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บทคดัย่อ 

 

  รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาระดบัปัญหาและ
อุปสรรคที่มีผลต่อการปฏิบติัหน้าที่งานด้านการสอบสวน ของพนักงานสอบสวน ต ารวจภูธร
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน (2) เพือ่ศึกษาอิทธิพลดา้นลกัษณะงาน และดา้นเศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อปัญหาและ
อุปสรรคที่มีผลต่อการปฏิบติัหน้าที่งานด้านการสอบสวน ของพนักงานสอบสวน ต ารวจภูธร
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และ (3) เพื่อหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบติั
หน้าที่งานดา้นการสอบสวนของพนกังานสอบสวน ต ารวจภูธรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประชากรที่ใช้
ในการศึกษา คือ พนักงานสอบสวน ต ารวจภูธรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 71 คน สงักดัต ารวจภูธร
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เน้ือหาที่ศึกษาเก่ียวกบัดา้นขอ้มูลบุคคล ดา้นลักษณะงาน ดา้นเศรษฐกิจ และ 
ดา้นผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน และปัญหาอุปสรรคในการท างาน โดยใชแ้บบสอบถามผลการ
ปฏิบตัิหน้าที่พนักงานสอบสวน เป็นเคร่ืองมือ จ านวน 1 ฉบบั 67 ขอ้ แล้วน ามาวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนา เพื่อหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
ดว้ยค่า T (T-Test) และ (F-Test)  
  ผลการศึกษา พบวา่   
  1.  ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการปฏิบติัหน้าที่งานดา้นการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวน ต ารวจภธูรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน อยูใ่นระดบัปานกลาง  



 

จ 

  2.  อิทธิพลของด้านลักษณะงาน และด้านเศรษฐกิจ มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคการ
ปฏิบัติหน้าที่งานด้านการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ต ารวจภูธรจังหวดัแม่ฮ่องสอน 
ประกอบด้วย (1) ด้านการส่ือสาร (2) ด้านขั้นตอนในการด าเนินคดี (3) ด้านการถูกร้องเรียน          
(4) ดา้นความร่วมมือ (5) ดา้นสวสัดิการ (6) ดา้นการเดินทาง (7) ด้านสภาพความเป็นอยู ่(8) ด้าน
นโยบายการแกไ้ขปัญหา (9) ดา้นเทคโนโลย ีและ (10) ดา้นการฝึกอบรม โดยเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้ 
  3.  แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้ นในการปฏิบัติหน้าที่งานด้านการ
สอบสวนของพนักงานสอบสวน ต ารวจภูธรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประกอบดว้ย  (1) การลดระดับ
ความเขม้ขน้ของระเบียบ (2) มีการแสวงหาแนวทางในการประสานงานและความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ แบบมีเจา้หน้าที่ผูรั้บผิดชอบ (3) จดัสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสมกบับริบท
ของพื้นที่รับผดิชอบ (4) เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจใหก้บัผูป้ฏิบติังาน (5) พฒันาและสร้างค่านิยม  
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ABSTRACT 

 

 The aim of this independent study is to ( 1 )  Study problems and obstacles to effective 
performance of investigator police in Mae Hong Son provincial police. (2) Study the impacts of 
jobs character and economic situation on performance of the investigator police. (3) Find 
solutions to the problems and obstacles to effective performance. The survey is conducted on 71 
investigator policy in Mac Hong son provincial police in order to detain information about 
personal information, job’s character, economic situation and performance of investigator police. 
The survey consists of 67 questions. The data detained are analyzed using descriptive statistics. 
 The study found that 
 1) Problems and obstacles to effective performance of investigator police are in 
medium level.  
 2) Jobs characters and economic situation which have impact on performance of 
investigator police are (1) Communication (2) Process (3) Claims against police (4) Cooperation 
(5) Social protection (6) Transportation (7) Standard of living (8) Politic on solutions (9) 
technologies (10) Training which correspond to the hypothesis of the study. 
 3) Solutions consist of (1) Decrease strictness of regulations (2) Find ways to cooperate 
with other institutions (3) Adjust budget according to load of work (Area responsible) (4) 
Encourage and award the police (5) Develop and cultivate good value. 
 


