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การศึกษาปัจจัยเสี่ยงในการทางานและการประเมินความพึงพอใจการนา
เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลไปใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์

A STUDY OF RISK FACTORS AND SATISFACTION SURVEY IN THE INTHANIN
BULLETPROOF VESTS FOR GOVERNMENT OFFICERS ON PHETCHABUN
PROVINCE
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ ยงพฤติกรรมการทางานอองเจาานนาาที่รัฐ
ความพึงพอใจต่อการใชาเสื้อเกราะกันกระสุน เปรียบเทียบบทบาทนนาาที่อองเจาานนาาที่อองรัฐกับ
ปั จ จั ย เสี่ ย งในการปฏิ บั ติ น นา า ที่ แ ละความพึ ง พอใจต่ อ การใชา เ สื้ อ เกราะกั น กระสุ น และศึ ก ษา
ความสั มพันธ์ระนว่างพฤติกรรมการทางานกับปัจจัยเสี่ ยงในการปฏิบัติน นาาที่อองเจาานนาาที่รัฐ
กลุ่ ม ตัว อย่าง จานวน 383 คน ไดาม าโดยการสุ่ มแบบง่ าย เครื่ องมื อที่ใ ชา คือ แบบสอบถาม
(questionnaire) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus
Group discussion) สถิติที่ใชาไดาแก่ ค่าราอยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics)
ผลการวิจัยพบว่า ผูาตอบแบบสอบถามส่วนในญ่เป็นนายทนารชั้นประทวน จานวน 303
คน (ราอยละ 79.10) รองลงมาคือ นายตารวจชั้นประทวน จานวน 65 คน (ราอยละ17.00) เป็น
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จานวน 8 คน (ราอยละ 2.10) และเจาานนาาที่ป่าไมา จานวน 7 คน
(ราอยละ 7.80) ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนในญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 209 คน (ราอยละ
54.60) รองลงมาคือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนรือเทียบเท่า -อนุปริญญา จานวน 168 คน
(ราอยละ 43.80) และระดับปริญญาโท จานวน 6 คน (ราอยละ 1.60) การใชาเสื้อเกราะกันกระสุนใน
การปฏิบัตินนาาที่ พบว่าส่วนในญ่สวมใส่เสื้อเกาะในการปฏิบัตินนาาที่ จานวน 338 คน (ราอยละ
88.30) และไม่สวมใส่เสื้อเกาะในการปฏิบัตินนาาที่ จานวน 45 คน (ราอยละ 11.70)ประสบการณ์ใน
การปฏิบัตินนาาที่ที่มีความเสี่ยงจากจานวน 383 คน เฉลี่ย 5.08 ปี ดาานการรับรูาความเสี่ยงในการ
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ปฏิบัตินนาาที่ภ าพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.567 ดาานพฤติกรรมในการปฏิบัตินนาาที่
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.773 ดาานความพึงพอใจต่อการใชาเสื้อเกราะกันกระสุนภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.709 บทบาทนนาาที่อองเจาานนาาที่อองรัฐแตกต่างกัน ปัจจัยเสี่ยง
ในการปฏิบัตินนาาที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บทบาทนนาาที่ออง
เจา านนาา ที่อ องรัฐ แตกต่ างกัน ความพึ งพอใจต่ อการใชา เสื้ อเกราะกั นกระสุ น แตกต่ างกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัตินนาาที่อองเจาานนาาที่รัฐที่ระดับ 0.333
การปฏิบัตินนาาที่ป้องกันและปราบปรามมีความเสี่ยงอันตราย เจาานนาาที่ไม่ไดาส วมใส่เสื้ อ
เกราะกัน กระสุ น ทุ กครั้ง อณะปฏิบั ติน นา าที่ เนื่ อ งจากการสนับ สนุน เสื้ อ เกราะจากตาน สั ง กั ด มี ไ ม่
เพียงพอคนราายใชาอาวุธปืนที่ ทัน สมัยส่วนเสื้อเกราะจะป้องกันไดาเฉพาะอาวุธปืนอนาดเล็ก นาก
เจาานนาาที่ไดารับการสนับสนุนเสื้อเกราะจะทาในาการปฏิบัตินนาาที่มีความเชื่อมั่น มีอวัญและกาลังใจ
ทั้งนีอ้ ึ้นอยู่กับคุณภาพอองเสื้อเกราะ เจาานนาาที่รัฐในจังนวัดเพชรบูรณ์ออในาสารวจความตาองการเสื้อ
เกราะกันกระสุนแลาวนาเสนอเป็นนโยบายการใชาเสื้อเกราะในการปฏิบัตินนาาที่จะสามารถสราางความ
เชื่อมั่นและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไดา เจาานนาาที่ใส่เสื้อเกราะปฏิบัตินนาาที่ซึ่งประดิษฐ์จาก
แผ่นเนล็กนนาานลังมีน้านนักประมาณ 6 กิโล เมื่อใชานานก็จะชารุดตามกาลเวลานากไดารับ การ
สนับสนุนเสื้อเกราะอินทนิลจะทาในาประนยัดรูปทรงเนมาะสมกระชับมีคุณภาพโดยนลักฐานจาก
การทดสอบ
คำสำคััญ: ปัจจัยเสี่ยง, ความพึงพอใจ, เจาานนาาที่รัฐ, เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล
ABSTRACT
The current paper was conducted to examine any risk factors inthe
defensive officers’ duty performance, to survey the defensive officers’
satisfaction toward the bulletproof vest, to determine the comparison
between the defensive officers’ roles and duties and the risk factors in work
and satisfaction toward the bulletproof vest, and to find out the relationship
between working behaviors and the risk factors in the defensive officers’ duty
performance.In addition, the population used in the study included 383 officers—
soldiers and police officers through the simple random sampling. The research
tools designed to collect data were a paper questionnaire, in-depth interview, and
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focus group discussion. The statistics to analyze included percentage, mean,
standard deviation, analytical statistics and descriptive statistics.
