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การพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บกูวัตถุระเบิด ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ กรณีศึกษา
กลุมงานเก็บกูและตรวจพิสูจนวัตถุระเบิด กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแหงชาติ
Improvement of the Efficiency of Explosive Ordnance Disposal of the
Royal Thai Police Case Study: Explosive Ordnance Disposal Section,
Patrol and Special Operation Division, Metropolitan Police Bureau,
Royal Thai Police
ยุทธศักดิ์ ไขทา * นฤดลภัสสร จักษุเดโชวณิชย *
Yutthasak Khaita * Naruedolrapasson Jaksudechovanith*
โรงเรียนนารอยตำรวจ*
Royal Police Cadet Academy*
บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษามาตรการเก็บกูวัตถุระเบิด ของสำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพมาตรการเก็บกูวัตถุระเบิด ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ
(3) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บกูวัตถุระเบิด ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ โดยมีกลุมตัวอยาง
เปน เจาหนาที่ตำรวจเก็บกูทำลายวัตถุระเบิด ที่อยูในตำแหนงเจาหนาที่เก็บกูและทำลายวัตถุระเบิด
ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ จำนวน 267 คน แบงการศึกษาเปน 2 สวน สวนที่ 1 เปนการศึกษา
และวิเคราะหประสิทธิภาพการเก็บกูวัตถุระเบิดของเจาหนาที่เก็บกูและทำลายวัตถุระเบิด ของ
สำนักงานตำรวจแหงชาติ ซึ่งเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับเจาหนาที่เก็บกูและทำลายวัตถุระเบิด
ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชไดแก สถิติเชิงพรรณนา
(descriptive statistics) ในการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง หาความสัมพันธ การทดสอบ
ความแตกต า งของค า เฉลี ่ ย ใช t-test Dependent , F – test , One Way ANOVA , และการ
วิ เ คราะห ส หสั ม พั น ธ (correlation analysis) ส ว นที ่ 2 เป น การศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพของเจาหนาที่เก็บกูและทำลายวัตถุระเบิด ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ซึ่งในการเก็บ
ขอมูลใชการสนทนากลุมเจาหนาที่เก็บกูและทำลายวัตถุระเบิด กลุมงานเก็บกูและตรวจพิสูจนวัตถุ
ระเบิด กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจ
แหงชาติ และการสัมภาษณเชิงลึก ผูบังคับบัญชาระดับสูง ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ จำนวน 2 คน
ผลการศึกษาพบวา 1) การพัฒนาประสิทธิภาพของเจาหนาที่เก็บกูและทำลายวัตถุระเบิด
มี ร ะดั บ ความคิ ดเห็ นต อการพั ฒนาประสิทธิภาพของเจาหนาที่เก็บ กูและทำลายวัตถุระเบิด ใน
ประสิทธิภาพที่มีในปจจุบัน ดานบุคลากร มีความสัมพันธกับ ในประสิทธิภาพที่คาดหวังอยางมีนัยสำ
คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2) ไดแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บกูวัตถุระเบิดของสำนัก งาน
ตำรวจแหงชาติ ประกอบไปดวย 3 ดาน คือ (1) ดานบุคลากร คือ การพัฒนาดานฝกอบรมทบทวน
Received: 2020-08-22: Revised: 2020-11-20: Accepted: 2020-11-27

ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2564

วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟค

83

การเก็บกูวัตถุระเบิดอยางตอเนื่อง (2) ดานทักษะในการปฏิบัติงานการเก็บกูวัตถุระเบิด คือ การ
พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือการเก็บกูวัตถุระเบิดและการศึกษาบทเรียนการวางวัตถุระเบิด การเก็บกู
วัตถุระเบิด ของผูกอการรายทั่วโลก (3) ดานเทคโนโลยีในการเก็บกูวัตถุระเบิด คือ การใชเทคโนโลยี
เขามาชวยในการเก็บกูวัตถุระเบิด เครื่องมือการพิสูจนทราบวัตถุระเบิดที่นำมาใชในการทำวัตถุระเบิด
และเครื่องปองกันอันตรายจากสารเคมีชีวะ กัมมันตรังสี ตางๆ
คำสำคัญ : การพัฒนาประสิทธิภาพ,การเก็บกูวัตถุระเบิด
Abstract

The objectives of this research were to: (1) study the explosive ordnance
disposal measures of the Royal Thai Police; (2) study the efficiency of explosive
ordnance disposal measures of the Royal Thai Police; and (3) improve the efficiency
of explosive ordnance disposal of the Royal Thai Police. The samples of this research
consisted of 267 police officers who were explosive ordnance disposal officers
affiliated with the Royal Thai Police. This research was divided into two parts. The first
part included the study and analysis of the efficiency of police officers who were
explosive ordnance disposal officers affiliated with the Royal Thai Police. The data
collection was carried out by surveying the samples’ opinions using a 5-point scale
questionnaire. This research used descriptive statistics for the analysis of general
information about the samples. Correlations were identified by testing the difference
in the mean values using the dependent t-test, F-test, one-way ANOVA, and correlation
analysis. The second part of this research was the study of the guidelines for improving
the efficiency of explosive ordnance disposal officers of the Royal Thai Police. In this
part, data collection was conducted through focus-group discussions with explosive
ordnance disposal officers from the Explosive Ordnance Disposal Section, Patrol and
Special Operation Division, Metropolitan Police Bureau, under the Royal Thai Police
and through in-depth interviews with two high-ranking chief police officers of the Royal
Thai Police.
The research revealed that there was a correlation between the level of
opinion about current efficiency of explosive ordnance disposal officers and that of
the opinion about expected efficiency. Such correlation occurred with a statistical
significance of 0.01. From the research, the guidelines for improving the efficiency of
explosive ordnance disposal of the Royal Thai Police were acquired, which involved
three areas: (1) Personnel (the development of training and review in explosive
ordnance disposal on a continual basis), (2) Explosive ordnance disposal skills (the
development of skills in using explosive ordnance disposal devices and study lessons
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pertaining to explosive placement and explosive ordnance disposal of explosives
utilized by terrorists worldwide, and (3) Explosive ordnance disposal technology (using
technology for explosive ordnance disposal, tools for identifying substances used for
making explosives, and bio-chemical and radioactive protective equipment.
Keywords: Efficiency Improvement, Explosive Ordnance Disposal
บทนำ

