนเอง 
ด้านองค์กร 

อาสากู้ภัย พบว่า องค์กรไม่มีการแลกเปล่ียนความรู้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงานองค์กรขาดการวางเป้าหมายการท างานท่ีชัดเจนองค์กรไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีผ่านมาอยา่งเป็นระบบ  วิธีแกปั้ญหา จดัให้มีการฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ
โดย เชิญวิทยากร ท่ีมีความรู้ความสามารถ มาให้ความรู้กบักลุ่มอาสากูภ้ยั และ จดัให้มีการ จดัเก็บ
ขอ้มูล เป็นระเบียบแบบแผน โดยแบ่งหน้าท่ี ให้มีผูดู้แลเก่ียวกบัขอ้มูลการปฏิบติังานในแต่ละปี
อยา่งเป็นระบบ  

พนักงานสอบสวน พบว่า องค์กรไม่มีการแลกเปล่ียนความรู้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
การปฏิบัติงานอย่างจริงจงัการแก้ปัญหา ผูบ้ ังคบับัญชาขององค์กร ควรมีการประสานงาน กับ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งจริงจงั เพื่อท่ีจะไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น และน าปัญหาท่ีพบมา มา
ช่วยกนัแกไ้ขในการปฏิบติังานต่อไป 
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3.ข้อเสนอแนะ 
               3.1 เน่ืองจาการปฏิบติังานทางดา้นการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุมีปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
มากมาย ซ่ึงในแต่ละคร้ังผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีทางดา้นน้ีอาจจะประสบเจอปัญหาท่ีแตกต่างกนัและแต่ละ
คนอาจมีวิธีแกไ้ขปัญหาท่ีต่างกนัออกไป ดงันั้น อาสากูภ้ยัและพนกังานสอบสวนควรแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในการปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอเพื่อจะไดท้ราบถึงปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขร่วมกนั
และปฏิบติัไปในทางเดียวกนั 
               3.2การปฏิบัติงานทางด้านอาสากู้ภัยและพนักงานสอบสวนเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับ
คดีอาญาและมีความส าคญัทางดา้นงานยติุธรรม ซ่ึงอาจมีเจา้หนา้ท่ีบางรายท่ีมีประสบการณ์ทางดา้น
น้ีนอ้ยมากบวกกบัไม่ค่อยมีความรู้เท่าท่ีควรโดยเฉพาะอาสากูภ้ยัท่ีเขา้มาปฏิบติังานดว้ยจิตอาสาท า
ให้อาจปฏิบติังานไม่ถูกวิธีและหลกัการเท่าท่ีควร ดงันั้นจึงควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสา
กูภ้ยัและพนกังานสอบสวนอยา่งจริงจงัและสม ่าเสมอเพื่อท่ีจะไดป้ฏิบติังานไดถู้กตอ้งแม่นย  า 
          3.3 ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยั คร้ังต่อไป ในการออกตรวจสถานท่ีเกิดเหตุนอกจากจะมี
กลุ่มอาสากูภ้ยัและพนกังานสอบสวนแลว้ จะพบวา่ยงัมีอีกกลุ่มหน่วยงานหน่ึงท่ีมกัจะออกเหตุร่วม
ดว้ยเสมอ นัน่ก็คือกลุ่มเวชกิจฉุกฉินของหน่วยงานตามโรงพยาบาล ต่าง ๆ ดงันั้นผูท้  าการวิจยัได้
เสนอแนะวา่ในการท าวิจยัคร้ังต่อไป ควรเพิ่มกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะท าการศึกษา เช่น กลุ่มบุคลากรทาง
การแพทย ์เพราะในปัจจุบนั บุคลากรทางการแพทยก์็มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการออกตรวจสถานท่ีเกิด
เหตุเป็นอยา่งมาก ในทุกคร้ังท่ีมีคดีความเกิดข้ึน 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย  
เร่ือง : แนวทางการพฒันาการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุของอาสากูภ้ยัและพนกังานสอบสวน กรณีศึกษา
จงัหวดัศรีสะเกษตอน 
ที ่1 ค าถามเกีย่วกบัข้อมูลส่วนตัว  
ค าช้ีแจง  ท าเคร่ืองหมาย  /  ท่ีตรงกบัความจริงเก่ียวกบัตวัท่าน   
*****************************************************************************     
1. เพศ   ชาย  (  )  หญิง  (  ) 
2. ช่วงอายุ  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 25 ปี  (  )  26 - 35 ปี (  ) 
    36 - 45 ปี (  )  46 - 55 ปี  (  ) 
    56 ปีข้ึนไป (  ) 
3. สถานภาพในปัจจุบัน    โสด (  ) สมรส             (  )      หยา่ ร้าง   (  ) 
4.ระดับการศึกษา        ประถมศึกษา (  ) ปวช.    (  )  
    ปวส.               (  ) มธัยมตอนตน้ (  )  
    มธัยมตอนปลาย (  ) อนุปริญญา (  )  
    ปริญญาตรี (  ) สูงกวา่ปริญญา (  ) 
5. ประสบการณ์ด้านการท างาน        1 ปี           (  ) 1 - 5  ปี           (  )  