The results showed the majority, 303 (79.10%), of the respondents to
the survey were non-commissioned soldiers; 65 (17.00%) were non-commissioned
police officers; 8 (2.10%) werethe members of territorial forces. According to
education levels, the majority, 209 (54.60%) obtained a bachelor’s degree; 168
(43.80%), secondly, finished high school, diploma or equivalent; 6 (1.60%) obtained
a master’s degree. In the case of using the bulletproof vest in the fieldwork, 338
(88.30%)wore the bulletproof vest in real situations; 45 (11.70%) ignored using the
bulletproof vest. About the experiences of facing risky situations, 383
officersconfronted with dangerous risks in each year averaged 5.08. In overall, the
defensive officers’ perception toward the risks in work averaged high (3.567). Next,
the overall level of working behaviors leveled high (3.773). According to the results
of satisfaction survey on using the bulletproof vest, the overall level averaged high
(3.709). In short, the result analysis indicated the risky factors in duty performance
were indifferent at the statically significant level of .05 although the officers’ roles
and duties were different. However, the officers in different roles and duties and
their satisfaction toward the bulletproof vest were different at the statically
significant level of .05. Finally, the risky factors in duty performance leveled at
0.333.
Among dangerous risks, the officers performed defensive and
suppressive duties without bulletproof vests because of the department’s
adequate support; in the opposite, the criminals already had high quality guns.
Meanwhile, the officers’ bulletproof vests were secure only from small-sized guns.
If the officers would have been armed with efficient bulletproof vests, they would
be more confident and well-motivated. However, the quality of the bulletproof
vest depended on budget; the Phetchabun defensive officers had already
requested for some grant and also aimed to set as a policy in order to support their
duty performance with full confidence and to reduce casualty and property. In
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addition, the officers with the 6-kilogram weighed bulletproof vests had performed
the duties in risky situations; the vests truly were either broken or out-of-date.
Therefore, the Inthanin branded bulletproof vests—reasonable priced, properly
designed, good quality, and tested—were available to support the officers’ duty
performance.
Keywords: Risk Factors, Satisfaction, Defensive officer, Inthanin bulletproof vests

1.ับทนา
จากการปฏิบัตินนาาที่อองทนาร ตารวจ และเจาานนาาที่รัฐฝ่ายอื่นๆที่ตาองปฏิบัตินนาาที่ในพื้นที่
ที่มีความเสี่ยงสูงนรือในพื้นที่ชายแดนภาคใตา จาเป็นตาองมีอุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคลที่ครบถาวน
เช่น เสื้อเกราะกันกระสุน โลน์กันกระสุน และนมวก เป็นตาน เพื่อจะใชาเป็นเครื่องป้องกันและรักษา
ชีวิตอองเจาานนาาที่เนล่านี้ไวานากเกิดการต่อสูาอึ้น โดยเฉพาะในงานดาานการปราบปรามยาเสพติดใน
ปัจจุบันคนราายมักจะมีอาวุธและจะต่อสูาอัดอืนเจาานนาาที่เป็นประจาดังที่ปรากฏในอ่าวสาร จึงมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่เจาานนาาที่รัฐตาองใส่เสื้อเกราะกันกระสุน ดังคากล่าวออง พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์
ม่วง ผูาบัญชาการตารวจ ไดากล่าวว่า ควรจะตาองมีการเตรียมพราอมทั้งอาวุธปืนประจากาย อุปกรณ์
ป้องกันตัวก่อนปฏิบัตินนาาที่ทุกครั้ง และควรมีการทบทวนการทางานเพื่อป้องกันการสูญเสียมากอึ้น
โดยกานนดในาเจาานนาาที่ตารวจใส่เสื้อเกราะกันกระสุนในอณะปฏิบัตินนาาที่ทุกคน (Daily News,
2015) ประกอบกับอาอมูลการวิจัยอองกองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ พบว่า นนึ่งในปัจจัยที่มี
