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ได้แก่ กลุ่มที่ 1 รองผู้กากับการ กลุ่มที่ 2 สารวัตร กลุ่มที่ 3 รองสารวัตร ผู้บังคับหมู่หรือระดับปฏิบัติการ
รวมจานวน 240 คนของสถานีตารวจที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศโครงการโรงพัก เพื่ อประชาชนสังกั ด
กองบั ญ ชาการตารวจนครบาลในหน่ วยงานหลัก ของกองบั งคับ การ 1-9 รวม 9 สถานี ตารวจและ

หน่วยงานสนับสนุนในระดับปฏิบัติการ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
รวม 480 คน
เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม ผลแสดงการประเมิน
ค่าความน่าเชื่อถือของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นรวม เท่ากับ 0.979
สถิติที่ ใ ช้ ใ นการวิเคราะห์ข้ อมู ล ใช้ส ถิติเชิงพรรณนา เชิงอนุมาน และการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยหลัก 7 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
กองบัญชาการตารวจนครบาล โดยมีค่าทางสถิติสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารจัด การของ
กองบัญชาการตารวจนครบาลได้
คาสาคัญ: ประสิทธิภาพ, การบริหารจัดการ, ตารวจนครบาล
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This research article aimed to: 1) study the management efficiency levels of the
crime prevention and investigation of the Metropolitan Police; 2) study the factors affecting the
management efficiency of crime prevention and investigation of the Metropolitan Police; and 3) to
develop certain constructive recommendations and improvements on the factors leading to
management efficiency of crime prevention and investigation of the Metropolitan Police, covering
seven dimensions: 1. strategy, 2. structure, 3. leadership, 4. shared value, 5. managerial pattern,
6. police force management and 7. skill management, all affecting mission management efficiency of
the Metropolitan Police.
The research employed quantitative research methodology and acquired data from
the samples including; 1. Deputy Superintendents of Prevention and Suppression, Police Protectors,
Deputy Marshalls and Compulsory Defenses; 2. Deputy Superintendent of Investigations,
Investigative Inspectors, Deputy Inspectors and Investigators from Nine Police Stations awarded the
bests of “Police Station for the People” project and other relevant supporting units, all via purposive
sampling method with the total amount of 480 samples.

Data collecting tools of this research were the questionnaire forms of 0.974
Cronbach’s Alpha coefficient reliability test. Statistical Analysis techniques included descriptive and
inferential types and structural equation modeling. The results of the study found seven key factors
affected the management efficiency of the Metropolitan Police, all with statistical significance.
Keyword: Efficiency, Management, Metropolitan Police
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กิตติกรรมประกาศ
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงและสมบูรณ์ได้ด้วยควำมอนุเครำะห์ช่วยเหลือและร่วมมือ
จำกผู้มีพระคุณหลำยท่ำน ขอกรำบขอบพระคุณ รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรีชำ หงส์ไกรเลิศ และ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมหมำย จันทร์เรือง อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก พันตำรวจเอก (พิเศษ) ดร.ปรีดำ
สถำวร อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญำศิริ กรรมกำรคนสำคัญที่ได้
ให้ควำมอนุเครำะห์แนะนำอย่ำงเสียสละเป็นอย่ำงยิ่ ง ประธำนกรรมกำรในกำรสอบดุษฎีนิพ นธ์
ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี และกรรมกำรที่เสียสละอีกท่ำน รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชนิดำ
จิตตรุททะ ที่ได้ให้ควำมกรุณำให้คำแนะนำทำงวิชำกำร รวมทั้งครูอำจำรย์ทุกท่ำนที่ได้สละเวลำ
อันมีคุณค่ำอบรมสั่งสอนให้ควำมรู้แก่ผู้วิจัยตลอดมำ
ขอขอบพระคุณคณะกรรมกำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของเครื่องมือแบบสอบถำม IOC
(Index of Item Objective Congruence) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชณฑัต บุญญรัตน์กิตติภูมิ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ อำจำรย์ ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล พลตำรวจตรี ดร.เสนิตย์
สำรำญสำรวจกิจ และ พันตำรวจโท ดร.ตะวัน ตระกำรฤกษ์
ขอขอบคุ ณ เพื่ อ นพี่ น้ อ งนั ก ศึ ก ษำรวมหลั ก สู ต รฯ ทั้ ง รุ่ น เก่ ำ และรุ่ น ใหม่ ที่ ใ ห้ ก ำลั ง ใจ
ค ำแนะน ำในกำรท ำวิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ น้ อ งๆ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยำลั ย สำขำกำรจั ด กำร
มหำวิทยำลัยสยำม ขอขอบพระคุณกองบัญชำกำรตำรวจนครบำล และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
นักวิชำกำรทุกๆ ท่ำน และผู้ตอบแบบสอบถำมที่เสียสละให้ข้อมูลต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งใน
กำรทำวิจัยครั้งนี้ ท้ำยสุดข้ำพเจ้ำขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ครู บำอำจำรย์ทุก ๆ ท่ำนที่เป็นผู้
