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บทคัดยอ

การวิจัยครั ้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อให ไดแนวทางการพัฒนาการบริห ารการจัด การความเสี ่ย งของ
เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติ โดยมีกลุมตัวอยางเปนเจาหนาที่เก็บกูวัตถุร ะเบิ ด
สำนักงานตำรวจแหงชาติ ทั่วประเทศ จำนวน 281 คน สวนที่ 1 เปนศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับความเสี่ยง
และการบริหารการจัดการความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติ ซึ่งเก็บขอมูลโดย
ใชแบบสอบถามกับเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจ มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชไดแก
สถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง หาความสัมพันธโดยการทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ย หาความสัมพันธ การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย ใช t-test dependent และทดสอบ
สมมติ ฐ านด ว ยค า F-test โดยวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว One way ANOVA และการหาค า
ความสัมพันธดวยวิธีการวิเคราะหสหสัมพันธ สวนที่ 2 เปนการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดการ
ความเสี่ยงของเจาหนาที ่เก็บ กู วัต ถุระเบิ ดสำนั กงานตำรวจแห งชาติ ในการเก็บขอมูล ใช การสนทนากลุ ม
เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติ และการสัมภาษณเชิงลึกรองผูบังคับการของหนวยเก็บกู
วัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติ
ผลการศึกษาพบวาสภาพปญหาและความเสี ่ยงของเจาหน าที่เ ก็บ กูว ัตถุ ร ะเบิดสำนักงานตำรวจ
แหงชาติ ระดับความคิดเห็นของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
การบริหารการจัดการความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติ อยูในระดับมากที่สุด
และไดแนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดการความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจ
แหงชาติ ประกอบไปดวย 4 ดาน คือ (1) ดานบุคลากร (2) ดานกระบวนการปฏิบัติงาน (3) ดานเทคโนโลยี
(4) ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน
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Abstract

This research was conducted using the mixed method research approach with the
following purpose: 1) To study problems and risk levels of explosive ordnance disposal (EOD)
officers of the Royal Thai Police (RTP). The samples for the case study were 281 EOD officers
of the RTP nationwide. The research was divided into two parts. Part 1 was to study and
analyze risks and risk management measures of EOD officers of the RTP. Data collection was
made by using the questionnaires with the EOD officers of the RTP. The rating scale was
divided into 5 levels. The descriptive statistics approach was used in the analysis of general
information of the samples. Relationships were analyzed by testing differences of average
values. “T-test Dependent” was used for analyzing differences of average values. Hypothesis
testing was conducted by using “F-test” values through the analysis of “One Way ANOVA.”
Correlation analysis was also used to determine relationships. Part 2 was to study the
guidelines for the development of risk management measures for the EOD officers of the RTP.
Data collection was made by conducting group conversations with the commissioned and
non-commissioned EOD officers of the RTP as well as an in-depth interview with the Deputy
Commander of the EOD Division of the RTP.
The study results showed as follows: 1) The problems and the risks of the EOD officers
of the RTP were at the highest level; and 2) The guidelines for the development of risk
management measures for the EOD officers of the RTP consisted of 4 pillars: (1) Personnel, (2)
Work Process, (3) Technology, and (4) Performance Standard.
Keywords: Explosive Ordnance Disposal Officers; EOD Officers; Security; Risk Management