ผลต่อความเครียดอองตารวจจนส่งผลในาเกิดการฆ่าตัวตายก็คือการทางานที่เสี่ยงอันตรายมาก แลาว
ไม่มีเสื้อเกราะ อุปกรณ์ป้องกันตัวอื่นๆรวมถึงอาวุธปืนและกุญแจมือ ก็ตาองดาเนินการจัดซื้อนาเอง
โดยเฉพาะในกลุ่มเจาานนาาที่ตารวจสายตรวจและสายสืบ(PiyaTaWichai, Refer to in Tannachart
Wantang,2007)ัการใส่เสื้อเกราะกันกระสุนอณะปฏิบัตินนาาที่นั้นจะช่วยลดอันตรายจากกระสุนปืน
นรืออองมีคมอื่นๆที่มาทาราายบริเวณลาตัวอองผูาที่สวมใส่ไดาเป็นอย่างดี และยังลดการเกิดอาการ
บลันท์ทรอมา (Blunt trauma) นรืออาการฟกช้าจากแรงกระแทกอองกระสุนดาวย เสื้อเกราะกัน
กระสุนถูกประกาศในาเป็นยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ดังนั้นการมี
เสื้อเกราะไวาเป็นอองส่วนตัวจึงตาองไดารับอนุญาตครอบครองจากนายทะเบียนตามกฎนมาย ยกเวาน
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นน่วยงานทนารและตารวจที่ส ามารถอออนุญาตมีเสื้ อเกราะกันกระสุ นไวาในครอบครองไดาตาม
นโยบายอองทางราชการเท่านั้น
จังนวัดเพชรบูรณ์มีภูมิประเทศทั่วไปประกอบดาวยภูเอาลา อมรอบเป็นลักษณะรูปเกือกมาา มี
พื้นที่ป่าไมา ประมาณราอยละ 45 อองพื้นที่ทั้งนมด มีกลุ่มประชากรนลายเชื้อชาตินลายภาษาทั้ง
ชาวเอาและพื้นที่ราบ เป็นจังนวัดที่มีแนวเอตติดต่อระนว่างภาคเนนือ ภาคตะวันออกเฉียงเนนือ
และภาคกลาง มีเสานทางการเดินทางนลากนลายเสานทางที่สามารถเชื่อมต่อระนว่างจังนวัดต่างๆไดา
โดยมีเสานทางยาวมากจากเนนือสุดถึงใตาสุด ประมาณ 296 กิโลเมตร และอยู่น่างจากกรุงเทพ
ประมาณ 346 กิโลเมตร ตามเสานทางนลวงนมายเลอ 21 (Phetchabun Provincial Office,
2014) ดาวยลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวนี้จึงมักจะเป็นเสานทางอองการอนส่งยาเสพติดนรือพักยา
ประเภทต่างๆจากประเทศเพื่อนบาานผ่านเอาาสู่จังนวัดในเอตภาคกลาง กรุงเทพฯและปริมณฑล ใน
เสานทางนลักสานรับ การลาเลียงยาเสพติด จากต่างจังนวัดนรือประเทศเพื่อนบาานนั้นจะผ่านมาตาม
เสานทางนลวงนมายเลอ 12 พิษณุโลก–นล่มสัก ทางนลวงนมายเลอ 21 สระบุรี–นล่มสัก แลาวเอาามา
พักยาในพื้นที่จังนวัดเพชรบูรณ์เพื่อรอการลาเลียงส่งต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ ส่วนเสานทางรองที่มีการ
ลาเลี ยงและแพร่ระบาด ไดาแก่ ทางนลวงนมายเลอ 2275 เพชรบูรณ์–ลานารายณ์ (Toranis
Bunkhaeng, Refer To In Tannachart Wantang, 2007)ัในการจับกุมยาเสพติดแต่ละครั้งใน
จังนวัดเพชรบูรณ์ จะสามารถจับกุมไดาเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะยาบาาจะสามารถจับกุมไดาเป็น
จานวนมากกว่าลาานเม็ดพราอมอองกลางอื่นๆ และจะมีการต่อสูาเสมอ เช่น เนตุการณ์การยิงต่อสูาอณะ
การจับกุมที่ ต.วังนิน อาเภอวังโป่ง จังนวัดเพชรบูรณ์ นรือบริเวณถนนนล่มเก่า-วังสะพุง ตาบลศิลา
อาเภอนล่มเก่า เป็นตาน และนอกจากยาเสพติดแลาวจังนวัดเพชรบูรณ์ยังเป็นเสานทางผ่านอองอาวุธ
สงครามต่างๆอีกมากมาย เป็นแนล่งซุามมือปืน ดังนั้นในการปฏิบัติน นาาที่อ องเจาานนาาที่รัฐ นน่ว ย
ต่างๆจึงควรใส่เสื้อเกราะกันกระสุนไวาเพื่อจะช่วยลดอันตรายจากกระสุนปืนนรืออองมีคมอื่นๆที่มา
ทาราายบริเวณลาตัว อีกทั้งยังจะเป็นอวัญกาลังใจแก่ผูาปฏิบัติงานดาวย แต่จากอาอมูลพบว่า เสื้อเกราะ
กันกระสุนคุณภาพดีที่มีน้านนักเบาและมีราคาสูง ประมาณ 30,000 บาทอึ้นไปนั้น ส่วนในญ่จะมี
เฉพาะเจาานนาาที่ระดับสัญญาบัตรเท่านั้น ส่วนเจาานนาาที่ระดับปฏิบัติการ (ชั้นประทวน) จะใชาเสื้อ
เกราะกันกระสุนจากการแจกอองนน่วยงานตานสังกัดนรือจัดนาซื้อมาใส่เอง เสื้อเกราะกันกระสุน
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ที่มีการแจกนั้นจะมีส่วนประกอบจากโลนะทาในามีน้านนักประมาณ 10 กิโลกรัม อึ้นไป ดาวยเนตุ
จากน้านนักมากเกินไปจึงทาในาเจาานนาาที่ไม่นิยมใส่กัน ในปัจจุบันไดามีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัสดุ
เสื้อเกราะกันกระสุนที่มีประสิทธิภาพที่ดีและมีราคาถูกกันอย่างกวาางอวาง เช่น เสื้อเกราะกันกระสุน
จากใยสับปะรด (Ekkarat Jaiboon,2016)การประยุกต์ทาแผ่นเกราะกันกระสุนกันเองจากจากฟิล์ม
เอกซเรย์ในเสื้อเกราะพระเจาาตาก จากใยแกาว (อนุสิทธิบัตรไทย เลอที่ 4263, 2551) จากแผ่นเนล็ก
บวกกับแผ่นซับแรงตาานการนมุนอองกระสุนจากเม็ดทรายอัดกับยาง (อนุสิทธิบัตรไทย เลอที่ 7274,