     6 – 10 ปี        (  ) 11 ปี ข้ึนไป      (  ) 
 

****************************************************************************** 
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ตอนที ่2 ค าถามเก่ียวกบัความเขา้ใจในการรักษาสถาท่ีเกิดเหตุและวตัถุพยาน 
 ค าช้ีแจง ท าเคร่ืองหมาย  /  เพียงช่องเดียวท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
  ระดบั 5 = มากสุด   ระดบั 4 =  มาก   ระดบั 3 = ปานกลาง    ระดบั 2 = นอ้ย   

ระดบั 1 = นอ้ยท่ีสุด 
 

ข้อค าถาม 
 
 

 
ระดบัทศันะ/ความคดิเห็น 

 

5 4 3 2 1 
1.เม่ือไดรั้บแจง้เหตุ เจา้หนา้ท่ีตอ้งรีบเขา้ไปใหถึ้งท่ีเกิดเหตุใหเ้ร็วท่ีสุด      

2.ถา้พบคนบาดเจ็บในสถานท่ีเกิดเหตุ ตอ้งน าส่งโรงพยาบาลท่ีใกลท่ี้สุด      
3.เม่ือไปถึงสถานท่ีเกิดเหตุ ตอ้งรักษาสถานท่ีเกิดเหตุและวตัถุพยานใหอ้ยู่
ในสภาพเดิมมากท่ีสุด 

     

4.ในสถานท่ีเกิดเหตุควรไม่ใหผู้ท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้ไปในสถานท่ีเกิด
เหต ุ

     

5.เม่ือถึงสถานท่ีเกิดเหตุควรกั้นสถานท่ีเกิดเหตุ เพ่ือเก็บพ้ืนท่ีเกิดเหตุใหอ้ยู่
ในสภาพเดิมมากท่ีสุด 

     

6.เจา้หนา้ท่ี ท่ีเขา้ถึงสถานท่ีเกิดเหตุเป็นคนแรกควรมีการถ่ายภาพสถานท่ี
เกิดเป็นอนัดบัแรกเพ่ือประโยชนใ์นการรักษาสถานท่ีเกิดเหต ุ

     

7.เจา้หนา้ท่ีตอ้งเขา้สอบถามขอ้มูลผูเ้ห็นเหตุการณ์ เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล
เบ้ืองตน้  

     

8.เจา้หนา้ท่ีเคยศึกษาความรู้ดา้นการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุจากระบบ
อินเตอร์เน็ตหรือความรู้ ต่าง ๆ จากหนงัสือหรือขอ้มูลดา้น อ่ืน ๆ 

     

9.การน าผูบ้าดเจ็บส่งโรงพยาบาล เจา้หนา้ท่ีผูติ้ดตามไปตอ้งตามไปดว้ย
เผื่อผูบ้าดเจ็บอาจใหข้อ้มูล จากสถานท่ีเกิดเหต ุ

     

10.เม่ือเจา้หนา้ท่ีเขา้ถึงสถานท่ีเกิดเหตุ เม่ือไดรั้บขอ้มูลเบ้ืองตน้จากผูพ้บ
เห็นควรแจง้เจา้หนา้ท่ีสอบสวน 

     

11.ท่านเขา้ใจความหมายของการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุและวตัถุพยาน      
12.ศึกษาความหาความรู้เก่ียวกบัการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุและวตัถุพยาน      
13.ก่อนเขา้สถานท่ีเกิดเหตคุวรใส่ถุงมือทุกคร้ัง      
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ต่อ 
 

ข้อค าถาม 
 
 

 
ระดบัทศันะ/ความคดิเห็น 

 