ประสิทธิ์ประสำทวิชำแก่ข้ำพเจ้ำให้ประสบควำมสำเร็จจนถึงทุกวันนี้
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1

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำของปัญหำ
ในการรั ก ษาความมั่ น คงแห่ ง รั ฐ และประโยชน์ สุ ข ของประชาชน รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้วางหลักการที่สาคัญในหลายประการซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอาทิ ในหมวด 1 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความ
เสมอภาคของบุ ค คลย่ อ มได้ รั บ ความคุ้ ม ครองหมวด 3 สิท ธิ แ ละเสรี ภ าพของปวงชนชาวไทย
หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะหมวด 5 หน้าที่ของรัฐในมาตรา 52 รัฐต้องพิทักษ์
รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทย
มีสิทธิในอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้องจัดให้มีก ารทหาร การทูตและการข่าวกรองที่มี
ประสิทธิภาพ กาลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วยมาตรา 53 รัฐต้องดูแลให้มี
การปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
2560)
หลักการที่สาคัญดังกล่าว สานักงานตารวจแห่งชาติ ถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบโดยตรงในส่วนของความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชน การบังคับ
ใช้ ก ฎหมายและรั ก ษาความมั่ น คงภายในร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานรั ฐ อื่ น ในการด าเนิ น การตาม
นโยบายแห่งรัฐที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 นอกจากนั้นยังมี
พระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้กาหนดอานาจ
หน้าที่ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของ สานักงานตารวจแห่งชาติ ไว้ในมาตรา 6 และ
การแบ่งโครงสร้างในมาตรา 10 แบ่งเป็นกองบัญชาการต่างๆครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
มาตรา 6 สานักงานตารวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชา
ของนายกรั ฐ มนตรี และมี อ านาจหน้ า ที่ ดั ง ต่ อ ไปนี้ (1)รั ก ษาความปลอดภั ย ส าหรั บ องค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทน
พระองค์ และพระราชอาคันตุกะ (2) ดูแลควบคุมและกากับการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจซึ่ง
ปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (3) ป้องกันและปราบปรามการกระทา
ความผิดทางอาญา (4) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของ
ราชอาณาจักร (5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของข้าราชการตารวจ

2

หรือสานักงานตารวจแห่งชาติ (6) ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(7) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่ตาม (1) (2) (3)
(4) หรือ (5) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดความผิดทางอาญาขึ้น สาหรับ
การกระทาใดเป็นการเฉพาะ และตกอยู่ภายใต้อานาจหน้าที่ของข้าราชการตารวจหรือสานักงาน
ตารวจแห่งชาติตาม (3) (4) หรือ (5) จะตราพระราชกฤษฎีกาโอนอานาจหน้าที่ตาม (3) (4) หรือ (5)
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญาดังกล่ าวทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เป็นอานาจหน้าที่ของ
หน่วยงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นใดก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ให้ข้าราชการตารวจและสานักงาน
ตารวจแห่งชาติพ้นจากอานาจหน้าที่ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน และให้ ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็น พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ
พนัก งานสอบสวน หรื อพนัก งานฝ่ ายปกครองหรื อต ารวจชั้น ผู้ใ หญ่ ตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
กล่าวโดยสรุปตารวจมีอานาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่มีลักษณะความผิดทางอาญาทุก
ฉบั บ ซึ่ ง จะต้ องเกี่ ย วพั น ธ์กั บ ประชาชนและหน่ว ยงานราชการ รั ฐวิ ส าหกิ จทุ ก หน่ว ยงานตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งสานักงานตารวจแห่งชาติได้แบ่งเขตอานาจหน้าที่ไว้ในระเบียบการแบ่ง
อานาจหน้าที่ไว้อีกขั้นตอนหนึ่ง
มาตรา 10 สานักงานตารวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้ (1) สานักงานผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ (2) กองบัญชาการการแบ่งส่วนราชการตาม (1) เป็นกองบัญชาการหรือการจัดตั้ง
กองบัญชาการตาม (2) ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและการแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ
หรือส่วนราชการอย่า งอื่ น ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้ก าหนดอานาจหน้าที่ไ ว้ใ นพระราช
กฤษฎี ก าหรือกฎกระทรวงนั้น แล้วแต่ก รณี (พระราชบั ญญัติตารวจแห่ง ชาติ พ .ศ. 2547 แก้ ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)
ส่วนกองบัญชาการที่มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นเรียกว่า
กองบั ญชาการตารวจนครบาล เพื่อเป็น แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ ของกฎหมายเพื่อความสงบ
สุ ข ของสั ง คมและความมั่ น คงของเมื อ งหลวงและประเทศจึ ง ต้ อ งมี น โยบายและต้ อ งมี ค วาม
สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานตารวจแห่งชาติ กองบัญชาการตารวจนครบาลมีหน้าที่หลัก