การกอการรายในปจจุบัน ไดมีวิวัฒนาการในการใชความรุนแรงมาตั้งแตสมัยสงครามยุค
กลาง ที่เกิดขึ้นตามบริบททางภูมิศาสตร มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางมากในโลกปจจุบัน ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงการตอสูของกลุมตางๆ ซึ่งมีการตอสูเรียกรองสิทธิของกลุมชน การแบงแยกแผนดิน การ
ตอสูทางศาสนา และการตอสูทางการเมือง ที่ไดมีการนำอาวุธวัตถุระเบิดที่มีอานุภาพทำลายลางสูง
และการนำอาวุธสมัยใหมที่มีการพัฒนาขีดความสามารถสูง ซึ่งทำใหการกอการรายกระทำไดดวย
ความแมนยำและสามารถควบคุมและบงการกระทำการไดจากระยะไกล ซึ่งไดสรางความยุงยากให
เจาหนาที่เก็บกูทำลายวัตถุระเบิดในการทำงาน ที่จะตองมีความรู ความสามารถ ทางเทคนิคมากขึ้น
ในการปฏิบัติงานการเก็บกูวัตถุระเบิด และอำนาจการทำลายลางสงผลตอความเสียหายของชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน และเจาหนาที่เก็บกูทำลายวัตถุระเบิดเปนจำนวนมาก จากสถิติการก อ
เหตุการณที่ใชวัตถุระเบิดในประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ.2547 – 2559 ไดมีการกอเหตุการณทั้งหมด
5,658 ครั้ง โดยแบงการกอเหตุพื้นที่ใหญๆดั้งนี้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 286 ครั้ง ,
ตามภูมิภาค จำนวน 1,356 ครั้ง และพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต กับ 4 อำเภอ ของจังหวัด
สงขลา จำนวน 4,016 ครั้ง ซึ่งมีสถิติการกอเหตุมีการใชวัตถุระเบิดในการกอเหตุในลักษณะตางๆ
เชน การใชวัตถุระเบิดมาตรฐาน วัตถุระเบิดแสวงเครื่อง รถระเบิด รถจักรยานยนตระเบิด (ศูนย
ข อมู ล วั ตถุ ร ะเบิ ด กองบั งคั บ การตำรวจพิส ูจ นห ลั กฐาน กองบัญ ชาการตำรวจพิ ส ูจ นห ลั ก ฐาน
สำนักงานตำรวจแหงชาติ. 2559 ) จากสถิติการกอเหตุการณโดยการใชวัตถุระเบิดที่เกิดขึ้นในทุก
พื้นที่ของประเทศไทย มีจำนวนการใชวัตถุระเบิดมากกวาทุกพื้นที่ของประเทศไทย จึงเปนตัวบงบอก
ถึงการเก็บกูวัตถุระเบิดของเจาหนาที่ทำลายวัตถุระเบิดมีจำนวนมากขึ้นตามตัวและจะตองมีอันตราย
ในการเขาเก็บกูวัตถุระเบิดมากขึ้นตามจำนวนของการวางวัตถุระเบิดที่ผูกอเหตุไดนำมาใชในการกอ
เหตุในพื้นตางๆ จำนวนมาก จากการเก็บกูวัตถุระเบิดของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิด มีทั้งการเก็บกู
วัตถุระเบิดที่ประสบความสำเร็จและที่ไมสำเร็จ ในสวนของการเก็บกูที่ไมสำเร็จนั้นจะตองมีการ
สูญเสียชีวิต จำนวนทั้งหมด 16 คน และ ไดรับบาดเจ็บ จำนวนทั้งหมด 78 คน ตลอดจนทรัพยสินอีก
จำนวนมาก (ศูนยขอมูลวัตถุระเบิด กองบังคับการตำรวจพิสูจนหลักฐาน กองบัญชาการตำรวจพิสูจน
หลักฐาน สำนักงานตำรวจแหงชาติ, 2559) ซึ่งในปจจุบันถึงแมเครื่องมือการเก็บกูวัตถุระเบิดจะมีการ
พัฒนาใหมีความทันสมัยตอวิวัฒนาการของผูกอการราย และเปนเทคโนโลยีสมัยใหมที่มีราคาแพงมาก
ตอเครื่องมือเก็บกูวัตถุระเบิด ทำใหไมมีงบประมาณในการจัดชื้อจัดจางเครื่องมือการเก็บกูวัตถุระเบิด
ที่มีคุณภาพใชทุกหนวยงานเก็บกูวัตถุระเบิด จึงทำใหหนวยงานเก็บกูวัตถุระเบิดใชอุปกรณการเก็บกู
วัตถุระเบิดเทาที่มี ซึ่งมีความเกา หมดอายุการใชงาน ไมทันสมัย ลาหลังและไมมีประสิทธิ์ภาพในการ
เก็บกูวัตถุระเบิด ซึ่งสงผลตอความเสี่ยง และเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน ของเจาหนาที่เก็บกู
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วัตถุระเบิดในการเก็บกูวัตถุระเบิดเปนอยางมาก ตลอดจนประสบการณ และองคความรูของเจาหนาที่
ที่ไมมีการอบรมทบทวนที่สม่ำเสมอ จึงทำใหเกิดปญหาของการเก็บกูวัตถุระเบิดของเจาหนาที่เก็บกู
วัตถุระเบิด จากผลการวิจัยของ ธงชัย สันติวงษ (2540 : 196) พบวาในการบริหารที มงานให มี
ประสิทธิภาพนั้นทำไดเพียงใดจะอยูที่ปจจัย สำคัญ 3 ประการ ที่ผสมผสานอยูดวยกัน คือ 1) ความ
พยายาม 2) ทักษะความรู 3) กลยุทธที่ใชแกปญหาหรือประยุกตใชทำงาน ถากลุมมีกลไกในการ
ร ว มกั น และช ว ยกั น คิ ด ค น หากลยุ ท ธ ท ี ่ จ ะใช แ ก ป  ญ หาหรื อ พั ฒ นางานให ด ี ข ึ ้ น ตลอดเวลาแล ว
ประสิทธิภาพของกลุมจะเกิดขึ้นไดเสมอ และจากการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดกำแพงเพชร ของ จงรักษ มีอุสาห (2551) พบวาแนวทางการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริห ารสวนจังหวัดกำแพงเพชร มี ดาน