2555) จากเซรามิกส์ชนิดอลูมินานุามอะลูมิเนียมและเสา นใยเคฟลาร์ความนนาแน่นสูงในเสื้อเกราะ
อองเอ็มเท็ค แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุในงานประดับยนต์ (อนุสิทธิบัตรไทย เลอที่ 9250,
2557) เป็นตาน จากอาอมูลอาางตานจะเน็นไดาว่าเสื้อเกราะกันกระสุนที่มีน้านนักที่เบาและมีราคาถูกจะ
เป็นส่วนสาคัญในการตัดสินใจใชาเสื้อเกราะกันกระสุนอองเจาานนาาที่
ดังนั้น ดาวยเนตุผลดังกล่าว ผูาวิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะทาการวิจัยเพื่อศึกษาถึงปัจจัยเสี่ยงใน
การปฏิบัตินนาาที่และความพึงพอใจต่อการใชาเสื้อเกราะกันกระสุนอองเจาานนาาที่อองรัฐในจังนวัด
เพชรบูรณ์ ตลอดจนปัญนาอุปสรรคในการนาเสื้อเกราะกันกระสุนไปใชาในการปฏิบัตินนาาที่ เพื่อนา
ผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการสนับสนุนการปฏิบัตินนาาที่ต่อไป

2.ัวัตถุประสงค์
2.1. เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัตินนาาที่อองเจาานนาาที่รัฐ
2.2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทางานอองเจาานนาาที่รัฐ
2.3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใชาเสื้อเกราะกันกระสุน อองเจาานนาาที่รัฐ
2.4. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทนนาาที่อองเจาานนาาที่อองรัฐกับปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัติ
2.5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระนว่างพฤติกรรมการทางานกับปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัติ
นนาาที่อองเจาานนาาที่รัฐ
2.6. เพื่อศึกษาปัญนา อุปสรรค และอาอเสนอแนะแนวทางการสนับสนุนการปฏิบัติ
นนาาที่อองเจาานนาาที่รัฐ
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3.ัวิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยใชารูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระนว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Resarch) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Resarch)
โดยดาเนินการในาสอดคลาองกับปัญนาและครอบคลุมความคิดการวิจัย
1) ออบเอตในดาานอองเนื้อนา ผูาวิจัยไดากานนดเนื้อนาอองการวิจัย ประกอบดาวย
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวอาองไดาแก่ ปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัตินนาาที่ พฤติกรรมการ
ทางาน และความพึงพอใจต่อการใชาเสื้อเกราะกันกระสุนในการปฏิบัตินนาาที่อองเจาานนาาที่อองรัฐ
2) ออบเอตดาานประชากรและผูาในาอาอมูลสาคัญ ประชากรที่ใชาในการวิจัยครั้งนี้คือ
1.อาาราชการตารวจ อาาราชการทนารชั้นประทวน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)
และเจาานนาาที่รักษาป่าไมา ที่ปฏิบัตินนาาที่ที่มีความเสี่ยงในเอตพื้นที่จังนวัดเพชรบูรณ์ จานวน 8,985
คน การกานนดอนาดตัวอย่างคานวณจากสูตร Toro Yamane ไดากลุ่มตัวอย่างจานวน 383 คน
ใชาวิธีสุ่มแบบง่าย
2. ผูาในาอาอมูลดาานการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Intervew) 27 คน
3. ผูาเชี่ยวชาญการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป็นบุคคลที่มี
ความเชี่ยวชาญนรือ มีประสบการณ์ในการปฏิบั ตินนาา ที่ที่มีความเสี่ ยงในจั งนวัด เพชรบู รณ์ จั ด
สนทนากลุ่ม 2 ครั้งๆ ละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน
การวิเคราะน์อาอมูลและสถิติที่ใชาวิเคราะน์อาอมูลผูาวิจัยแบ่งออกเป็น การวิเคราะน์อาอมูล
ในการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผูา วิจั ยน าอา อมูล ที่จ ากแบบสอบถามทาการวิเ คราะน์ และแปรผลอาอ มูล ดา ว ยเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์โดยใชาโปรแกรมสาเร็จ โดยการบันทึกคะแนนแต่ละอาออองแต่ละคนลงในแบบลงรนัส
(Coding Form) เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และการวิจัยครั้งนี้ไดาใชาสถิติเพื่อวิเคราะน์อาอมูลไดาแก่
1. การวิเคราะน์ค่าความถี่ และค่าราอยละ ดาวยวิธี Least Significant Different (LSD)
2. วิเคราะน์ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงในการ
ปฏิบัตินนาาที่อองเจาานนาาที่รัฐในจังนวัดเพชรบูรณ์

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

197

4.ัสรุปผลการวิจัย
4.1 ปั จ จั ย เสี่ ย งในการปฏิ บั ติ น นา า ที่ อ องเจา า นนา า ที่ รั ฐ ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก มี