บทนำ

เนื่องดวยสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมของสังคมในโลกปจจุบันนี้ ไดเปลี่ยนไปมาก สถานการณ
ดานความปลอดภัยในสังคมของทุกประเทศก็ไดเปลี่ยนแปลงไปดวย โดยจะเห็นไดจากการเพิ่มสูงขึ้นของภัย
คุกคามประเภทตางๆ จากการกอความไมสงบ สงครามกลางเมือง และการกอการรายโดยเฉพาะอยางยิ่ง ภัย
จากการวางระเบิด ทำใหหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ทั่วโลกหวั่นวิตกตอการเปนเปาโจมตี จึงเรียกรองใหมีการ
เพิ่มมาตรการการปองกันและการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการจัดหาและพัฒนาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
ใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในประเทศไทยปจจุบันสถานการณมีความรุนแรงเกิดขึ้นหลายดาน ไมวาจะเปนทางดานการเมื อง
ความรุนแรงทางดานอาชญากรรม ความรุนแรงดานเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการกอความไมสงบโดยการ
วางระเบิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และพื้นที่ตางๆ รวมถึงกรุงเทพมหานคร สถิติการกอเหตุการณที่ใช
วัตถุระเบิดในประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ.2547 – 2560 ไดมีการกอเหตุการณทั้งหมด 5,658 ครั้ง โดยแบงการ
กอเหตุพื้นที่ใหญๆ ดั้งนี้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 286 ครั้ง , ตางจังหวัด จำนวน 1,356 ครั้ง
และพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใตและ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา จำนวน 4,016 ครั้ง ซึ่งสถิติการกอเหตุมีการใช
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วัตถุระเบิดในการกอเหตุในลักษณะตางๆ เชน การใชวัตถุระเบิดมาตรฐาน วัตถุระเบิดแสวงเครื่อง รถระเบิด
รถจักรยานยนตระเบิด (ศูนยขอมูลวัตถุระเบิด กองบังคับการตำรวจพิสูจนหลักฐาน กองบัญชาการตำรวจ
พิสูจนหลักฐาน สำนักงานตำรวจแหงชาติ, 2560 )
จากสถิติการกอเหตุการณโดยการใชวัตถุระเบิดที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศไทยเปนตัวบงบอกถึง
การเก็บกูและทำลายวัตถุระเบิดของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดวาการเก็บกูมีจำนวนมากขึ้นและจะต องมี
อันตรายในการเขาเก็บกูและทำลายวัตถุระเบิดมากขึ้นตามจำนวนของการวางวัตถุระเบิดที่ผูกอเหตุไดนำมาใช
ในการกอเหตุในพื้นตางๆ จำนวนมาก จากการเก็บกูวัตถุระเบิดของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดมีทั้งการเก็บกู
วัตถุระเบิดที่ประสบความสำเร็จและที่ไมประสบความสำเร็จ ในสวนของการเก็บกูที่ไมประสบความสำเร็จนั้น
จะตองมีการสูญเสียชีวิต ไดรับบาดเจ็บ ตลอดจนสูญเสียทรัพยสินจำนวนมาก จึงตองมีการพัฒนาการบริหาร
จัดการความเสี ่ย งของเจา หนา ที่ เ ก็ บ กู วั ตถุร ะเบิดสำนักงานตำรวจแห งชาติ เพื่อปองกันการสูญเสี ย ของ
เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิด เพื่อลดการสูญเสียชีวิต,ทรัพยสินของรัฐและของประชาชน และเพิ่มความมั่นคง
ปลอดภัยใหสังคมโดยรวมตอไปในอนาคต

วัตถุประสงคของการวิจัย

1.เพื่อศึกษาสภาพปญหาและระดับความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติ

วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานตามวัตถุประสงคของการวิจัย ขอที่ 1 ไดแกเพื่อศึกษา
ปญหาและระดับความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติ กอนนำแบบสอบถามเก็บ
ขอมูลกับกลุมตัวอยาง
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการนำผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณมาสราง
แบบสัมภาษณ เพื่อมาทำการศึกษาเชิงคุณภาพ ใหไดแนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดการความเสี่ยงของ
เจาหนาที่เก็บกูและทำลายวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติ

ขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตดานเนื้อหา
เพื่อศึกษาปญหาการบริหารการจัดการความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจ
แหงชาติ โดยศึกษาจาก แนวคูมือการปฏิบัติงานเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติ เอกสาร
เกี ่ ย วกั บ มาตรการและการประเมิ น ผลการปฏิบ ัติงานเก็บ กูว ัตถุร ะเบิด แนวคิดทฤษฎีเกี่ย วข องกั บ การ
ปฏิบัติงาน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. ขอบเขตดานประชากร
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยได กำหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะเจาหนาที่ตำรวจเก็บกูวัตถุระเบิด ที่อยู
ในตำแหนงเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดของสำนักงานตำรวจแหงชาติ จำนวน 950 คน
กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา จำนวน 281 คน ไดมาจากการคำนวณโดยใชสูตร ทาโร ยามาเน(Taro
Yamane.1967:)
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2564
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3. ขอบเขตดานระยะเวลา
การศึกษาใชระยะเวลาในปการศึกษา 2561 เปนตนไป