ตามกฎหมายดังกล่าวในเขตนครบาล หรือเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย
เพื่อรักษาความสงบสุขในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและความมั่นคงประเทศ โดยแบ่งเป็น 2
ลักษณะหลักคือ งานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและงานด้านการสืบสวนสอบสวน
ติดตามจับกุมผู้กระทาความผิดมาลงโทษตามกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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ควำมเป็นมำของปัญหำ
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สาหรับประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่เปิดเสรีทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวทั่วโลก การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากกว่า 10 ประเทศโดยมีกรุงเทพมหานครเป็น
เมืองหลวงและศูนย์รวมในทุกๆ ด้านของประเทศเช่นเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ รัชทายาท
สถานทูตฯ และเป็นศูนย์กลางระบบราชการ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศ เมืองท่าที่สาคัญเช่นสนามบิน ท่าเรือ การขนส่งทางบกเป็นต้น ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
และการเดินทางจึงทาให้มีลักษณะเป็นศูนย์รวมของประชากรทาให้มีประชากรแฝงมากขึ้น ย่อมทา
ให้เกิดปั ญหามากขึ้นตามมาส่ง ผลก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆทั้งชีวิตและทรัพ ย์สิน ของ
ประชาชนและนักท่องเที่ยว หลากหลายรูปแบบและแปลกใหม่ซับซ้อนมากขึ้น เป็นลักษณะบุคคล
และกลุ่มบุคคล ซึ่งเป็นไปตามอัตราส่วนจานวนของประชากรที่เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องใกล้ตัวและทราบ
กันโดยทั่วไปทาให้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลถึงความสงบสุขของประชาชน สังคมและความมั่นคง
ของประเทศ ซึ่งประชาชนควรจะได้รับความปลอดภัยในปัญหาดังกล่าวตามสิทธิความเป็นพลเมือง
ดังนั้นหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ในด้านที่กล่าวมานี้โดยตรงคือ กองบัญชาการตารวจนครบาล
ตำรำงที่ 1.1 จานวนนักท่องเที่ยวที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร

ที่มา: https://www.brandbuffet.in.th/2018/10/ Bangkok -global-destination-cities-2018/
จากตารางที่ 1.1 จะเห็ น ได้ ว่ า จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ม ากขึ้ น ทุ ก ๆ ปี เนื่ อ งจาก
กรุงเทพมหานครได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก
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นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยผลงาน
ด้านการท่องเที่ยวรอบปี 2561 ว่า ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาไทย จานวน 38.27 ล้านคน ก่อให้เกิด
รายได้ 2.01 ล้านล้านบาท และจานวนนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย 164.24 ล้านคนหรือครั้ง สร้าง
รายได้ 1,068.18 พันล้านบาท (กองบรรณาธิการวอยซ์ออนไลน์, 2562)
แต่สถานการณ์ อาชญากรรมที่ เป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์ สิน ของประชาชนคนไทยและ
ชาวต่ า งชาติ ใ นปั จ จุ บั น มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ นแปลกใหม่ แ ละมี วิ วั ฒ นาการมากขึ้ น โดยผู้ ก่ อ
อาชญากรรมนั้นอาจเป็นได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้าประเทศมาในลักษณะนักท่องเที่ยว นัก
ลงทุนหรือแรงงานต่างด้าว ตลอดจนที่เข้ามาในประเทศไทยในลักษณะใดๆก็ตาม และโดยไม่ได้เข้า
มาในประเทศแต่สามารถก่ออาชญากรรมได้โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีหรือวิธีการต่างๆ
อาชญากรรมต่อชีวิต และทรัพย์สิน เช่นการทาร้ายร่างการ ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ปล้น
ทรัพย์และยาเสพติดได้มีวิวัฒนาการโดยใช้ ระบบเทคโนโลยี เช่นข่าวการก่อคดีของแก็งคอลเซ็น
เตอร์เพื่อหลอกลวงเอาทรัพย์สินโดยตั้งศูนย์อยู่ในต่างประเทศ แก็งมันทุกเม็ด หรือเทพโลโซที่สั่ง
การให้เยาวชนไปทาร้ายผู้ที่ขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ด้านยาเสพติดของตนผ่านทางเทคโนโลยี การ
ขายสินค้าผิดกฎหมายผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือแม้แต่ชาวตะวันออกกลางทาศัลยกรรมเพื่อก่อการ
ร้ายสถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทยย่านลุมพินี การทาร้ายเจ้าหน้าที่ตารวจจนถูกตอบโต้
กลับ จนนัก ศึ ก ษาเสีย ชี วิตในการล่อซื้อยาเสพติดจากกลุ่มนัก ศึกษาเทคนิคย่ านมีนบุรี (ข่าวจาก
สื่อมวลชน) เป็นต้น
ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน นักท่องเที่ยว นักลงทุน แรงงานต่างด้าวที่ถูก ต้องตาม
กฎหมายที่ เ ข้ า มาอาศั ย อยู่ ใ นเขตความรั บ ผิ ด ชอบของกองบั ญ ชาการต ารวจนครบาลหรื อ
กรุงเทพมหานครซึ่งมีจานวนมากขึ้นและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังไม่รวมถึงประชากรแฝงที่เดิน
ทางเข้ามาแบบไปและกลับหรือแบบไม่ได้พักอาศัยอยู่ในเขตนครบาลเช่นประชากรที่อาศัยอยู่ใน
เขตจังหวัดปริมณฑลรอบเขตนครบาลหรือกรุงเทพมหานคร เช่น ฉะเชิงเทรา นครนายก ปทุมธานี
สระบุรี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ อ่างทอง ฯลฯ ซึ่งมีส่วนทาให้ก่อให้เกิด
อาชญากรรมหรื อ ได้ รั บ ผลกระทบจากอาชญากรรมทั้ ง สิ้ น ซึ่ ง รวมทั้ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วด้ ว ย อาจ
ก่อให้เกิดอาชญากรรมหรืออาจได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมได้มากขึ้น เช่นกัน ส่งผลถึงความ
