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บทคัดยอ
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาวะแวดลอมที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ดานการสอบสวน
ของพนักงานสอบสวน
และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานดานการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวน กลุมตัวอยางในการวิจยั ไดแก พนักงานสอบสวน จํานวน 120 คน ในเขตกองบังคับการตํารวจ
นครบาล 9 ใชโปรแกรม SPSS วิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
ขอมูลภูมิหลังทางสังคมของกลุมตัวอยาง เชน อายุ ตําแหนง ชั้นยศ อัตราเงินเดือน การศึกษา
เปนตน มีความแตกตางกัน แตความแตกตางในขอมูลภูมิหลังดังกลาวไมทําใหการปฏิบัติหนาที่พนักงาน
สอบสวนมีความแตกตางหรือทําใหประสิทธิภาพการทํางานอํานวยความยุตธิ รรมใหกับประชาชนลดลง
ขณะเดียวกันสภาวะแวดลอมภายในและภายนอกหนวยงาน เชน ความรูความสามารถ อุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใช การประสานงานและคาตอบแทนทําใหการปฏิบัติหนาที่พนักงานสอบสวนประสบปญหาบาง
เล็กนอย
พนักงานสอบสวนสามารถปรับตัวภายใตสภาวะแวดลอม ใหสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประชาชนพึงพอใจและยอมรับการทํางานของพนักงานสอบสวน
ขอเสนอแนะ
1. สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตองปรับปรุงแกไขสภาวะแวดลอมที่เปนอุปสรรคในการทํางาน
ของพนักงานสอบสวนอยางจริงจังและเรงดวน
2. ทําการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ เพื่อคนควาหาถึงสภาพปญหาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะ
แวดลอมอื่น ๆ เชน ปญหาของกฎหมาย ปญหาจากคานิยมและพฤติกรรมของประชาชนในสังคมไทย
KEY WORDS: สภาวะแวดลอม / พนักงานสอบสวน
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ABSTRACT
This research was to investigate the environmental conditions affecting the
operations of the interrogation officers and to propose approaches to address the operations of
the interrogation officers. 120 interrogation officers were respondents working under the
Metropolitan Police Division 9. Statistical Package for the Social Sciences was used in data
analyses and the results were as follows:
There were differences of samples’ social background such as age, position, rank,
salary and education. However, these differences of social background did not differently
affect the operations of the interrogation officers or decrease the effectiveness of criminal
justice for the people. In the meantime, the internal and external environmental conditions of
the workplace, such as knowledge and capacity, equipment, tools, coordination and
remuneration affected the operations. The officers could comfortably adjust themselves to the
environmental conditions and effectively work to satisfy the people and be acceptable to them.
Recommendations
1. It is urgent that the Royal Thai Police Force greatly improves the environmental
conditions that restrict the operations of the interrogation officers.
2.

Qualitative research should be conducted to learn what other problematic

conditions exist, such as legal problems, and problems in values and behavior of the Thai
police.
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