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ป จ จั ย พื ้ น ฐา น ส ว น
บุคคล
1.เพศ
3.ระดับการศึกษา
5.รายได
7.ระยะเวลาปฏิบัติงาน

2.อายุ
4.ตำแหนง
6.ประสบการณในการเก็บกูฯ

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการเก็บกูวัตถุระเบิด
1.ดานบุคลากร
2.ดานกระบวนการปฏิบตั ิงาน
3.ดานเทคโนโลยี
4.ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ตัวแปรตาม
การพัฒนาการบริหารการจัดการความ
เสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวตั ถุระเบิด
สำนักงานตำรวจแหงชาติ

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยาง หวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยใชแบบสอบถาม
ที่สรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 2 สวน ไดแก 1) ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล 7
ขอไดแก 1.1) เพศ, 1.2) อายุ, 1.3) ระดับการศึกษา, 1.4) ตำแหนง, 1.5) รายได, 1.6) ประสบการณในการเก็บ
กูวัตถุระเบิ ด, 1.7) ระยะเวลาปฏิบัติงาน และ 2) ความเสี่ยงและการบริหารการจัดการความเสี่ ย งของ
เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติ จำนวน 36 ขอ มีคาความเชื่อมั่นซึ่งคำนวณดวยสูตร
คำนวณสัมประสิทธิแอลฟา (Coefficient) ดวยวิธีของ Cronbach เทากับ .92 และ ผูวิจัยนำผลการวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณมาสรางแบบสัมภาษณดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยาง โดยการสนนทนากลุม และ
การสัมภาษณเชิงลึก

การวิเคราะหขอมูล

ดำเนินการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใชประกอบดวย สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง หาความสัมพันธ/ การ
ทดสอบความแตกต า งของค า เฉลี ่ ย ใช t-test dependent และทดสอบสมมติ ฐ านดว ยคา F-test โดย
วิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว One way ANOVA และการหาคาความสัมพันธดวยวิธีการวิเคราะห
สหสัมพันธ (Correlation Analysis) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับการวัด และประเภทของตัวแปรที่ศึกษา โดยการ
กำหนดคานัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แลวจึงนำผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณไปสรางแบบสัมภาษณ
นำมาวิเคราะหขอมูลโดยวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ตามประเด็นสําคัญ
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2564
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สรุปผลการวิจัย

ปจจัยสวนบุคคล
ตัวอยางสวนมากเปนเพศชาย (รอยละ 97.5) มีอายุระหวาง อายุ 31-40 ป (รอยละ 36.7) มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา (รอยละ 55.5) ตำแหนงผูบังคับหมูเก็บกูวัตถุระเบิด (รอยละ 70.5) มีรายได
30,001 – 40,000 บาท (รอยละ 46.3) มีประสบการณในการเก็บกูวัตถุระเบิด 1 –10 ครั้ง(รอยละ 53.4) มี
ระยะเวลาปฏิบัติงานเก็บกูวัตถุระเบิด 1- 5 ป (รอยละ 47.0)
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติ
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติ ในดานบุคลากร
พบวาความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติ ในดานบุคลากรมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.31 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46 อยูในระดับมากที่สุด
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติ ในดาน
กระบวนการปฏิบัติงาน พบวาความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติ ในดาน
กระบวนการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 อยูในระดับมากที่สุด
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติ ในดาน
เทคโนโลยี พบวาความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติ ในดานเทคโนโลยี มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.55 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 อยูในระดับมากที่สุด
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติ ในดาน
มาตรฐานการปฏิ บั ติงาน พบว า ความเสี ่ย งของเจาหนาที่เก็บ กูว ัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติ ใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 อยูในระดับมาก
ที่สุด
ตารางที่ 1 ค าเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกู
วัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติในภาพรวม
ความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิด
ดานบุคลากร
ดานกระบวนการปฏิบัติงาน
ดานเทคโนโลยี
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รวม