ปลอดภั ย ในชี วิ ต ทรั พ ย์ สิ น ความสงบสุ ข ความมั่ น คง กระทบถึ ง สภาวะทางเศรษฐกิ จ ของ
กรุงเทพมหานครและประเทศโดยตรงจึงเป็นหน้าที่หลักของกองบัญชาการตารวจนครบาลที่ต้อง
รับผิดชอบในการทาหน้าที่ตามกฎหมายในเขตเมืองหลวงหรือกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน
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ปราบปรามและสืบสวนสอบสวนติดตามจับกุมผู้กระทาความผิดที่เป็นทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศและต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการป้องกันปราบปรามและการ
สืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาลที่มีอิทธิต่อ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของกองบัญชาการตารวจนครบาลอย่างไรบ้าง โดยแยกเป็น 2 ลักษณะ
1. ปัญหาของการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นในอนาคต
2. ปัญหาของการสืบสวนสอบสวนและติดตามจับกุมผู้ที่กระทาความผิดตามกฎหมายที่
เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
อาจเป็นปัญหาที่เกิดจากการบริหารจัดการที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพหรือปัญหาเกิดจาก
ปัจจัยการบริหารจัดการที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจ
นครบาลอย่างไร
สาหรับการป้องกันนั้นหากมีการป้องกันที่ดี และมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมมีอิทธิพลถึงการ
ปราบปรามและสืบสวนสอบสวนติดตามจับกุมผู้กระทาความผิดตามกฎหมายของตารวจนครบาล
ลดน้ อ ยลงหรื อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ อาจเกิ ด ขึ้ น น้ อ ยลงและไม่ มี ค วามรุ น แรง รวมถึ ง คดี ที่ จ ะขึ้ น สู่
กระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนและชั้นศาลลดน้อยลงตามไปด้วยเช่นกัน ผู้วิจัยพิจารณาแล้ว
เห็นว่าการศึกษาถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาลใน 2 มิติหลัก
ดังกล่า วอาจเป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ย์สินความสงบสุข ของประชาชน
ความมั่นคงตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยที่ กองบัญชาการตารวจนครบาลนั้น เป็น
องค์กรที่มีขนาดใหญ่และมีความสลับซับซ้อนในการบริหารจัดการ อาจมีปัญหาและอุปสรรคใน
การบริหารจัดการตามกฎหมาย อย่างไรบ้าง ที่ ค้นพบหรือ อาจค้นพบโดยสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่ง ผลกระทบโดยตรงต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ย์สินของประชาชน
นักท่องเที่ยวและนักลงทุนเนื่องจากความสลับซับซ้อนในภารกิจหรือปัจจัยของการบริหารจัดการ
กองบัญชาการตารวจนครบาล นั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ
ประวัตศิ าสตร์ว่าด้วยที่มาของกองบัญชาการตารวจนครบาลปรากฏหลักฐานในสมัยสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ ราว พ.ศ. 1918 กรุงศรีอยุธยาได้มีการตราระเบียบการปกครองแบบจตุสดมภ์
ได้แก่ เวียง วัง คลัง นา ตารวจขึ้นกับเวียง แบ่งเป็ นหน่วยภูบาลและภูธรส่วนตารวจหลวงขึ้นกับวัง
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้มีการตั้งกองตารวจพลตระเวนตามแบบเมื องสิงคโปร์ โดยโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งให้ กัปตัน เอส.เย.เบิร์ด เอมส์ ชาวอังกฤษ เป็นผู้ตั้งกองตารวจในพระนครเป็นครั้งแรกโดย
นาเอารูปแบบอย่างมาจากตารวจอังกฤษเป็นผู้จัดตั้งกองโพลิสขึ้น
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พ.ศ. 2403 สมัยรัชกาลที่ 4 มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ แทนข้าหลวง
กองจับและกองตระเวนซ้ายขวา (ตารวจกรมพระนครบาล กรมพระนครบาล คือ 1ในจตุสดมภ์ )
และมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเรื่อยมา
พ.ศ. 2435 รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นดารงราชานุ
ภาพรับตาแหน่งเสนาบดีว่ าการกรมมหาดไทยดูแลตารวจภูธรและให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่น นเรศวรฤทธิ์ เป็นเสนาบดีว่าการกรมพระนครบาล ดูแลตารวจนครบาลหรือพลตระเวน พระราช
ภารกิจในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง
พ.ศ. 2458 รัชกาลที่ 6 ทรงประกาศรวมพลตระเวนกับกรมตารวจภูธรเป็นกรมเดียวกัน และ
ได้มีประกาศแต่งตั้งอธิบดีกรมตารวจและกรมพลตระเวน
พ.ศ. 2465 ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พระยาอธิกรณ์ประกาศ (หลุย จาติกวณิช ) ดารง
ตาแหน่ง ผู้บัญชาการตารวจนครบาล ซึ่ง เป็นการเริ่มต้นของคาว่าผู้บัญชาการตารวจนครบาล อย่าง
เป็นทางการ
พ.ศ. 2475 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง กองบัญชาการตารวจนครบาล ถู กยุบให้เล็กลง
เป็นเพียงกองบังคับการ
พ.ศ. 2491 มีการรื้อฟื้นจัดตั้ง กองบัญชาการตารวจนครบาลขึ้นอีกครั้ง โดยแบ่งเป็นกอง
บังคับการตารวจพระนครบาลเหนือใต้ธนบุรี เป็นต้น ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ
กรมตารวจในกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2504 กองบัญชาการตารวจนครบาลมีสถานที่ทาการบริเวณสะพานผ่านฟ้า 13 ตุลาคม
พ.ศ. 2516 ได้ถูกเผาทาลายจึงย้ายมารวมสถานที่เดียวกันกับกองบังคับการตารวจดับเพลิงพญาไท
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมา
เปิดอนุสาวรีย์ พระบรมวงศ์ เธอพระองค์เจ้า กรมพระนเรศวรฤทธิ์ และอาคารที่ทาการใหม่ของ
กองบัญชาการตารวจนครบาล วังปารุสกวัน ถนนศรีอยุธยา ดุสิต ซึ่งเป็นที่ตั้งมาถึงปัจจุบัน (วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี, ม.ป.ป.)