ความสามารถในการวางแผน คือ จัดใหมีการฝกอบรมกับผูเชี ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับ การจั ด ทำ
แผนงาน การทำงานเปนทีม จัดใหมีการพัฒนาความรู การฝกคิดวิเคราะห เพื่อเปนการปรับปรุง
วิธีการทำงาน ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน การจัดการฝกอบรม เสริมทักษะ การ
สัมมนาใชเทคโนโลยีสมัยใหม การพัฒนาความรูดานสารสนเทศอยางตอเนื่อง ดานการใชทรัพยากร
อย างคุ  มค า จั ดทำแผนการใช ทรั พยากรของหนว ย และตรวจสอบการใชว ัส ดุส ำนักงานภายใน
สำนักงาน ดานความสามารถในการใหบริการ การดูงานหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีผลงานยอด
เยี่ยมในการใหบริการ และฝกอบรมใหกับพนักงานดานคุณภาพการใหบริการ และ ศึกษาความคิดเห็น
ของขาราชการตำรวจ กองสรรพาวุธตอการปฏิบัติงานเก็บกูวัตถุ ของ ระพิน ชาติไทย (2548) พบวา
ความคิดเห็นของขาราชการตำรวจ กองสรรพาวุธ ตอการปฏิบัติงานเก็บกูวัตถุระเบิด พบวาสังกัดและ
ประสบการณที่ปฏิบัติงานดานเก็บกูวัตถุระเบิดมีความสัมพันธกับความคิดเห็นของขาราชการตำรวจ
กองสรรพาวุธตอการปฏิบัติงานเก็บกูวัตถุระเบิดอยางมีนัยทางสถิติ สวนอายุ ภูมิลำเนา ชั้นยศ วุฒิ
การศึกษาความรูความเขาใจในการเก็บกูวัตถุระเบิด การรับรูขอมูลขาวสารการเก็บกูวัตถุระเบิดและ
ความรู  เ กี ่ ย วกั บ วิทยาการสมั ย ใหมดานเก็บกูว ัตถุร ะเบิดไมมีความสัมพัน ธกับ ความคิดเห็น ของ
ขาราชการตำรวจ กองสรรพาวุธตอการปฏิบัติงานเก็บกูวัตถุระเบิด สอดคลองกับงานวิจัยของ พร
พิมล รวีวงศไพบูรณ (2553) ไดศึกษาความตองการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพนักงาน บริษัท
ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) สวนสำนักงานกรุงเทพฯ พบวา พนักงาน มีความตองการใหมีการจัด
ฝกอบรมใหมากเพื่อพัฒนาทักษะและความรูของพนักงานใหมากๆ เพื่อนำไปใชประโยชนในหนาที่การ
งาน ควรมีการพัฒนาความรูและทักษะการทำงานใหเกิดความเชี่ยวชาญ และควรสนับสนุน และ
จัดสรรหลักสูตรการศึกษาใหพนักงาน เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพ และความรูความสามารถ เพื่อพัฒนา
ตัวเอง และนำมาพัฒนาองคการตอไป เนื่องจากการกอการรายในปจจุบันและตอไปในอนาคต ไดมี
การพัฒนาการวิธีการทำระเบิดที่มีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและวัตถุ
ระเบิดที่ใชในการกอเหตุไดมีการผลิตคิดคนขึ้นมาใชใหม เพื่อใหการระเบิดที่มีอำนาจทำลายลางมาก
ขึ้น มีความรุนแรงและมีรัศมีการทำลายแผกระจายในบริเวณกวาง ซึ่งปจจุบันการเก็บกูวัตถุระเบิดของ
เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดยังไมมีความพรอมในการเผชิญเหตุการณ ในดานทักษะ วิธีการ การเก็บกู
วัตถุระเบิดที่มีการพัฒนาขึ้นมาใชกอเหตุ ประกอบกับอุปกรณเครื่องมือเก็บกูวัตถุระเบิดที่มีไมเพียงพอ
และมีสภาพที่เกาไมทันสมัย ทำใหเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดตกอยูในความเสี่ยงของการสูญเสียมาก
ขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บกูวัตถุระเบิด ของสำนักงาน
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ตำรวจแหงชาติ กรณีศึกษากลุมงานเก็บกูและตรวจพิสูจนวัตถุระเบิด กองบังคับการสายตรวจและ
ปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแหงชาติ โดยมีองคประกอบสำคัญ
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บกูวัตถุระเบิด 3 ดาน คือ ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานทักษะใน
การปฏิ บ ั ติงานการเก็ บ กู และป จ จัย ดานเทคโนโลยีในการเก็บกูวัตถุระเบิด การวิจ ัย ครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อ 1 เพื่อศึกษามาตรการเก็บกูวัตถุระเบิด ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ 2 เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพการเก็บกูวัตถุระเบิด ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ 3 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บกู
วัตถุระเบิด ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล

1 เพศ 2.อายุ 3.ระดับการศึกษา
4.ตำแหนง 5.รายได
6.ประสบการณในการเก็บกูวัตถุระเบิด
7.ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในงานเก็บกูวัตถุระเบิด
การพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บกูวัตถุระเบิด
1.ดานบุคลากร
2.ดานทักษะในการปฏิบัติงานการเก็บกูวัตถุระเบิด
3.ดานเทคโนโลยีในการเก็บกูวัตถุระเบิด

การพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บกู
วัตถุระเบิด ของสำนักงานตำรวจ
แหงชาติ กรณีศึกษากลุมงานเก็บกู
และตรวจพิสูจนวัตถุระเบิด กอง
บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการ
พิเศษ กองบัญชาการตำรวจนคร
บาล สำนักงานตำรวจแหงชาติ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดำเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน คือรูปแบบเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลไดตอบปญหาการวิจัยมากที่สุดโดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
ประชากรและตัวอยาง
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คือ จำนวนขาราชการตำรวจเก็บกูและทำลายวัตถุระเบิด ที่
อยูในตำแหนงเจาหนาที่เก็บกูและทำลายวัตถุระเบิด ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ทั่วประเทศ
จำนวนทั้งสิ้นทั้งสิ้น 800 คน คำนวณขนาดตัวอยางดวยสูตรหาขนาดตัวอยางเมื่อทราบคาประชากร
ของ โดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนรอย
ละ 5 ไดขนาดตัวอยาง 267 คน
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล
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ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยาง หวงเดือน เมษายน พ.ศ.2561 โดยใช
แบบสอบถามที่สรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 2 สวน ไดแก 1) ปจจัย
สวนบุคคล จำนวน 7 ขอ ไดแก เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, ,ตำแหนง รายได, ประสบการณในการ
เก็บกูวัตถุระเบิด, ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานการเก็บกูวัตถุระเบิด และ 2) การพัฒนาประสิทธิภาพที่
เกี ่ ย วข อ งกั บ การเก็ บ กู  ท ำลายวั ต ถุ ร ะเบิ ด ของสำนั ก งานตำรวจแห ง ชาติ ซึ ่ ง ได ป รั บ ปรุ งแบบ
แบบสอบถามจากผูเชียวชาญ จำนวน 44 ขอ มีคาความเชื่อมั่นซึ่งคำนวณดวยสูตรคำนวณสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Coefficient) ดวยวิธีของ Cronbach เทามากกวา .80 ผูวิจัยนำผลการวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณมาสรางแบบสัมภาษณ ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยาง โดยการสนนทนากลุม และ
การสัมภาษณเชิงลึก
ดำเนิ น การวิ เ คราะห ขอมูล ดว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอรส ำเร็จ รูป ทางสถิติ สถิติที่ใช
ประกอบด ว ย สถิ ติ เ ชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหขอมูล ทั่ว ไปของกลุ ม
ตัวอยาง หาความสัมพันธ/การเปรียบเทียบผลการศึกษาของตัวแปรนั้นใชสถิติ การทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ย ใช t-test dependent และทดสอบสมมุติฐานดวยคา F-test โดยวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว One way ANOVA / การหาผลตางของระดับความคิดเห็นดวยวิธีจับคูพหุ
คุณ (Multiple Comparisons Test) ดวยคาสถิติ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) และ
การหาคาความสัมพันธดวยการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) โดยกำหนดคานัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล
ตัวอยางสวนมากเปนเพศชาย (รอยละ 97.8) มีชวงอายุอยูระหวาง 41-50 ป (รอยละ
40.1) ระดับการศึกษา สวนใหญมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 40.4) อยูในตำแหนง
ผบ.หมูเก็บกูวัตถุระเบิด (รอยละ 84.6) มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001–30,000 บาท (รอยละ 49.1)
มี ป ระสบการณ ในการเก็ บ กู  ว ั ตถุ ร ะเบิ ด จำนวน 41 ครั้งขึ้น ไป (รอยละ 31.8) มี ร ะยะเวลาที่
ปฏิบัติงานการเก็บกูวัตถุระเบิด อยูระหวาง 11–15 ป (รอยละ 43.1)
การพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บกูวัตถุระเบิด
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพที่เกี่ยวของกับการเก็บกูทำลายวัตถุ
ระเบิด ของสำนักงานตำรวจแหงชาติในประสิทธิภาพปจจุบันและประสิทธิภาพที่คาดหวังในภาพรวม
ภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.98 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.28 ความคิดเห็นอยูในเกณฑ
ปานกลาง และประสิทธิภาพที่คาดหวังในภาพรวม มีระดับความคิดเห็นคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.21 และความคิดเห็นอยูในเกณฑมากที่สุด ซึ่งมีคาของประสิทธิภาพที่
คาดหวัง ตอประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
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ตารางที ่ 1 ค า เฉลี ่ ย ค า ส ว นเบี ่ย งเบนมาตรฐานและระดั บ ความคิด เห็น เกี ่ย วกับ การพั ฒ นา
ประสิ ท ธิ ภ าพที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ การเก็ บ กู  ท ำลายวั ต ถุ ร ะเบิ ด ของสำนั ก งานตำรวจแห ง ชาติ ใ น
ประสิทธิภาพปจจุบันและประสิทธิภาพที่คาดหวังในภาพรวม
ระดับการพัฒนาประสิทธิภาพที่เกี่ยวของกับการเก็บ กู
การพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บกู
ทำลายวัตถุระเบิด ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ
วัตถุระเบิด
ประสิทธิภาพที่มีปจจุบัน ประสิทธิภาพที่คาดหวัง
Mean S.D. ระดับ Mean S.D. ระดับ
ดานบุคลากร
2.81 .42 ปานกลาง 4.30 .27 มากที่สุด
ดานทักษะในการปฏิบัติงานการ
3.12
เก็บกูวัตถุระเบิด
ดานเทคโนโลยีในการเก็บกูวัตถุระเบิด 2.91