Mean
4.31
4.41
4.55
4.51
4.43

ระดับความเสี่ยง
S.D.
.46
.51
.51
.52
.42

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจ
แหงชาติในภาพรวม จำแนกตามเพศ พบวามีคา Sig. เทากับ 0.787 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงใหเห็นวาระดับ
ความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติในภาพรวม ที่มีเพศตางกัน มีระดับความ
เสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติในภาพรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติ
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจ
แหงชาติในภาพรวม จำแนกตามอายุ พบวามีคา Sig. เทากับ 0.148 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงใหเห็นวาระดับ
ความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติในภาพรวมที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มี
ระดับความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติในภาพรวม ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจ
แหงชาติในภาพรวม จำแนกตามการศึกษา พบวามีคา Sig. เทากับ 0.773 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงใหเห็นวา
ระดับความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติในภาพรวมที่มีการศึกษาตางกัน มี
ระดับความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติในภาพรวม ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจ
แหงชาติในภาพรวม จำแนกตามรายได พบวามีคา Sig. เทากับ 0.148 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงใหเห็นวา
ระดับความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติในภาพรวมที่มีรายไดตอเดือนตางกัน
มีระดับความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติในภาพรวม ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจ
แหงชาติในภาพรวม จำแนกตามประสบการณในการเก็บกูวัตถุระเบิด พบวามีคา Sig. เทากับ 0.264 ซึ่ง
มากกวา 0.05 แสดงใหเห็นวาระดับความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติใน
ภาพรวมที่มีประสบการณในการเก็บกูวัตถุระเบิด ตางกัน มีระดับความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิด
สำนักงานตำรวจแหงชาติในภาพรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจ
แหงชาติในภาพรวม จำแนกตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานการเก็บกูวัตถุระเบิด พบวามีคา Sig. เทากับ 0.019
ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงใหเห็นวาระดับความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติใน
ภาพรวมที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานการเก็บกูวัตถุระเบิดตางกัน มีระดับความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุ
ระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การสนทนากลุม
ผลจากการสนทนากลุมสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวการพัฒนาการบริหารการจัดการความเสี่ยงของ
เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติ ดังนี้
1. สำนักงานตำรวจแห งชาติ ตองมีสถาบัน ฝกอบรมเจ าหนาที่ เ ก็บ กูว ัตถุร ะเบิดโดยเฉพาะ โดย
ยกระดับเปน กองบังคับการเก็บกูวัตถุระเบิด
2. เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติ ควรมีการฝกอบรมทบทวนอยางเปนระบบ ทุกๆ
6 เดือน
3. เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติ ควรมีการฝกการใชอุปกรณเครื่องมือที่มีใชใน
หนวย ทุกๆ 3 เดือน
4. สงเสริมใหเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิด ไดรับขาวสาร และความรูใหมๆ อยูเสมอ
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2564
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5. สงเสริมใหประชาชนมีความรูในการปองกันเหตุระเบิด และหลักการสังเกตวัตถุตองสงสัย แนว
ทางการปฏิบัติของประชาชนที่จะชวยในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ โดยไมขัดขวางและเปนอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน
6. สงเสริมความรูและจัดการฝกอบรมใหเจาหนาตำรวจทองที่ตางๆ มีความรูเรื่องการตรวจสอบวัตถุ
ตองสงสัยเบื้องตน บทบาทหนาที่ ลำดับการปฏิบัติในการเผชิญเหตุระเบิดของเจาหนาตำรวจทองที่ ในการ
ปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาเก็บกูวัตถุระเบิด