พ.ศ. 2541 กรมตารวจ รวมถึงตารวจนครบาลแยกออกจากกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2541 กรมตารวจ เปลี่ยนเป็นสานักงานตารวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตารวจนคร
บาล จากเดิมเป็นแบ่งเขตเป็นกองบังคับการตารวจพระนครบาลเหนือ ใต้ ธนบุรี (3 กองบังคับการ)
ได้แบ่งเขตเพิ่มเป็น กองบังคับการตารวจนครบาล 1-9 (9 กองบังคับการ) ครอบคลุมพื้นที่นครบาล
หรือกรุงเทพมหานครทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน (พระราชกฤษฎีกาโอนกรมตารวจ..., 2541)
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1.2 ควำมสำคัญของปัญหำ
กองบัญชาการตารวจนครบาลมีอานาจและหน้าที่ในดูแลรักษาความสงบสุข ของประชาชน
โดยเฉพาะหน้าที่สาคัญๆ และเป็นหน้าที่หลักในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและสืบสวน
สอบสวนในเขตนครบาล ติดตามจับกุ มผู้ก ระทาความผิดตามกฎหมายทั่วราชอาณาจัก ร (ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 และมาตรา 17) สืบเนื่องจาก 1.กรุงเทพมหานครมี
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง (ประชากรที่ไม่ได้มีทะเบียนราษฎร์อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร) ตลอดจนนักท่องเที่ยวโดยรวมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2.เป็นศูนย์รวมสถานที่
สาคัญต่างๆ เช่นพระบรมมหาราชวัง สถานที่ราชการ และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆดังที่ได้กล่าวข้างต้น
ด้วยเหตุผลที่ 1.กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทยเราเป็นเมืองท่องเที่ยวที่นิยมเป็น
อันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และกองบัญชาการตารวจนครบาลมีอานาจหน้าที่รับผิดชอบ
ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกว่า
6 ล้ า นคนแล้ ว นั้ น ยั ง รวมถึ ง ประชากรแฝงตลอดจนนั ก ท่ อ งเที่ ย วและมี อานาจหน้ า ที่ สื บ สวน
สอบสวนติดตามจับกุมผู้กระทาความผิดตามกฎหมายมาลงโทษ ซึ่งถือว่าเป็นความสงบสุขและเป็น
ประโยชน์ ต่อเศรษฐกิ จ สัง คม ความมั่ นคง โดยมีปริม าณประชากรรวมกั บประชากรแฝงและ
นักท่องเที่ยวในปีต่างๆ เช่นในปี 2556 กว่าประมาณ 59 กว่าล้านคน ในปี 2557 ประมาณ 64 ล้านคน
ในปี 2558 ประมาณ 70 กว่าล้านคน ปี 2559 ประมาณ 73 ล้านคน และในปี 2560 ไตรมาตรแรกมี
กว่า 73 ล้านคนและมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังตารางที่ 1.2
ตำรำงที่ 1.2 ประชากรนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ แรงงานต่างด้าวในเขตนครบาลหรือ
กรุงเทพมหานคร
ปี

ประชำกรตำมทะเบียนรำษฎร์ + แรงงำน
ต่ำงด้ำวที่จดทะเบียน / คน

ประชำกรแฝง จำนวนนักท่องเที่ยว รวมโดยประมำณ
/ คน
/ คน
/ คน

2556 5,686,252 + = 5,686,252 3,000,000
50,568,902
59,255,154
2557 5,692,284 + 139,445 = 5,831,729 7,796,989
50,972,772
64,601,490
2558 5,696,409 + 1,132 = 5,697,541 8,467,354
56,515,597
70,680,492
2559 5,686,646 + 91,188 = 5,777,834 ไม่มีข้อมูล
59,196,331
73,441,519
2560 5,686,818 + ไม่มีข้อมูล = 5,686,818 ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
73,350,503
ที่มา: สานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง
ข้อมูลจาก สานักงานสถิติแห่งชาติ, กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หมายเหตุ ปีที่ไม่มีข้อมูลผู้วิจัยจึงใช้ข้อมูลของปีก่อนหน้า 1 ปี
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และเหตุผลที่ 2. กรุง เทพมหานคร เป็นศูนย์ ก ลางการบริหารประเทศ ศูนย์ ก ลางทาง
เศรษฐกิจและการเงิน ศูนย์รวมของหน่วยราชการจึงเป็นศูนย์รวมในการสั่งการของประเทศทั้งหมด
ศู น ย์ ร วมสถานที่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของชาวต่ า งชาติ ท างวั ฒ นธรรมเช่ น วั ด และสถานที่ ท าง
ประวัติศาสตร์ต่างๆ
หน้าที่หลักของกองบัญชาการตารวจนครบาลในการปกป้องดูแลและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศนั้นคือ 1.การป้องกัน
ปราบปราม (Prevention and Suppression) 2.การสืบสวนสอบสวน (Inquiry and Investigation
Section) ย่อมก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในด้านบริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น
- ปัญหาด้านโครงสร้างขององค์การที่มีขนาดสูงและใหญ่ทาให้การสั่งการ การรายงาน
ล่าช้าหรือ งานด้านงบประมาณล่าช้าไม่ทันการหรือเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจหน้าที่หลัก
- ปัญหาการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ ผู้นา ภาวะผู้นา
ขวัญกาลังใจ แรงจูงใจในระบบทีม และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมเช่น กาลังคน หรือด้าน
อื่นๆ
- ปั ญหาการบริหารจั ดการด้านงบประมาณ การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมด้า น