.30 ปานกลาง 4.38

.22

มากที่สุด

.41 ปานกลาง 4.26

.33

มากที่สุด

ภาพรวม

.28 ปานกลาง 4.33

.21

มากที่สุด

2.98

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับการพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บกูวัตถุ
ระเบิดของ สำนักงานตำรวจแหงชาติในประสิทธิภาพที่มีปจจุบัน กับ ประสิทธิภาพที่คาดหวัง
ระดั บ การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการเก็ บ กู  ว ั ตถุ ระดับการพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บกูวัตถุ
ระเบิดของ สำนักงานตำรวจแหงชาติ
ระเบิดของสำนักงานตำรวจแหงชาติ
ในประสิทธิภาพที่มีปจจุบัน
ในประสิทธิภาพที่คาดหวัง
Pearson Correlation
0.2929
Sig. (2-tailed)
p-volue**
ระดับความสัมพันธ
คอนขางต่ำ
* * <.001
ทั้งนี้พบวาพบวาระดับการพัฒนาประสิทธิภาพการ เก็บกูวัตถุระเบิดของ สำนักงานตำรวจ
แหงชาติในประสิทธิภาพที่มีในปจจุบัน กับระดับการพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บกูวัตถุระเบิดของ
สำนักงานตำรวจแหงชาติในประสิทธิภาพที่คาดหวังมีคา Sig.( 2-tailed ) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา
0.05 กลาวคือ ระดับการพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บกูวัตถุระเบิดของ สำนักงานตำรวจแหงชาติใน
ประสิทธิภาพที่มีในปจจุบัน มีความสัมพันธกับระดับการพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บกูวัตถุระเบิด
ของสำนักงานตำรวจแหงชาติในประสิทธิภาพที่คาดหวังอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ r (Pearson Correlation) เทากับ 0.2929 มีคาความสัมพันธในระดับคอน
ขางต่ำ และเปนไปในทิศทางเดียวกันกลาวคือ ระดับการพัฒนาประสิทธิภาพการ เก็บกูวัตถุระเบิด
ของสำนั กงานตำรวจแห งชาติ ในประสิ ทธิ ภ าพที ่ มี ในป จ จุ บ ั น มากขึ้ น ปริมาณระดับ การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการเก็บกูวัตถุระเบิดของสำนักงานตำรวจแหงชาติในประสิทธิภาพที่คาดหวังจะเพิ่มขึ้น
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2564

วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟค

89

การสนทนากลุม
ผลจากการสนทนากลุมสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพที่
เกี่ยวของกับการเก็บกูทำลายวัตถุระเบิด ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ดังนี้
1) หนวยงานเก็บกูวัตถุระเบิด มีหลายหนวยงานตนสังกัด ทำใหไมมีเอกภาพ ในสายการ
บังคับบัญชาและสายการปฏิบัติงาน ควรจะรวมเปนหนวยงานเดียว เปนกองบังคับการเก็บกูว ัต ถุ
ระเบิด
2) ควรมีการคัดสรรบุคลากรกอนเขามาปฏิบัติงานเก็บกูวัตถุระเบิด ตั้งแตคุณสมบัติของ
ผูเรียน ตองผานหลักสูตรภาคบังคับกอนเชน ตองมีการทดสอบความรูคัดเลือกเขาเรียนหลักสูตรการ
ทำลาย
3) ควรมีการฝกทบทวนการเก็บกูวัตถุระเบิดอยางตอเนื่องเปนประจำป ทุก 6 เดือน
4) ควรมี การฝ ก อบรมกับ ผูเชีย วชาญเฉพาะดา น เชน เจาหนาที่จ ากตา งชาติ ที่ มี
ประสบการณในการเก็บกูวัตถุระเบิดในที่ตาง เจาหนาที่กัมมันตภาพรังสี เจาหนาที่พิสูจนหลักฐาน
หรือการฝกรวมกับเหลาทัพ เพื่อการประสานงานการเก็บกูวัตถุระเบิดที่มีประสิทธิภาพ
5) ควรจัดหาอุปกรณในการเก็บกูวัตถุระเบิดเบื้องตนใหกับเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดที่
ยังไมมีอุปกรณการเก็บกูวัตถุระเบิดใช เชน ชุดหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด, ชุด BOMB SUIT, เครื่อง XRAY, เครื่องตัดสัญญาณสื่อสาร JAMMER, ปนยิงน้ำแรงดันสูง เปนตน
6) ควรจัดหาผูชำนาญการในการจัดการและบริหารเหตุการณ กับอาวุธสมัยใหมที่มี
อำนาจการทำลายลางสูง ใหกับเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดเพื่อรองรับเหตุการณที่จะเกิดขึ้น
7) ควรคัดสรรบุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเขามาปฏิบัติในหนวยงานเก็บ
กูวัตถุระเบิด หรือจัดหาทุนการศึกษาใหบุคลากรในหนวยงานไปอบรมศึกษาในโครงการ หรือหลักสูตร
ตางๆที่หนวยงานยังขาดแคลน เพื่อนำกลับมาถายทอดความรูใหกับบุคลากรของหนวยงาน
8) เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดตองมีความรูในภาษาตางชาติเพื่อการติดตอสื่อสารกับ
ชาวตางชาติ การหาขอมูลวัตถุระเบิดทางอินเตอรเน็ต การศึกษาวิธีการการทำงานของวัตถุระเบิด
การจัดการการเก็บกูวัตถุระเบิดที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
9) เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดตองมีทักษะในการใชเครื่องมือในการเก็บกูวัตถุระเบิด
10) เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดตองบริหารเหตุการณ ภายใตสภาวะการตางๆ ที่เกิดขึ้น
ตลอดจนใหคำแนะนำกับเจาหนาที่ที่เขามาชวยในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
11) เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดตองมีความรู ทักษะในการจัดการ บริหารเหตุการณ กับ
วัตถุระเบิดทำลายลางสูงไดอยางถูกตอง ถูกวิธี และปลอดภัย
12) เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิด ตองเครื่องมือที่ทันสมัย ในการเก็บกูวัตถุระเบิดแสวง
เครื่อง
13) ในการเก็บกูวัตถุระเบิด เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิด ตองมีขอมูลของวัตถุระเบิดที่เปน
ป จ จุ บ ั นทั นตอเหตุ การณในการเก็บกูวัตถุระเบิด มีร ะบบการเชื่อมตอฐานขอมูลวัตถุ ระเบิดกับ
หนวยงานตนสังกัด
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14) ในการเก็บกูวัตถุระเบิดตองเครื่องมือที่ใชในการสำรวจพื้นที่ที่เกิดจากระยะไกล เพื่อ
ปองกันการสูญเสียจากแรงระเบิด สะเก็ดระเบิด หรือการโจมตีจากผูกอการราย
15) ในการเก็บกูวัตถุระเบิด เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิด ควรมีศูนยการสั่งการแบบ
เคลื่อนที่ที่สามารถใหขอมูลของวัตถุระเบิด การวิเคราะหสถานการณ การตัดสินใจในการเก็บกูระเบิด
ไดอยางทันทวงที
การสัมภาษณเชิงลึก
จากการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บกูวัตถุระเบิด
ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ พบวา การพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บกูวัตถุระเบิด ของสำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ มีผลการสัมภาษณที่เปนแนวทางในการทางการพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บกูวัตถุ
ระเบิดขึ้นมา ดังนี้
1) ดานบุคลากร เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดตองมี ความรู ความสามารถ ทักษะ ในการ
เก็บกูวัตถุระเบิด ไมวาจะเปนความรูในวิชาสรรพาวุธ ตลอดจนมีการฝกอบรม ทบทวน ฝกรวมเหลา
ทัพหรือฝกรวมระหวางประเทศ
2) ดานทักษะในการปฏิบัติงานการเก็บกูวัตถุระเบิด เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดตองมี
ทักษะการเก็บกูวัตถุระเบิด และการใชอุปกรณเครื่องมือในการเก็บกูวัตถุระเบิดทุกชนิด ใหมีความ
เชียวชาญ ความคลองตัว และมีวิธีการ การแกไขปญหาเฉพาะหนาในการเก็บกูวัตถุระเบิดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3) ดานเทคโนโลยีในการเก็บกูวัตถุระเบิด นวัตกรรมเทคโนโลยีเปนสวนสำคัญอีกดานหนึ่ง ในการชวย
ใหเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิด ทำการเก็บกูวัตถุระเบิดเปนไปดวยความรวดเร็วและปลอดภัย
อภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลวิเคราะหมาตรการมาตรการเก็บกูวัตถุระเบิด ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ มี
องค ป ระกอบ 3 ด า น คื อ 1) ด า นบุคลากร 2) ดานทักษะในการปฏิบ ัติงานการเก็บ กู 3) ดาน
เทคโนโลยีในการเก็บกูวัตถุระเบิด และพบวาประสิทธิภาพในการเก็บกูวัตถุระเบิด ของสำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ ในปจจุบันภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ ดานทักษะในการปฏิบัติงาน
การเก็บกูวัตถุระเบิด รองมาเปนดานเทคโนโลยีในการเก็บกูวัตถุระเบิด และดานบุคลากร ความ
คิดเห็นทั้งหมดอยูในเกณฑปานกลาง ในสวนของการพัฒนาประสิทธิภาพที่เกี่ยวของกับการเก็บกู
ทำลายวัตถุระเบิด ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ในประสิทธิภาพที่คาดหวัง ระดับความคิดเห็น