ค่าเฉลี่ยที่ 3.567
4.2 พฤติกรรมในการปฏิบัตินนาาที่อองเจาานนาาที่รัฐ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
ที่ 3.773
4.3 ความพึงพอใจต่อการใชาเสื้อเกราะกันกระสุน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
ที่ 3.709
4.4 บทบาทนนาาที่อองเจาานนาาที่อองรัฐแตกต่างกัน ปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัตินนาาที่ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และบทบาทนนาาที่อองเจาานนาาที่อองรัฐแตกต่าง
กัน ความพึงพอใจต่อการใชาเสื้อเกราะกันกระสุนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.5 ปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัตินนาาที่ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการปฏิบัตินนาาที่
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สนสัมพันธ์เท่ากับ 0.333
4.6 ปัญนาอุปสรรค และอาอเสนอแนะแนวทางการสนั บสนุนการปฏิบัตินนาาที่ออง
เจาานนาาที่รัฐ 1) ในการปฏิบัตินนาาที่ เจาานนาาที่ไม่ไดาสวมใส่เสื้อเกราะกันกระสุนทุกครั้ง 2) เสื้อ
เกราะกันกระสุนที่ไดารับการสนับสนุน จะป้องกันไดาเฉพาะอาวุธอนาดเล็ก 3) การสนับสนุนเสื้อ
เกราะ ในการปฏิบัตินนาาที่มีไม่เพียงพอต่อความตาองการ 4) การสวมใส่เสื้อเกราะกันกระสุนปฏิบัติ
นนาาที่ จะทาในาลดการสูญเสียชีวิติและทรัพย์สิน รวมทั้งมีความเชื่อมั่น มีอวัญ และมีกาลังใจมากอึ้น
ทั้งนี้ อึ้นอยู่กับคุณภาพอองเสื้อเกราะกันกระสุนดาวย 5) สานรับเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล ออง
มนาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ จากผลการทดสอบ (นนังสือรับรองจากโรงงานวัตถุระเบิดทนาร
กรมการอุตสานกรรมทนาร) และจากการสัมผัส จัดว่าอยู่ในประเภทที่มีคุณภาพ ควรผลิตจานวน
มาก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอองเจาานนาาที่

5.ัอภิปรายผลการวิจัย
5.1 จากการวิเคราะน์อาอมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ ยงในการปฏิบัตินนาาที่อองเจาานนาาที่รัฐ
พบว่า การรับรูาความเสี่ยงในการปฏิบัตินนาาที่ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งการรับรูาความเสี่ยงและ
เชื่อว่าตนเองมีโ อกาสที่จะเกิดอุบัติเนตุจากการทางาน การรับรูาลักษณะงานสภาพแวดลาอมที่ไม่
ปลอดภัยที่อยู่รอบๆ ตัวที่อาจก่อในาเกิดอุบัติเนตุ (Napaporn Matpongthaworn, 2000)
ซึ่งสอดคลาองกับงานวิจัยออง Susanguan Suthitorn (2004: 80-81) ในประเด็นที่ว่าเจาานนาาที่
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ตารวจที่ประชาชนเน็นว่า เป็นอาชีพที่เสี่ยงภัยนั้น เป็นเพราะตาองปฏิบัตินนาาที่ในภาคสนาม อาจถูก
ต่อสูาอัดอืนและถูกทาราายกลับไดา แต่ทั้งนี้จะตาองเป็นตารวจที่ปฏิบัตินนาาที่ภาคสนาม เช่น สายตรวจ
นรือนน่วยปราบปรามจับกุมเท่านั้น และใกลาเคียงกับงานวิจัยออง Khachornkhuan Palakun
(2007) ทาการวิจัยเรื่อง การรับรูาความเสี่ยงและอวัญในการทางานกับพฤติกรรมการทางานออง
ตารวจจราจร กองบังคับการตารวจนครบาล 1 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมตารวจจราจรมีการ
รับรูาความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง
5.2 จากผลการวิ เ คราะน์ พ ฤติ ก รรมในการปฏิ บั ติ น นา า ที่ อ องเจา า นนา า ที่ รั ฐ พบว่ า
พฤติ ก รรมในการปฏิ บั ติ น นา า ที่ โ ดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง สอดคลา อ งกั บ Ketsini
Watchanapukka (2004) เรื่อง ความพึงพอใจในการทางานอองนายทนารประทวน : ศึกษา
เฉพาะกรณีกรมพลาธิการทนารบก พบว่า นายทนารประทวนในนน่วยกรมพลาธิการทนารบกมี
ความพึงพอใจในการทางานอยู่ในระดับมาก และ Boonchu Meesri (2004 : 141) ศึกษาเรื่อง
ประสิ ท ธิผ ลในการปฏิบัติ งานป้ องกั นและปราบปรามอาชญากรรมอองเจาานนาา ที่ต ารวจสั งกั ด
ตารวจภูธรจังนวัดเลย พบว่า ตารวจจะปฏิบัตินนาาที่ในาสาเร็จตามภารกิจที่ไดารับมอบนมายเป็นอย่าง
ดีนั้น นอกจากจะมีเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ แลาวยังตาองอาศัย
ประสบการณ์ ที่ ไ ดาม าจากระยะเวลาในการปฏิบั ติ ง านและใกลา เคี ย งกับ งานวิ จั ย ออง Nattaset
Sariman (1999) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอองอาาราชการ
ตารวจชั้นประทวนในสังกัดกองบังคับการอานวยการตารวจตระเวนชายแดน พบว่า อาาราชการ
ตารวจชั้นประทวนในสังกัดกองบังคับการอานวยการตารวจตระเวนชายแดน มีความระดับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางรวมทั้งงานวิจัยออง Koson Chaipetdee (2003)
ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานอองเจาานนาาที่ตารวจสายตรวจ ในจังนวัดนนทบุรี
พบว่า เจาานนาาที่ตารวจสายตรวจในจังนวัดนนทบุรี มีระดับ ความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับปาน
กลาง
5.3 ผลการวิเคราะน์ความพึงพอใจต่อการใชาเสื้อเกราะกันกระสุน เนื่องจากงานวิจัยกับ
เสื้อเกราะกันกระสุนจากการสืบคานอาอมูลปรากฏว่ามีผูาทาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นาอยมากแต่จะมีเพียง
ส่วนที่ใกลาเคียง จากการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการใชาเสื้อเกราะกันกระสุนภาพรวมอยู่ในระดั บ
มาก สอดคลาองกับงานวิจัยออง Metha Pattanawichet (2009) ที่ศึกษาเรื่อง ความคิดเน็นออง
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กาลังพลกองทัพบกที่ปฏิบัติราชการ ใน 3 จังนวัดชายแดนภาคใตา ที่มีต่อคุณภาพในการใชางานออง
ยุทโธปกรณ์เสื้อเกราะป้องกันกระสุน พบว่า กาลังพลกองทัพบกที่ปฏิบัติราชการใน 3 จังนวัด
ชายแดนภาคใตา มีระดับความคิดเน็นต่อคุณภาพในการใชางานยุทโธปกรณ์เสื้อเกราะป้องกันกระสุน
อยู่ในระดับมาก และมีความสอดคลาองกับงานวิจัยออง Boonchu Meesri (2004 : 11) ที่ศึกษา
เรื่อง ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอองเจาานนาาที่ตารวจสังกั ด
ตารวจภูธรจังนวัดเลย พบว่า ตารวจจะปฏิบัตินนาาที่ในาสาเร็จตามภารกิจที่ไดารับมอบนมายเป็นอย่าง
ดีนั้น จะตาองมีเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ โดยความพึงพอใจต่อการ
ใชาเสื้อเกราะกันกระสุนเรื่อง เสื้อเกราะกันกระสุนสามารถป้องกันไม่ในาเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเสื้อ
เกราะกันกระสุ นที่ใชา มีความคงทนต่อกระสุ ในระดับ 3 (อนาดกระสุน7.60 มม.ตามมาตรฐาน
กระทรวงกลาโนม) มีค่าเฉลี่ย 3.861 และความพึงพอใจต่อการใชาเสื้อเกราะกันกระสุนที่มีค่าเฉลี่ย
นาอยที่สุดคือ กระเป๋าสานรับใส่วิทยุ กระเป๋าใส่ซองกระสุน กระเป๋าอเนกประสงค์ ที่อยู่กับตัวเสื้อ
เกราะ ทาในาท่านมีความคล่องตัวในการปฏิบัตินนาาที่ สอดคลาองกับ Suphattar Mingpreecha
(2007: 11) ความพึงพอใจ นมายถึง ความรูาสึกยินดร เจตคติที่ดีอองบุคคล เมื่อไดารับการตอบสนอง
ความตาองการอองตน ทาในาเกิดความรูาสึกที่ดีในสิ่งนั้น
5.4 ผลการเปรียบเทียบบทบาทนนาาที่อองเจาานนาาที่อองรัฐกับปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัติ
และความพึงพอใจต่อการใชาเสื้อเกราะกันกระสุนจากการวิจัย พบว่า บทบาทนนาาที่อองเจาานนาาที่
อองรั ฐ แตกต่ า งกั น ปั จ จั ย เสี่ ย งในการปฏิ บั ติ น นา า ที่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น เป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั บ
Susanguan Suthitorn (2004:80-81) ศูนย์วิจัยและพัฒนาดาานอาชญาวิทยาภาควิชากระบวนการ
ยุติธรรม มนาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทาการสารวจ “ความคิดเน็นอองประชาชนเกี่ยวกับอาชีพที่เสี่ยง
ภัยที่สุดในการปฏิบัติงานแต่ละวัน ” พบว่า อาชีพตารวจที่ปฏิบัตินนาาที่ภาคสนามไดารับการโนวตในา
เป็นอาชีพที่เสี่ยงภัยที่สุด รองลงมาคือ เจาานนาาที่ราชทัณฑ์ที่ปฏิบัตินนาาที่ผูาคุมในเรือนจา ทั้งนี้
เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง ตาองคลุกคลีและอยู่ในกระบวนการยุติธรรม นรือวงจรออง
ผูากระทาผิด ส่วนในอาชีพอื่น ๆ ที่ประชาชนเน็นว่าเสี่ยงภัย ไดาแก่ อาชีพพนักงานอับรถบรรทุก
ทนารที่ปฏิบัตินนาาที่สนาม และช่างก่อสราางในตึกสูง นอกจากนี้ยังมีอาชีพนักบิน เจาานนาาที่ดับเพลิง
ยามรักษาความปลอดภัย ช่างไฟฟ้า ชาวประมง และพนักงานทาความสะอาด แต่อัดแยางกับงานวิจัย
ออง Khachornkhuan Palakun. (2011) ที่ทาการวิจัยเรื่อง การรับรูาความเสี่ยงและอวัญในการ
ทางานกับพฤติกรรมการทางานอองตารวจจราจร กองบังคับการตารวจนครบาล 1 ซึ่งพบว่า ระดับ
การรับรูาความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ตารวจจราจรมีพฤติกรรมการทางานไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจจะเป็น