5 4 3 2 1 
14.หา้มเคล่ือนยา้ยศพก่อนมีการเก็บรวมรวบขอ้มูลหลกัฐานต่าง ๆ      
15.ท่านมีความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการเขา้ตรวจสถานท่ีเกิดเหต ุ      
16.ท่านคิดวา่การถ่ายภาพผูค้นท่ีมามุ่งดูสถานท่ีเกิดเหตุมีความส าคญั      
17.ในแต่ละปีมีการอบรมหรือใหค้วามรู้เก่ียวกบัสถานเกิดเหต ุ      
18.การบนัทึกขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ีเกิดเหตุมีความส าคญั      
19.ท่านเขา้ใจวา่นิติวทิยาศาสตร์คือการประยกุตค์วามรู้ทางวทิยาศาสตร์
สาขาต่าง  ๆ และหลกักฎหมายช่วยพิสูจน์หลกัฐานและคน้หาความจริงใน
การสืบสวนสอบสวนตามกระบวนการยติุธรรม 

     

20.ท่านเขา้ใจ ความหมายของ พยานวตัถุ คือ วตัถุใด ๆ ท่ีสามารถใชเ้ป็น
หลกัฐานเช่ือมโยงผูต้อ้งสงสยัเช่น  อาวธุ  เหยือ่ สถานท่ีเกิดเหตุ   

     

 
****************************************************************************** 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของประเด็นแบบทดสอบ 
เก่ียวกบัความคิดเห็นในการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุและวตัถุพยานของอาสากูภ้ยัและพนกังาน
สอบสวน 
เร่ือง : ความคิดเห็นในการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุและวตัถุพยาน 
ค าช้ีแจง : โปรดพิจารณาความสอดคลอ้งของประเด็นขอ้ค าถามเพื่อใชใ้นการทดสอบความคิดเห็น
ในการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุและวตัถุพยานของอาสากูภ้ยัและพนกังานสอบสวนแต่ละขอ้วา่มีความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือไม่เม่ือพิจารณาแลว้ใหท้  าเคร่ืองหมาย P ลงในช่องความคิดเห็นโดย
ใชเ้กณฑก์ารพิจารณา 
ดังนี ้ +1   หมายถึง  เห็นดว้ย 

0   หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
 -1 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 

ข้อ ข้อค าถาม ผู้เชียวชาญ IOC 

+1 0 -1 
1 เม่ือไดรั้บแจง้เหตุ เจา้หนา้ท่ีตอ้งรีบเขา้ไปใหถึ้งท่ีเกิดเหตุใหเ้ร็วท่ีสุด     
2 ถา้พบคนบาดเจ็บในสถานท่ีเกิดเหตุ ตอ้งน าส่งโรงพยาบาลท่ีใกลท่ี้สุด     
3 เม่ือไปถึงสถานท่ีเกิดเหตุ ตอ้งรักษาสถานท่ีเกิดเหตุและวตัถุพยานให้

อยูใ่นสภาพเดิมมากท่ีสุด 
    

4 ในสถานท่ีเกิดเหตคุวรไม่ใหผู้ท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้ไปในสถานท่ีเกิด
เหต ุ

    

5 เม่ือถึงสถานท่ีเกิดเหตคุวรกั้นสถานท่ีเกิดเหตุ เพ่ือเก็บพ้ืนท่ีเกิดเหตุให้
อยูใ่นสภาพเดิมมากท่ีสุด 

    

6 เจา้หนา้ท่ี ท่ีเขา้ถึงสถานท่ีเกิดเหตเุป็นคนแรกควรมีการถ่ายภาพสถานท่ี
เกิดเป็นอนัดบัแรกเพ่ือประโยชนใ์นการรักษาสถานท่ีเกิดเหต ุ

    

7 เจา้หนา้ท่ีตอ้งเขา้สอบถามขอ้มูลผูเ้ห็นเหตุการณ์ เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล
เบ้ืองตน้ 

    

8 เจา้หนา้ท่ีเคยศึกษาความรู้ดา้นการรักษาสถานท่ีเกิดเหตจุากระบบ
อินเตอร์เน็ตหรือความรู้ ต่าง ๆ จากหนงัสือหรือขอ้มูลดา้น อ่ืน ๆ 

    

9 การน าผูบ้าดเจ็บส่งโรงพยาบาล เจา้หนา้ท่ีผูติ้ดตามไปตอ้งตามไปดว้ย
เผื่อผูบ้าดเจ็บอาจใหข้อ้มูล จากสถานท่ีเกิดเหต ุ

    

10 เม่ือเจา้หนา้ท่ีเขา้ถึงสถานท่ีเกิดเหตุ เม่ือไดรั้บขอ้มูลเบ้ืองตน้จากผูพ้บ
เห็นควรแจง้เจา้หนา้ท่ีสอบสวน 

    

 