7. ผูบังคับบัญชาระดับสูง ควรคัดกรองภารกิจใหกับเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิด ใหเปนภารกิจของเก็บ
กูวัตถุระเบิดโดยตรงเทานั้น เพื่อลดความเหนื่อยลาและความไมมีประสิทธิภาพ เมื่อตองเขาปฏิบัติหนาที่
ตรวจสอบหรือเก็บกูวัตถุระเบิด
8. การแตงตั้งโยกยายขาราชการตำรวจ ระดับสารวัตร รองผูกำกับการ ผูกำกับการ ที่จะมาบรรจุใน
หนวยเก็บกูวัตถุระเบิด นอกจากจบหลักสูตรเก็บกูวัตถุระเบิดจากสถาบันการฝกอบรมของ 4 เหลาทัพ ควรมี
การกำหนดคุณสมบัติในสวนของประสบการณในงานเก็บกูวัตถุระเบิดไวดวย
9. ระเบียบปฏิบัติในการตรวจสอบวัตถุตองสงสัย การเก็บกูและทำลายวัตถุระเบิดแสวงเครื่องวัตถุ
ระเบิดมาตรฐานทางทหาร SOP (Standard Of Procedure) หนวยเก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติ
ควรมีการทบทวนและปรับปรุงใหม ทุกๆ 5 ป
10. สำนักงานตำรวจแหงชาติ ควรกำหนดรายการอุปกรณเครื่องมือ และสิ่งคุมครองสวนบุคคล ที่ใช
งานเก็บกูวัตถุระเบิดตามจำนวนความตองการจำเปนของแตละหนวย ใหเปนมาตรฐานเดียวกันทุกหนวยใน
สังกัดสำนักงานตำรวจแหงชาติ
11. มีการบูรณาการการฝกซอมเผชิญเหตุระเบิด ระดับที่มีความรุนแรงที่เกิดขึ้นพรอมๆ กันหลาย
เหตุการณในเวลาเดียวกัน หรือระยะเวลาใกลเคียงกัน
12. ผู  บ ั งคั บ บั ญ ชา ที ่ มาทำหน า ที ่ ผ ู บ ั ญ ชาการเหตุ การณ ใ นแต ล ะเหตุ การณ ควรมีความรู ด  า น
กระบวนการทำงาน (Procedure) ของหน ว ยเก็ บ กู  ว ั ต ถุ ร ะเบิ ด สำนั ก งานตำรวจแห ง ชาติ หรื อ สั ่ ง การ
บัญชาการเหตุระเบิดภายใตคำปรึกษาของเจาหนาที่ตำรวจหนวยเก็บกูวัตถุระเบิด
การสัมภาษณเชิงลึก
จากการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับแนวแนวการพัฒนาการบริหารการจัดการความเสี่ยงของเจาหนาที่
เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติ มีผลการสัมภาษณที่เปนแนวทางในการสรางกระบวนการขึ้นมา
ดังนี้
1. มีการฝกทบทวนทักษะ ความรู ลำดับวิธีปฏิบัติ และฝกการใชเครื่องมืออยางเปนระบบ
2. สำนักงานตำรวจแหงชาติ ควรจะกำหนดมาตรฐานในตำแหนงเจาหนาเก็บกูวัตถุระเบิด ระดับ
สารวัตร รองผูกำกำการ ผูกำกับการ จะตองผานงานเก็บกูวัตถุระเบิดมาแลวไมนอยกวา 3- 4 ป เพราะยิ่งมี
ประสบการณยิ่งเกิดความเชื่อมั่นตอเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิด และเพื่อเปนการสงเสริมใหมีความเจริญเติบโต
กาวหนาในสายงาน
3. ระเบียบปฏิบัติในการตรวจสอบวัตถุตองสงสัย การเก็บกูและทำลายวัตถุระเบิดแสวงเครื่องวัตถุ
ระเบิดมาตรฐานทางทหาร SOP (Standard Of Procedure) หนวยเก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติ
ควรมีการทบทวนและปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ
4. ควรจัดอุปกรณเครื่องมือ และสิ่งคุมครองสวนบุคคล ที่ใชงานเก็บกูวัตถุระเบิดตามจำนวนความ
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ตองการจำเปนของแตละหนวย ใหเปนมาตรฐานเดียวกันทุกหนวยในสังกัดสำนักงานตำรวจแหงชาติ โดยการ
จัดซื้อจัดจาง การสงมอบ การปรนนิบัติบำรุงใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร
5. มีการบูรณาการการฝกซอมเผชิญเหตุระเบิด ระดับที่มีความรุนแรงที่เกิดขึ้นพรอมๆ กันหลาย
เหตุการณในเวลาเดียวกัน หรือระยะเวลาใกลเคียงกัน
6. ผูบังคับบัญชาระดับสูง ควรคัดกรองภารกิจใหกับเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิด ใหเปนภารกิจของเก็บ
กูวัตถุระเบิดโดยตรงเทานั้น เพื่อลดความเหนื่อยลาและความไมมีประสิทธิภาพ เมื่อตองเขาปฏิบัติหนาที่
ตรวจสอบหรือเก็บกูวัตถุระเบิด
7. สนับสนุนอุปกรณปองกันสวนบุคคล(PPE) อุปกรณและเครื่องมือในการเก็บกูวัตถุระเบิด ที่มีความ
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง
8. สงเสริมใหประชาชนมีความรูในการปองกันเหตุระเบิด และหลักการสังเกตุวัตถุตองสงสัย แนว
ทางการปฏิบัติของประชาชนที่จะชวยในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ โดยไมขัดขวางและเปนอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน
9. สงเสริมความรูและจัดการฝกอบรมใหเจาหนาตำรวจทองที่ตางๆ ใหมีความรูเรื่องการตรวจสอบ
วัตถุตองสงสัยเบื้องตน บทบาทหนาที่ ลำดับการปฏิบัติในการเผชิญเหตุระเบิดของเจาหนาตำรวจทองที่ ใน
การปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาเก็บกูวัตถุระเบิด
10. มีการวัดและประเมินผล มาตรฐานการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ

อภิปรายผลการวิจัย

แนวทางในการพัฒนาการบริหารการจัดการความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจ
แหงชาติประกอบไปดวย 4 ดาน ดังนี้
1. ดานบุคลากร จะตองมีการสรางบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และสงเสริมใหบุคลากรใหมี
ความรูทันกับการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ทั้งดานการปฏิบัติงาน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี โดยการ
มีสถาบันฝกอบรมเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดตนแบบของสำนักงานตำรวจแหงชาติ โดยเฉพาะ โดยยกระดับ
กองกับกำการ เปน กองบังคับการเก็บกูวัตถุระเบิด สรางมาตรฐานหลักสูตร สรางมาตรฐานครูฝกตนแบบ
เพื่อนำไปสอนในสถาบันฝกอบรมของสำนักงานตำรวจแหงชาติแหงอื่นๆ ใหเปนรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร, ศรัณย ชูเกียรติ (2559)
ที่พบวาการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนวัตถุประสงคที่มุงเนนการใชทรัพยากร เพื่อให
บรรลุเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ มีการฝกทบทวนทักษะ สอดคลองกับงานวิจัยของ ยุทธศักดิ์
ไขทา (2561) พบวาการพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บกูและทำลายวัตถุระเบิดของ สำนักงานตำรวจแหงชาติ
ตองมีการพัฒนาดานฝกอบรมทบทวนการเก็บกูและทำลายวัตถุระเบิดอยางตอเนื่อง ใหความรูที่เกี่ยวของกับ
การปฏิ บ ั ต ิ ง าน ลำดั บ วิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ และฝ กการใชเ ครื่ อ งมื อ อยา งเป น ระบบ เพื่อรัก ษามาตรฐานและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ Mcclelland (1973) ที่พบวาความตองการของคน
มาจากการเรียนรู โดยจะแสดงพฤติกรรมไปในทางที่เคยรับรูและแสวงหาความตองการอยางหนึ่งเปนพิเศษ
2. ดานกระบวนการปฏิบั ติ งานเพื่ อให การปฏิบัติงานสอดคล องกั บนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และ
เปาหมาย หนวยเก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติจึงมีระเบียบปฏิบัติในการตรวจสอบวัตถุตองสงสัย
การเก็บกูและทำลายวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง วัตถุระเบิดมาตรฐานทางทหาร SOP (Standard Of Procedure)
ใชในหนวยเก็บกูวัตถุระเบิด สำนักงานตำรวจแหงชาติ ทั้งนี้ควรมีการทบทวน SOP และปรับปรุงใหม ทุกๆ 5
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ป เพื่อใหมีความทันสมัย ทันตอเหตุการณ พรอมจัดทำเปนรูปเลมมาตรฐานแจกจายหนวยงานเก็บกูวัตถุระเบิด
สำนั กงานตำรวจแห งชาติ และจั ดทำรู ป เลมขนาดเล็กพกพางาย มอบใหกับ เจาหนาที่เก็บ กูว ัตถุร ะเบิด
สำนักงานตำรวจแหงชาติ ทุกนาย สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณภรณ เติมประยูร (2544) พบวาการกำหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อชวยใหผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา สามารถทราบถึงความมุงหวังในการ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง จะตองกำหนดไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อที่ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาจะ
ไดรับทราบโดยทั่วถึงกัน และเพื่อใหการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน และจะตองมี
ความยืดหยุน คือ พรอมที่จะปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนไป
3. ดานเทคโนโลยี เทคโนโลยีถือไดวามีความสำคัญและมีความจำเปนตอการใชชีวิต รวมถึงมีความ