สูงสุด คือ ดานทักษะในการปฏิบัติงานการเก็บกูวัตถุระเบิด รองลงมาเปนดานบุคลากร และดาน
เทคโนโลยีในการเก็บกูวัตถุระเบิด มีคาเฉลี่ยเทากับ ความคิดเห็นทั้งหมดอยูใน เกณฑมากที่สุด
การพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บกูวัตถุระเบิด ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ สามารถสรุปการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเก็บกูวัตถุระเบิด ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ประกอบไปดวย 3 ดาน ดังนี้
1) ดานบุคคลากร หนวยงานเก็บกูวัตถุระเบิดควรมีเอกภาพ ในสายการบังคับบัญชาและ
สายการปฏิบัติงาน เพื่อการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของงบประมาณ การจัดหา
อุปกรณในการเก็บกูวัตถุระเบิด การบริหารกำลังพลที่มีอยูอยางจำกัดใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ทำงาน มีการคัดเลือกบุคลากร เชนมีการสอบแขงขันวัดความรู ดานสรรพาวุธ วัตถุระเบิด กอนเขา
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เขาเรียนหลักสูตรการทำลายวัตถุระเบิด เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดตองไดรับการฝกอบรมทบทวน
การเก็บกูวัตถุระเบิดทุกๆ 6 เดือน สอดคลองกับผลการวิจัยของ พจนกร กัญจินะ (2557)พบวาการ
ประเมินกระบวนการ ไดแก วิธีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การบริหารหลักสูตรฝกอบรม การ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม การวัดและการประเมินผลการฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู ความ
ชำนาญ การวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติในการเก็บกูวัตถุระเบิด การใชอุปกรณในการเก็บกูวัตถุระเบิด
เชน ชุดหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด ชุด BOMB SUIT , เครื่อง X-Ray เครื่องตัดสัญญาณสื่อสาร ปนยิง
น้ำแรงดันสูง เปนตน เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดควรมีความรูดานภาษาตางชาติ เพื่อติดตอสื่อสาร หา
ความรูการกอการรายสมัยใหม ที่ผูกอการรายไดมีการนำมาใชในการกอเหตุวางวัตถุระเบิดจากพื้นที่
ตางๆทั่วโลก ตลอดจนควรสงเสริมบุคลากรใหมีการฝกอบรมกับผูเชียวชาญเฉพาะดาน จากเจาหนาที่
จากตางชาติ ที่มีความรู ประสบการณ ในการเก็บกูวัตถุระเบิด ในเหตุการณตาง ๆ หรือ จัดหา
ทุนการศึกษาในการเรียนหลักสูตรตางๆ ที่ยังขาดแคลน เพื่อนำกลับมาถายทอดความรูใหกับบุคลากร
ของหนวยงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ จงรักษ มีอุสาห (2551) ไดกลาววาการจัดใหมีการฝกอบรม
กับผูเชียวชาญในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน การทำงานเปนทีม และจัดใหมีการพัฒนาความรู
แนวคิด และหลักในการวางแผนเชื่อมโยงกับภาระหนาที่และนโยบาย ใหมีการฝกคิดวิเคราะห เพื่อ
เปนการปรับปรุงวิธีการทำงาน และจัดใหมีการศึกษาดูงานหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีผลงานยอด
เยี่ยมในการใหบริการ เปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกร
สอดคลองกับงานวิจัยของ วิจิตร อาวะกุล (2540 : 14-15) กลาวไววาการฝกอบรมวัตถุประสงคเพื่อ
เพิ่มความรู ความชำนาญ และความสามารถของบุคคลใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
การพัฒนามุงที่จะทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล โดยแบงออกเปนดานใหญๆ 3 ดานคือ ดาน
ความรู การศึกษา โดยใหมีความรูความเขาใจสูงขึ้น ดานทักษะ (Skill) ซึ่งจะใหเกิดความชำนาญใน
งานที่รับผิดชอบ และดานทัศนะคติ
2) ดานทักษะในการปฏิบัติงานการเก็บกูเจาหนาทีเก็บกูวัตถุระเบิด ปเตอรสัน และโพลว
แมน (Peterson and Plowman, 1993 : 104) กลาววา การพัฒนา ประสิทธิภาพการทำงาน เปน
ความคิดเห็นที่มีตอการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเพิ่มความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณใน
การปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุผลสำเร็จหรือตามเปาหมายหรือดีกวาเปาหมาย ควรรูวิธีการเก็บกูวัตถุ
ระเบิด ลำดับขั้นตอนการเก็บกูวัตถุระเบิด การปรับใชอุปกรณเครื่องมือการเก็บกูวัตถุระเบิดที่มีอยาง
จำกัด ในสถานการณตาง ๆ ใหเกิดประสิทธิภาพในการเก็บกูวัตถุระเบิด ไมควรขามขั้นตอนในการ
เก็บกูวัตถุระเบิด การเก็บกูวัตถุระเบิด ตองมีอุปกรณเครื่องมือในการเก็บกูวัตถุระเบิดที่ทันสมัย ที่
อำนวยความสะดวกในการเก็บวัตถุระเบิด เชน เครื่องมือในการขนยายวัตถุระเบิดไปในพื้นที่ปลอดภัย
เครื่องมือปองกันการจุดระเบิดวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง เครื่องมือพิสูจนทราบวัตถุระเบิดจากระยะไกล
เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิด ตองมีความรู ทักษะ การเก็บกูวัตถุระเบิดอาวุธสมัยใหมที่มีอนุภาพรายแรง
ประเภท สารเคมีชีวะ กัมมันตภาพรังสี อยางถูกวิธี การเก็บกูวัตถุระเบิดแสวงเครื่องเจาหนาที่เก็บกู
วัตถุระเบิด ตองใชอุปกรณเก็บกูจากระยะไกล เชน การใชหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด เขาไปในพื้นที่
อันตราย และมีความเสี่ยงตอการวางระเบิดซ้ำซอน กับระเบิด ซึ่งสามารถชวยปองกันการสูญเสียชีวิต
ของเจาหนาที่ทำลายวัตถุระเบิดเปนอยางมาก
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3.ด า นเทคโนโลยี ในการเก็บ กูว ัตถุร ะเบิดในการเก็บ กูว ัตถุร ะเบิด แสวงเครื่อง จาก
ผลงานวิจัยของ พจนกร กัญจินะ (2557) เรื่องการฝกอบรมหลักสูตรการทำลายวัตถุระเบิดของกอง
สรรพาวุธสำนักงานตำรวจแหงชาติ พบวาควรพัฒนาเนื้อหาของแตละรายวิชาใหมีความทันสมัยตอ
สถานการณและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ควรมีศูนยสั่งการเคลื่อนที่ที่ทันสมัย ในการเก็บกูวัตถุระเบิด
เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิด จำเปนตองมีขอมูลของวัตถุระเบิด การทำงานของวงจรการจุดระเบิด ตอง
มีระบบการเชื่อมตอฐานขอมูลวัตถุระเบิดกับหนวยงานตนสังกัด หรือผูเชียวชาญการเก็บกูวัตถุระเบิด