เพราะว่าการปฏิบัตินนาาที่อองตารวจจราจรเป็นการที่ปฏิบัตินนาาที่ที่เสี่ ยงภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
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นาอยกว่าตารวจ ทนาร ที่ปฏิบัตินนาาที่ภาคสนาม ดัง Susanguan Suthitorn (2004: 80-81) ที่ทา
การสารวจ “ความคิดเน็นอองประชาชนเกี่ยวกับอาชีพที่เสี่ยงภัยที่สุดในการปฏิบัติงานแต่ละวัน” ใน
ประเด็นที่ว่า อาชีพตารวจที่ปฏิบัตินนาาที่ภาคสนามไดารับการโนวตในาเป็นอาชีพที่เสี่ยงภัยที่สุด ซึ่ง
เจาานนาาที่ตารวจที่ประชาชนเน็นว่า เป็นอาชีพที่เสี่ยงภัยนั้น เป็นเพราะตาองปฏิบัตินนาาที่ใน
ภาคสนาม อาจถูกต่อสูาอัดอืนและถูกทาราายกลับไดา เช่น สายตรวจนรือนน่วยปราบปรามจับกุม
เท่านั้น
5.5 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระนว่างพฤติกรรมการทางานกับปัจจัยเสี่ยงในการ
ปฏิบัตินนาาที่อองเจาานนาาที่รัฐ จากการวิจัย พบว่า ปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัตินนาาที่ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมในการปฏิบัตินนาาที่ ซึ่งสอดคลาองกับ Khomsan Sinthawatchawong (2003 ) ที่ศึกษา
เรื่อง การรับรูาความเสี่ยง และพฤติกรรมดาานความปลอดภัยอองผูาควบคุมงานดาานสายอากาศในการ
ไฟฟ้านครนลวง ผลการวิจัยพบว่า การรับรูาความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความ
ปลอดภัย แต่อัดแยางกับงานวิจัยออง Khachornkhuan Palakun (2011) ที่ทาการวิจัยเรื่อง การ
รับรูาความเสี่ยงและอวัญในการทางานกับพฤติกรรมการทางานอองตารวจจราจร กองบังคับการ
ตารวจนครบาล 1 ผลการวิจัยพบว่า การรับรูาความเสี่ยงไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทางาน
ทั้งนี้อาจจะเป็นเพระว่า ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าการปฏิบัตินนาาที่อองตารวจจราจรเป็นการที่ป ฏิบัติ
นนาาที่ที่เสี่ยงภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินนาอยกว่าตารวจ ทนาร ที่ปฏิบัตินนาาที่ภาคสนาม
5.6 วิเคราะน์ปัญนา อุปสรรค และอาอเสนอแนะแนวทางการสนับสนุนการปฏิบัติ
นนาาที่อองเจาานนาาที่รัฐ
การปฏิบัตินนาาที่ป้องกันและปราบปรามมีความเสี่ยงอันตราย เจาานนาาที่ไม่ไดาส วมใส่
เสื้อเกราะกันกระสุนทุกครั้งอณะปฏิบัตินนาาที่เนื่องจากการสนับสนุนเสื้อเกราะจากตานสังกัดมีไม่
เพียงพอคนราายใชาอาวุธปืนที่ทัน สมัยส่วนเสื้อเกราะจะป้องกันไดาเฉพาะอาวุธปืนอนาดเล็ก นาก
เจาานนาาที่ไดารับการสนับสนุนเสื้อเกราะจะทาในาการปฏิบัตินนาาที่มีความเชื่อมั่ น มีอวัญและกาลังใจ
ทั้งนี้อึ้นอยู่กับคุณภาพอองเสื้อเกราะ เจาานนาาที่รัฐในจังนวัดเพชรบูรณ์ออในาสารวจความตาองการเสื้อ
เกราะกันกระสุนแลาวนาเสนอเป็นนโยบายการใชาเสื้อเกราะในการปฏิบัตินนาาที่จะสามารถสราางความ
เชื่อมั่นและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไดา เจาานนาาที่ ใส่เสื้อเกราะปฏิบัตินนาาที่ซึ่งประดิษฐ์จาก
แผ่นเนล็กนนาานลังมีน้านนักประมาณ 6 กิโล เมื่อใชานานก็จะชารุดตามกาลเวลานากไดารับการ
สนับสนุนเสื้อเกราะอินทนิลจะทาในาประนยัดรูปทรงเนมาะสมกระชับมีคุณภาพโดยนลักฐานจาก
การทดสอบซึ่งมีความสอดคลาองกับ กับ Boonchu Meesri (2004: 141) ศึกษาเรื่อง ที่ศึกษาเรื่อง
ประสิ ท ธิผ ลในการปฏิบัติ งานป้ องกั นและปราบปรามอาชญากรรมอองเจาานนาา ที่ต ารวจสั งกั ด
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ตารวจภูธรจังนวัดเลย พบว่า ตารวจจะปฏิบัตินนาาที่ในาสาเร็จตามภารกิจที่ไดารับมอบนมายเป็นอย่าง
ดีนั้น นอกจากจะมีเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนในการปฏิบั ติงานอย่างเพียงพอ แลาวยังตาองอาศัย
ประสบการณ์ที่ไดามาจากระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และการมีสถานภาพโสดอองอาาราชการตารวจ
ซึ่งไม่มีภาระรับผิดชอบต่อครอบครัวมากย่อมสามารถปฏิบัติงานไดาโดยไม่ในาพะวงนนาาพะวงนลัง ไม่
มีภาวะความเครียดสามารถทุ่มเทในากับการปฏิบัติงานไดาอย่ างเต็มที่จึงทาในาการปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพและสอดคลาองกับงานออง Pairat Sroisaeng (2004) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ปัญนา
อุป สรรคในการทางานและแนวโนาม อองการลาออกอองสมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ นแดน (อส.)