  51 

ต่อ 
ข้อ 

 
ข้อค าถาม ผู้เชียวชาญ IOC 

+1 0 -1  

11 ท่านเขา้ใจความหมายของการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุและวตัถุพยาน     
12 ศึกษาความหาความรู้เก่ียวกบัการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุและวตัถุพยาน     
13 ก่อนเขา้สถานท่ีเกิดเหตุควรใส่ถุงมือทุกคร้ัง     
14 หา้มเคล่ือนยา้ยศพก่อนมีการเก็บรวมรวบขอ้มูลหลกัฐานต่าง ๆ     
15 ท่านมีความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการเขา้ตรวจสถานท่ีเกิดเหต ุ     
16 ท่านคิดวา่การถ่ายภาพผูค้นท่ีมามุ่งดูสถานท่ีเกิดเหตุมีความส าคญั     
17 ในแต่ละปีมีการอบรมหรือใหค้วามรู้เก่ียวกบัสถานเกิดเหต ุ     
18 การบนัทึกขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ีเกิดเหตุมีความส าคญั     
19 ท่านเขา้ใจวา่นิติวทิยาศาสตร์คือการประยกุตค์วามรู้ทางวทิยาศาสตร์สาขา

ต่าง  ๆ และหลกักฎหมายช่วยพิสูจน์หลกัฐานและคน้หาความจริงในการ
สืบสวนสอบสวนตามกระบวนการยติุธรรม 

    

20 ท่านเขา้ใจ ความหมายของ พยานวตัถุ คือ วตัถุใด ๆ ท่ีสามารถใชเ้ป็น
หลกัฐานเช่ือมโยงผูต้อ้งสงสยัเช่น  อาวธุ  เหยือ่ สถานท่ีเกิดเหตุ   

    

 

****************************************************************************** 
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ตอนที ่3 ค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ
และวตัถุพยาน 
ท่านคิดวา่ปัญหาอุปสรรคในการรักษาวตัถุพยานในสถานท่ีเกิดเหตุ มีดา้นใดบา้ง 
 3.1 มีปัญหาดา้นบุคลากร คือ  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
3.2 มีปัญหาดา้นงบประมาณ  คือ  

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

  
3.3 มีปัญหาดา้นอุปกรณ์ คือ  

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

  
3.4 มีปัญหาดา้นองคก์ร คือ  

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
ท่านมีขอ้เสนอแนะในการแกใ้ขปรับปรุงเก่ียวกบัการป้องกนัการรักษาวตัถุพยานในสถานท่ีเกิดเหตุ
อยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
****************************************************************************** 

 
 
 
 



 

ประวติัผูเ้ขียน  
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล ไกรพิชญ ์ไสว 
วนั เดือน ปี เกดิ 19  มิถุนายน 2525 
สถานทีเ่กดิ ศรีสะเกษ 
วุฒิการศึกษา 2549  ส าเร็จการศึกษาปริญญาวทิยาศาสตร์บณัฑิต  สาขาชีววทิยา

ประยกุต(์จุลชีววทิยา)    
มหาวทิยาลยัราชฎภัอุบลราชธานี 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 64/1 บา้นกระเบา ม.4 ต.โนนสูง อ.ขนุหาญ จ.ศรีสะเกษ   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	บทที่ 1
	บทนำ
	1.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	3. ขอบเขตการวิจัย
	4. นิยามศัพท์เฉพาะ
	5. กรอบแนวความคิดในการวิจัย
	6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
	บทที่ 2
	วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
	1. ความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการรักษาสถานที่เกิดเหตุของอาสากู้ภัยและพนักงานสอบสวน
	2. ขั้นตอนพื้นฐานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
	4.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	บทที่ 3
	วิธีการดำเนินการวิจัย
	1. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
	2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	3. การเก็บรวมรวบข้อมูล
	4. การวิเคราะห์ข้อมูล
	การสัมภาษณ์
	ประเภทของการสัมภาษณ์
	บทที่ 4
	ผลการวิจัยและวิเคราะห์
	4.1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
	4.1.1 ด้านเพศ
	4.1.2 ช่วงอายุ
	4.1.3 สถานภาพ
	4.1.4 ระดับการศึกษา
	4.1.5 ประสบการณ์ด้านการทำงาน

	4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นในการปฏิบัติงานในสถานที่เกิดเหตุและการรักษาวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ
	4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการรักษาสถานที่เกิดเหตุและรักษาวัตถุพยาน
	4.4  แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการรักษาสถานที่เกิดเหตุและรักษาวัตถุพยาน
	บทที่ 5
	สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	1.  สรุปผลการวิจัย
	2.อภิปรายผลการวิจัย
	3.ข้อเสนอแนะ
	รายการอ้างอิง
	ภาคผนวก ก
	ประวัติผู้เขียน