และนำเทคโนโลยีเขามาใชในการบริหารเหตุการณการเก็บกูวัตถุระเบิดรวมกับชุดปฏิบัติการ เพื่อ
ขอมูลในการเก็บกูวัตถุระเบิด ตลอดการติดตอสื่อสารสั่งการที่ชัดเจนและถูกตองในการเก็บกูวัตถุ
ระเบิด การเก็บกูวัตถุระเบิดแสวงเครื่องที่ไมทราบชนิดของวัตถุระเบิดที่อยูภายใน ตองมีเครื่องมือที่ใช
ในการตรวจคนหา ตรวจจับ สารเคมีชีวะ กัมมันตภาพรังสี ไดจากระยะไกล เพื่อใหทราบถึงวิธีขั้นตอน
ในการปฏิบัติการเก็บกูวัตถุระเบิด ตลอดจนการบริหารเหตุการณเมื่อเกิดการระเบิดของสารเคมีชีวะ
รังสี การเก็บกูวัตถุระเบิดควรเครื่องมือที่ใชในการสำรวจพื้นที่ที่เกิดเหตุการณจากระยะไกล เพื่อ
ปองกันการโจมตีจากผูกอการราย หรือ จากแรงระเบิด สะเก็ดระเบิด เมื่อเกิดการระเบิด
ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บกูวัตถุระเบิด ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ
ผู  ว ิ จ ั ย ได ค  น พบป ญ หาของการเก็ บ กู  ว ั ต ถุ ร ะเบิ ด ที ่ ม ี อ ยู  ใ นป จ จุ บ ั น และเป น ป ญ หาที ่ ส  ง ผลต อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเก็บกูวัตถุระเบิด เชน งบประมาณที่มีอยูอยางจำกัด ของหนวยงาน
และอุปกรณการเก็บกูวัตถุระเบิดที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานแตละอุปกรณมีราคาที่คอนขางแพง ซึ่ง
มีความยากในการของบประมาณในการจัดซื้อ จึงทำใหเจาหนาที่ตำรวจเก็บกูวัตถุระเบิดมีอุปกรณใน
การเก็บกูวัตถุระเบิดไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานเก็บกูวัตถุระเบิด จึงทำใหเกิดความเสี่ยงในการ
สูญเสียชีวิตและทรัพยสินของเจาหนาที่เอง เมื่อเกิดอุบัติการณการระเบิดขึ้นในระหวางการเก็บกูวัตถุ
ระเบิด ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บกูวัตถุระเบิด ดังนี้
1) ขอเสนอแนะสำหรับสำนักงานตำรวจแหงชาติ
(1) จากการศึกษาพบวา การเก็บกูวัตถุระเบิดยังขาดเครื่องมือในการเก็บกูวัตถุระเบิด
และงบประมาณ และการบริหารงานของบุคคลากรหนวยงานเก็บกูวัตถุระเบิด เนื่องจากในปจจุบัน
หนวยงานเก็บกูวัตถุระเบิดที่อยูในแตละจังหวัด สายการบังคับบัญชาขึ้นอยูกับกองกำกับการสืบสวน
จังหวัดทำใหการบริหารกำลังพลไมเกิดประสิทธิภาพเทาที่ควร เมื่อเกิดเหตุการณการเก็บกูวัตถุระเบิด
ที่ตองใชบุคลกรจำนวนมาก และเครื่องมือการเก็บกูวัตถุระเบิดที่ทันสมัย ซึ่งในหนวยตางๆยังขาด
แคลนเปนอยางมาก เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกูวัตถุระเบิด หนวยงานเก็บกูวัตถุระเบิดควร
มีเอกภาพในสายการบังคับบัญชา ดวยการยกระดับเปนกองบังคับการเก็บกูวัตถุระเบิด เพื่อการ
บริหารกำลังพลที่มีอยูอยางจำกัด ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารเครื่องมือเก็บกูวัตถุระเบิดให
เพียงพอตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิด
(2) สำนักงานตำรวจแหงชาติ ควรจัดหาทุนการศึกษาใหกับเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิด
ในการศึกษากับสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญการทำงานกับดานวัตถุระเบิดโดยเฉพาะ เชน FBI, ATF,
ATA และ AFT เพื่อศึกษา เทคนิค วิธีการ การเก็บกูวัตถุระเบิดที่ทันสมัย
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(3) เงินคาตอบแทนการปฏิบัติการเก็บกูวัตถุระเบิด ที่มีอัตราการจายปจจุบันไมมีความ
เหมาะสมกับสถานการณที่แนวโนมเกิดขึ้นมากในปจจุบัน เพื่อขวัญและกำลังใจควรมีการปรับเพิ่มขึ้น
ตามเหตุการณภาวะทางสังคมที่เกิดขึ้น และการทำประกันภัยที่มีคาความคุมครองต่ำควรมีการขยาย
ความคุมครองใหมากขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณที่ตองมีการสูญเสียของเจาหนาที่ ครอบครัวจะไดมีกำลัง
ทรัพยในการตอสูกับชีวิตตอไป
(4) ความเจริญกาวหนาในอาชีพตำรวจเก็บกูวัตถุระเบิด ควรมีการเลื่อนไหลในหนาที่
การทำงานของเจาหนาที่ที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณในงานเก็บกูวัตถุระเบิด โดยการปรับ
เลื่อนตำแหนงจากนายตำรวจชั้นประทวนเปนนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร เพื่อเปนขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานและการปองกันการโยกยายของบุคคลากรทรงคุณคา ที่มีวิญญาณของนักเก็บกูวัตถุวัตถุ
ระเบิด
2) ขอเสนอแนะสำหรับ กลุมงานเก็บกูและตรวจพิสูจนวัตถุระเบิด กองบังคับการสายตรวจ
และปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแหงชาติ
(1) ควรมีศูนยควบคุมสั่งการการบริหารงานการเก็บกูวัตถุระเบิด ที่ใหขอมูลของวัตถุ
ระเบิด วิธีการในการเก็บกูวัตถุระเบิดของหนวยปฏิบัติการเก็บกูวัตถุระเบิดแบบเปนเรียลไทม หรือมี
หนวยสนับสนุนการเก็บกูวัตถุระเบิดสวนหนา
(2) ควรมีอุปกรณในการเก็บกูวัตถุระเบิดจากระยะไกลที่ทันสมัยเพื่อปองกันการสูญเสีย
ของเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิด เชน หุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด เครื่องบินบังคับแบบโดรนเพื่อใชในการ
เขาสำรวจพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุการณ ปนยิงน้ำแรงดันสูงที่มีระยะการยิงตัดวงจรไดจากระยะไกล
ตลอดจนอุปกรณในการตรวจสถานที่เกิดเหตุที่มีความทันสมัย และมีความเที่ยงตรงแมนยำและ
นาเชื่อถือ
(3) เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดควรมีการฝกเพิ่มความชำนาญยกระดับในการเก็บกูวัตถุ
ระเบิด เปนขั้น ๆ เชน เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดที่มีอายุในการทำงานเก็บกูวัตถุระเบิด 1 – 5 ป
จะตองผานการฝกอบรมในระดับขั้นตน เจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดที่มีอายุในการทำงานเก็บกูวัตถุ
ระเบิ ด 5 – 10 ป จะต องผ า นการฝกอบรมในระดับขั้น สูง เมื่อผานการฝกอบรมจะไดปกแสดง
ความสามารถ และความชำนาญ ที่แตกตางกัน เปนการสรางใหเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดตองมีความ
กระตือรือรนที่จะพัฒนาประสิทธิภาพไดอยูตลอดเวลา
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