กรณีศึกษากองราอยอาสารักษาดินแดนในจังนวัดระนอง พบว่า อัตราค่าตอบแทนไม่เ พียงพอสานรับ
การยังชีพในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งสวัสดิ์การในการรักษาพยาบาลไม่ครอบคลุมถึง ครอบครัว
ซึ่งค่าตอบแทนและสวัสดิการไม่เนมาะสมกับภารกิจนนาาที่อองสมาชิก อส. ปัญนาอีกอย่างที่พบคือ
วัสดุอุปกรณ์ในกองราอยต่าง ๆ ก็มีไม่เพียงพอและชารุดเป็นส่วนมาก ส่วนแนวโนา มการลาออกออง
สมาชิก อส. พบว่า มีแนวโนามที่จะลาออกคิดเป็นราอยละ 26.00 รวมทั้งมีความสอดคลาองกับงานออง
Theodsak Wannaput. (2002:) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานอองอาาราชการตารวจชั้นประทวน ในสังกัดตารวจภูธรจังนวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษา
ปั ญ นาและแนวทางแกา ไ อเกี่ ย วกั บ การเสริ ม สรา า งอวั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน พบว่ า
อาาราชการตารวจเสนอปัญนามากที่สุด 3 ลาดับแรกคือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใชาในการ
ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ รองลงมาคือ ผูาบังคับบัญชาไม่เอาใจใส่ต่อผูาใตาบังคับบัญชา ไม่ในาค วามเป็น
กันเอง ประการสุดทาายคือ การพิจารณาเลื่อนอั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม แนวทางแกาไอคือ ควรในาเบิก
เบี้ยเลี้ยงไดาเต็มตามความเป็นจริงที่ออกปฏิบัติงาน ผูาบังคับบัญชาในาความเป็นธรรมในการพิจารณา
เลื่อนอั้นเงินเดือน เอาใจใส่ต่อผูาใตาบังคับบัญชามากอึ้น ส่งเสริมในาค รอบครัวตารวจมีอาชีพเสริม
เจาานนาาที่ไม่ไดาสวมใส่เสื้อเกราะกันกระสุนทุกครั้งอณะปฏิบัตินนาาที่ส่วนคนราายจะใชาอาวุธปืนนรือ
อาวุธชนิดอื่นๆ ซึ่งมีอนาดดีและทันสมัยส่วนเสื้อเกราะจะป้องกันไดาเฉพาะอาวุธปืนอนาดเล็กการ
ปฏิบัตินนาาที่กาลังคนก็มีนาอย ซึ่งมีความสอดคลาองกับงานอองวิจัยออง Thanoo Puangmanee
(2002 : 75) ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ความคิดเน็นต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานอองเจาานนาาที่ตารวจงาน
ป้องกันปราบปรามสังกัดตารวจภูธรจังนวัดสระบุรี พบว่า ความคิดเน็นต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานทั้ง
ที่เป็นปัจจัยภายในนน่ว ยงาน ปัจจัยภายนอกนน่วยงานและปัจจัยการปฏิบัติงานโดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง นมายความว่า เจาานนาาที่ตารวจงานป้องกันปราบปรามมีความคิดเน็นว่าปัจจัยต่าง
ๆ ในการปฏิบัติงานควรไดาพัฒนาในามีประสิ ทธิภาพนากไดารับการสนับสนุนในเรื่องปัจจัยในการ
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ปฏิบัติงานต่าง ๆ ในาเพิ่มมากอึ้น พอเพียง ก็จะทาในาการปฏิบัติงานอองเจาานนาาที่ทางานป้องกัน
ปราบปรามประสบความสาเร็จ เป็นที่พึ่งอองประชาชนไดาอย่างแทาจริง

6.ัข้อเสนอแนะ
6.1 อาอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) สถาบัน/นน่วยงานที่เกี่ยวอาองควรทาการออกแบบเสื้อเกราะในามีอนาดตามความ
ตาองการอองเจาานนาาที่รัฐ
2) สถาบัน/นน่วยงานที่เกี่ยวอาองควรสารวจความตาองการเสื้อเกราะป้องกันกระสุนจาก
เจาานนาาที่รัฐที่มีความเสี่ยงเช่น อาาราชการทนารตารวจเจาานนาาที่รักษาป่าไมาและสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดนในารัฐส่งเสริมและสนับสนุนเสื้อเกราะกันกระสุนแก่เจาานนาาที่ผูามีความเสี่ยงเพื่อเป็น
อวัญและกาลังใจ
3) สถาบัน/นน่วยงานที่เกี่ยวอาองควรทาการวิจัยต่อยอดเสนอในารัฐสนับสนุนการ
ออกแบบเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล
6.2 อาอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) สถาบัน/นน่วยงานที่เกี่ยวอาองควรนาผลงานการวิจัยประชาสัมพันธ์ในาเจาานนาาที่รัฐ
ไดารับทราบ
2) สถาบัน/นน่วยงานที่เกี่ยวอาองควรควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อทาการพัฒนาเสื้อ
เกราะที่มีประสิทธิภาพราคาถูก
6.3 อาอเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
จากการวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัจจัยเสี่ยงในการทางานและการประเมินความพึงพอใจ
การนาเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลไปใชากับเจาานนาาที่อองรัฐในจังนวัดเพชรบูรณ์ ผูาวิจัยออเสนอในาผูา
ที่สนใจนาไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไปในประเด็นดังต่อไปนี้
1) ควรมีการวิจัยการศึกษาปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัตินนาาที่อองเจาานนาาที่รัฐที่มีตัวแปรที่
แตกต่างจากการวิจัยนี้
2) การวิจัยครั้งต่อไปควรทาการวิจัยในกลุ่มตัวอย่างเฉพาะเช่น เฉพาะทนาร เฉพาะ
ตารวจเป็นตาน
3) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจนลังจากการนาเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล
ไปใชาในการปฏิบัตินนาาที่อองเจาานนาาที่รัฐ

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
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