งบประมาณ
- ปัญหาด้านข้อกฎหมายในการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาสังคมหรือหน่วยงานรัฐด้านอุปสรรคทางข้อกฎหมาย
- ปัญหาการบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี การมีส่วนร่วมของภาคประชา
สังคมด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
- ปัญหาด้านองค์ความรู้ความสามารถของกาลังพลหรือข้าราชการตารวจในด้านต่าง ๆ การ
มีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมด้านองค์ความรู้และด้านอื่นๆ
- ปัญหาการบริหารจัดการด้านการกาหนดนโยบายและแผนของการป้องกันปราบปราม
และสืบสวนสอบสวน การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมด้านกาหนดนโยบายและแผนของการ
ป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน
ปัญหาดังกล่าวซึ่งล้วนแต่ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล และความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ
ตลอดจน นักท่องเที่ยว นักลงทุน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้น
จากข้อมูล อัตรากาลัง พล เฉพาะด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนในปี
2556-2560 มีดังต่อไปนี้
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ปี 2556 มีตาแหน่ง 20,288 นาย มีข้าราชการตารวจ 11,016 นาย ว่าง 9,272 นาย
ปี 2557 มีตาแหน่ง 20,239 นาย มีข้าราชการตารวจ 10,967 นาย ว่าง 9,272 นาย
ปี 2558 มีตาแหน่ง 18,247 นาย มีข้าราชการตารวจ 14,228 นาย ว่าง 4,019 นาย
ปี 2559 มีตาแหน่ง 29,151 นาย มีข้าราชการตารวจ 14,493 นาย ว่าง 14,638 นาย
ปี 2560 มีตาแหน่ง 18,104 นาย มีข้าราชการตารวจ 14,622 นาย ว่าง 3,482 นาย
ที่มา: ฝ่ายอานวยการ 1 กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจนครบาล
เห็นได้ว่ากองบัญชาการตารวจนครบาล ยังมีจานวนข้าราชการตารวจไม่ครบตามจานวนที่
ได้รับอนุมัติ และโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่โดยเฉพาะข้าราชการตารวจในหน้าที่ หลักด้านป้องกัน
ปราบปรามและสืบสวนสอบสวนเป็นจานวนมาก บุคลากรด้านการฝึกอบรมและการฝึกอบรมใน
การเสริม ทัก ษะ ความรู้ค วามสามารถของตารวจนครบาลอยู่เสมอนั้นเพี ยงพอหรือไม่ ซึ่ง อาจมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจ
นครบาล ส านัก งานตารวจแห่ง ชาติ ให้บรรลุ ตามวัตถุป ระสงค์ ใ นการรัก ษาความสงบสุขของ
ประชาชนความมั่นคงในกรุงเทพมหานครและประเทศได้
กล่า วโดยสรุ ป จากเหตุผ ลความเป็น มาของปัญหาและความส าคั ญของปั ญหาดังกล่า ว
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล ว่ามีปัญหาและอุปสรรคเป็นอย่างไรบ้าง เช่น
- ปัญหาด้านกลยุทธ์ ข องนโยบาย การบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และ
กาลังพล
- ปัญหาด้านโครงสร้างองค์การ เช่นโครงสร้างด้านงบประมาณ การกระจายอานาจด้าน
งบประมาณ การพัฒนาระบบของเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยี
- ปัญหาด้านการบริหารจัดการระบบด้านภาวะผู้นา การขจัดปัญหาและอุปสรรคด้านต่างๆ
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆของทุกภาคส่วน ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ
- ปั ญ หาด้ า นค่ า นิ ย มร่ ว มด้ า นความสามั ค คี ระบบที ม ขวั ญ ก าลั ง ใจและกระบวนการ
ช่วยเหลือด้านต่างๆ
- ปัญหาด้านรูปแบบของฐานข้อมูล ระบบการร้องทุกข์ และความร่วมมือ ของภาคส่วน
ต่างๆ
- ปัญหาด้านจานวนบุคลากรหรือกาลังพล การได้มาหรือมีอยู่ของกาลังพลในด้านองค์
ความรู้ การศึกษาและการติดตามประมวลผลหรือการวิจัย
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- ปั ญ หาด้ า นทั ก ษะการใช้ ภ าษา ความรู้ ด้ า นวั ฒนธรรมขนบธรรมเนี ย มประเพณี ข อง
นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ ต่ า งประเทศ ความสามารถด้ า นการใช้ ร ะบบเทคโนโลยี และการฝึ ก อบรม
บุคคลากรเพื่อให้เกิดเป็นวิชาชีพด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน
ปัญหาดังกล่าวอาจมีอิทธิพลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล ซึ่งกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน สังคม และความมั่นคงของประเทศ
เนื่องจากปัญหาความสลับซับซ้อนดังกล่าว หรือรูปแบบในการก่ออาชญากรรมต่างๆ ในเขตอานาจ
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของกองบั ญชาการต ารวจนครบาล ผู้ วิจั ย จึง เล็ ง เห็ นว่ า ในการศึก ษาถึ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารจั ด การของกองบั ญ ชาการต ารวจนครบาล ผลการศึ ก ษาจะเป็ น
ประโยชน์ แ ละเกื้ อ หนุ น ต่ อ กองบั ญ ชาการต ารวจนครบาลและส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ผล
การศึกษานอกจากจะมีความสาคัญและมีประโยชน์ในทางวิชาการแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ใน
การพัฒนาปรับปรุง เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