จำเปนตอการปฏิบัติงานเปนอยางมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิรอร ศักดิ์กิตติพงศา (2560) พบวา
เทคโนโลยี คือ การนำความรูจากทางวิทยาศาสตรมาประดิษฐเปนสิ่งตางๆเพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วและ
สะดวกในการใชงาน เปนการประยุกตเพื่อชวยในการทำงานหรือแกไขปญหาตางๆประหยัดเวลาในหลายๆดาน
ในการปฏิบัติหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิด เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรั บการ
สนับสนุนอุปกรณปองกันสวนบุคคล(PPE) อุปกรณเครื่องมือในการเก็บกูวัตถุระเบิด ที่มีความทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพสูง ที่จะนำมาใชปองกันอันตราย ลดความเสี่ยงของเจาหนาที่ และจัดการกับวัตถุระเบิดใหเกิด
ประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงตอชีวิต ทรัพยสินของเจาหนาที่
4. ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อใหการปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามมาตรฐานที่กำหนด และ
สามารถปรับระดับมาตรฐานเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ผูบังคับบัญชา ที่มาทำหนาที่ผูบัญชาการเหตุการณในแตละ
เหตุการณ จึงควรมีความรูดานกระบวนการทำงาน (Procedure) ของหนวยเก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจ
แหงชาติ หรือสั่งการ บัญชาการเหตุระเบิดภายใตคำปรึกษาของเจาหนาที่ตำรวจหนวยเก็บกูวัตถุระเบิด ซึ่ง
หลายเหตุการณเมื่อมีเหตุระเบิด ผูบังคับบัญชาจะสั่งการ เรงรัด กดดัน เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิด สอดคลอง
กับงานวิจัยของ Mcclelland (1973) พบวาแรงจูงใจใฝอำนาจ เปนความตองการจะมีอำนาจเหนือผูอื่น มนุษย
มีความพอใจถาตนเองมีความสามารถที่จะมีอิทธิพลเหนือสิ่งแวดลอม พยายามควบคุมสิ่งที่จะมีอํานาจเหนือ
ตนตองการมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของคนอื่นทั้งโดยตรงและโดยออม เปนการแสดงพฤติกรรมใหอีกฝาย
หนึ่งอยูใตอํานาจของตน เปลี่ยนเจตคติสูความคิดของตน ซึ่งการปฏิบัติของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดจะตอง
ปฏิบัติตามกระบวนการทำงานเพื่อคำนึงถึงหลักของความปลอดภัยของเจาหนาที่และทรัพยของประชาชนเปน
หลัก สอดคลองกับงานวิจัยของ สมยศ ภวนานนท (2537) พบวามาตรฐานการปฏิบัติงานใหความสําคัญตอ
มาตรฐานการปฏิบัติงานกิจกรรม หรืองานที่ปฏิบัติ จะตองมีขั้นตอนการปฏิบัติกําหนดมาตรฐาน และควบคุม
ใหเปนไปตามมาตรฐาน มีการพัฒนาระบบมาตรฐานใหสูงขึ้นจนเขาสูระบบสากล และควบคุมใหเปนไปตาม
การพัฒนาที่มาตรฐานสากลที่เปลี่ยนไป
ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาแนวทางการพัฒนาการพัฒนาการบริหารการจัดการความเสี่ยงของ
เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิด สำนักงานตำรวจแหงชาติ ทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย 1) ดานบุคลากร 2) ดาน
กระบวนการปฏิบัติงาน 3) ดานเทคโนโลยี 4) ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน เปนแนวทางที่จำเปนตอการพัฒนา
พัฒนาการบริหารการจัดการความเสี่ยงของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิด เพื่อใหเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดมี
ความปลอดภัยในการเก็บกูและทำลายวัตถุระเบิดมากยิ่งขึ้น ลดความสูญเสียชีวิต ทรัพยสินของเจาหนาที่
ตำรวจเก็บกูวัตถุระเบิดและประชาชน รวมถึงเตรียมความพรอมในการรับมือกับสถานการณการกอการราย