สานักงานตารวจแห่งชาติต่อไปได้
1.3 โจทย์วิจัย
มีปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจ
นครบาล
1.4 วัตถุประสงค์ของวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการประกอบด้วย
1. เพื่อทราบถึงระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
และการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาล
2. เพื่ อ ศึ ก ษาเหตุ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การการป้ อ งกั น
ปราบปรามอาชญากรรมและการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาล
3. เพื่อพัฒนาปรับปรุงและเสริมสร้างข้อเสนอแนะ ปัจจัยที่นาไปสู่ประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล
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1.5 ขอบเขตกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาวิจัยมุ่งศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เฉพาะ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลและเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน
ของกองบัญชาการตารวจนครบาล
2. ขอบเขตด้ า นระยะเวลาการศึ ก ษาในช่ ว งระยะเวลาตั้ ง แต่ ธั น วาคม พ.ศ. 2561พฤษภาคม พ.ศ. 2562
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ โดยศึกษาสถานีตารวจและหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
งานด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนที่สังกัดในกองบัญชาการตารวจนครบาล
4.
ขอบเขตด้านประชากร ในการดาเนินการวิจัยเชิงปริมาณโดยจะเก็บข้อมูลจาก
ข้าราชการตารวจสายงานด้านการป้องกันปราบปรามและด้านการสืบสวนสอบสวน ของสถานี
ตารวจที่ ช นะเลิศ จากการประกวดโครงการโรงพั ก เพื่ อ ประชาชนในปี 2557-2559 ของแต่ ล ะ
กองบังคับการ 1-9 ในสังกัดกองบัญชาการตารวจนครบาลเช่นรองผู้กากับการ สารวัตร รองสารวัตร
ผู้บังคับหมู่ในงานด้านการป้องกันปราบปรามและด้านการสืบสวนสอบสวนในสถานีตารวจและ
หน่วยงานที่ ส นับ สนุ นงานด้ า นการป้องกั นปราบปรามและด้านการสืบสวนสอบสวนที่สังกั ด
กองบัญชาการตารวจนครบาล
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
การศึก ษาครั้ง นี้สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในทางการศึกษาด้านวิชาการและด้านการ
บริหารจัดการ ดังนี้
1. เพื่ อ น าระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการป้ อ งกั น ปราบปรามอาชญากรรมและสื บ สวน
สอบสวนมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
2. เพื่อนาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนคร
บาล
3. เพื่อนาผลการศึกษาไปพัฒนาปรับปรุงและเสริมสร้างข้อเสนอแนะ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและสืบสวนสอบสวน
ของกองบัญชาการตารวจนครบาล
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึก ษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี วารสาร เอกสารวิชาการ ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ ระดับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล ด้านการป้องกันปราบปรามและ
สืบสวนสอบสวน สามารถพัฒนา ปรับปรุงและเสริมสร้างได้ดังต่อไปนี้
2.1 การบังคับบัญชาและเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตารวจนครบาลหน่วยงาน
ในสังกัดของ สานักงานตารวจแห่งชาติ
2.2 ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของกองบัญชาการตารวจนครบาล
2.3 แนวคิดทฤษฎี
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.5 กรอบแนวคิด
2.6 สมมติฐานการวิจัย
2.7 นิยามศัพท์ปฏิบัติการ
2.1 โครงสร้า งและสายการบั งคั บ บั ญ ชาของกองบั ญ ชาการต ารวจนครบาล สานั กงานต ารวจ
แห่งชาติ
กองบั ญ ชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) เป็ น หน่ ว ยงานราชการที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 10 ภายใต้
การบังคับบัญชาของสานักงานตารวจแห่งชาติ (ตร.) โดยมีลักษณะพิ้นที่รับผิดชอบดังนี้
ส่วนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและสืบสวนสอบสวนของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ
 กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น) เขตรับผิดชอบเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร
(https://metro.police.go.th/ขอบเขต-สน/)
 ตารวจภูธร ภาค 1 (ภ.1)เขตรับผิดชอบ 9 จังหวัดได้แก่ 1.จังหวัดสมุทรปราการ 2.จังหวัด
นนทบุ รี 3.จัง หวัดปทุ ม ธานี 4.จัง หวัดพระนครศรีอยุ ธ ยา 5.จัง หวัด อ่างทอง 6.จั งหวั ด
สิงห์บุรี 7.จังหวัดชัยนาท 8.จังหวัดลพบุรี 9.จังหวัดสระบุรี (http://www.p1.police.go.th
/test/department.php)
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ตารวจภูธร ภาค 2 (ภ.2)เขตรับผิดชอบ 8 จังหวัด ได้แก่ 1.จังหวัดชลบุรี 2.จังหวัดระยอง 3.