รูปแบบใหมในอนาคต ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1.1 คัดกรองภารกิจใหกับเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิด ใหเปนภารกิจของเก็บกูวัตถุระเบิดโดยตรง
เทานั้น เพื่อลดความเหนื่อยลาและความไมมีประสิทธิภาพ
1.2 ควรมีการฝกอบรมทบทวนการเก็บกูวัตถุระเบิดและการใชเครื่องมือ อยางเปนระบบ ทุก ๆ 6
เดือน
1.3 สงเสริมใหเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิด ไดรับขาวสารและความรูใหมๆ อยูเสมอ
1.4 ควรมีการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติในการตรวจสอบวัตถุตองสงสัย การเก็บกูและทำลายวัตถุ
ระเบิดแสวงเครื่องวัตถุระเบิดมาตรฐานทางทหาร SOP (Standard Operating Procedures) หนวยเก็บกูวัตถุ
ระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติ ทุกๆ 5 ป และจัดทำรูปเลมขนาดเล็กแจกจายใหเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิด
สำนักงานตำรวจแหงชาติ ทุกนาย
1.5 ควรจัดอุปกรณเครื่องมือและสิ่งคุมครองสวนบุคคล ที่เกี่ยวของกับงานเก็บกูวัตถุระเบิด ที่มี
ความทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตามจำนวนความตองการจำเปนของแตละหนวย
1.6 ควรสงเสริมใหประชาชนมีความรูในการปองกันเหตุระเบิด และหลักการสังเกตุวัตถุตอง
สงสัย แนวทางการปฏิบัติของประชาชนที่จะชวยในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ โดยไมขัดขวางและเปน
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1.7 ควรสงเสริมความรูและจัดการฝกอบรมใหเจาหนาตำรวจทองที่ตาง ๆ ใหมีความรูเรื่องการ
ตรวจสอบวัตถุตองสงสัยเบื้องตน บทบาทหนาที่ ลำดับการปฏิบัติในการเผชิญเหตุระเบิดของเจาหนาตำรวจ
ทองที่ ในการปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาเก็บกูวัตถุระเบิด
1.8 สงเสริมใหมีความเจริญเติบโตกาวหนาในสายงาน
1.9 ควรมีการวัดและประเมินผลมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิด อยาง
เปนระบบ
2. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
2.1จากการศึกษาพบวาหลักสูตรการฝกอบรมเจาหนาที่เ ก็บกูวัตถุร ะเบิดสำนักงานตำรวจ
แหงชาติ มีหลักสูตรที่สอนโดยหลายสถาบันในสังกัดสำนักงานตำรวจแหงชาติ จึงยังมีความแตกตางกันใน
หลายประเด็น ซึ่งมีผลตอความรูความสามารถของเจาหนาที่ที่จะตองไปปฏิบัติงานจริง เพื่อความเปนมาตรฐาน
และเปนการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย จึงควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพ
หลักสูตรการฝกอบรมเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติ” เพื่อพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรการ
ฝกอบรมเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติ ใหมีความทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของภัย
คุกคามในโลกปจบุ ันและในอนาคต
2.2 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบวาเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติยัง
ขาดเครื่องมือใชเทคโนโลยีสมัยใหม ที่จะชวยใหงานสำเร็จมากขึ้น แตใชเวลานอยลง และอีกทั้งยังพบวาใน
อนาคตอันไมไกลนี้ เทคโนโลยีจะมีบทบาทในการปฏิบัติงานแทนคนหรือทำงานรวมกับคนมากยิ่งขึ้น จึงควรมี
การศึกษาเรื่อง “การพัฒนากระบวนการทำงานเก็บกูวัตถุระเบิดโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการปฏิบัติงาน
รวมกับเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแหงชาติ
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