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี 4.จั ง หวั ด ตราด 5.จั ง หวั ด นครนายก 6.จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา 7.จั ง หวั ด
ปราจีนบุรี 8.จังหวัดสระแก้ว (http://www.p2.go.th/newweb/index.php/th/about-us/arearespons)
ตารวจภู ธ ร ภาค 3 (ภ.3)เขตรับ ผิดชอบ 8 จังหวัดได้แ ก่ 1.จั งหวัดชั ย ภูมิ 2.จังหวั ด
นครราชสีมา 3.จังหวัดบุรีรัมย์ 4.จังหวัดยโสธร 5.จังหวัดสุรินทร์ 6.จังหวัดศรีสะเกษ7.
จังหวัดอานาจเจริญ 8.จังหวัดอุบลราชธานี (http://ppr3.go.th/aboutus/area)
ตารวจภูธร ภาค 4 (ภ.4) เขตรับผิดชอบ 12จังหวัด ได้แก่ 1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 2.จังหวัด
ขอนแก่น 3.จังหวัดนครพนม 4.จังหวัดบึงกาฬ 5.จังหวัดมหาสารคาม 6.จังหวัดมุกดาหาร
7.จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด 8.จั ง หวั ด เลย 9.จั ง หวั ด สกลนคร 10.จั ง หวั ด หนองคาย 11.จั ง หวั ด
หนองบั วล าภู 12.จัง หวัดอุดรธานี (http://www.police4.go.th/p4/index.php?option=com_
weblinks&view=category&id=16%3Apolice-station&Itemid=18)
ตารวจภูธร ภาค 5 (ภ.5)เขตรับผิดชอบ 8จังหวัด ได้แก่ 1.จังหวัดลาปาง 2.จังหวัดน่าน 3.
จังหวัดแพร่ 4.จังหวัดเชียงใหม่ 5.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6.จังหวัดลาพูน 7.จังหวัดเชียงราย 8.
จังหวัดพะเยา (https://police5.go.th/p5/about-us/field)
ตารวจภูธร ภาค 6 (ภ.6)เขตรับผิดชอบ 9จังหวัด ได้แก่ 1.จังหวัดกาแพงเพชร 2.จังหวัดตาก
3.จังหวัดนครสวรรค์ 4.จังหวัดพิจิตร 5.จังหวัดพิษณุโลก 6.จังหวัดเพชรบูรณ์ 7.จังหวัด
สุโขทัย 8.จังหวัดอุตรดิตถ์ 8.จังหวัดอุทัยธานี (http://www.police6.go.th/police6/new/)
ตารวจภูธร ภาค 7 (ภ.7)เขตรับผิดชอบ 8จังหวัด ได้แก่ 1.จังหวัดนครปฐม 2.จังหวัด
สุ พ รรณบุ รี 3.จั ง หวั ด กาญจนบุ รี 4.จั ง หวั ด ราชบุ รี 5.จั ง หวั ด เพชรบุ รี 6.จั ง หวั ด
ประจวบคี รีขันธ์ 7.จัง หวัดสมุทรสาคร 8.จังหวัดสมุทรสงคราม (http://police7.go.th/
police7_newSite/index.php?casePage=po7)
ตารวจภูธร ภาค 8 (ภ.8)เขตรับผิดชอบ 7จังหวัด ได้แก่ 1.จังหวัดชุมพร 2.จังหวัดระนอง 3.
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 4.จังหวัดพังงา 5.จังหวัดนครศรีธรรมราช 6.จังหวัดกระบี่ 7.จังหวัด
ภูเก็ต (http://www.police8.go.th/index.php/about-us/area.html)
ตารวจภูธร ภาค 9 (ภ.9)เขตรับผิดชอบ 7 จังหวัด ได้แก่ 1.จังหวัดตรัง 2.จังหวัดพัทลุง 3.
จั ง หวั ด สตู ล 4.จั ง หวั ด สงขลา 5.จั ง หวั ด ปั ต ตานี 6.จั ง หวั ด ยะลา 7.จั ง หวั ด นราธิ ว าส
(http://p9.police.go.th/)
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รวม 77 จังหวัดครอบคลุมทั่วราชอาณาจักรไทย และส่วนสนับสนุนการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมและสืบ สวนสอบสวนของส านัก งานต ารวจแห่ งชาติ ไ ด้ แก่ (http://www.royalthai
police.go.th/agencies_under.php)
 กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
 กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
 กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
 กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
 สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
 กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
 สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
 สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
กองบัญชาการตารวจนครบาล สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติมีหน้าที่หลักรับผิดชอบด้าน
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและสืบสวนสอบสวนในกรุงเทพมหานครทั้งหมดโดยมีการ
แบ่งหน่วยงานย่อยเป็น 9 กองบังคับการหรือ บก.น 1-9 เพื่อกระจายอานาจเขตพื้นที่รับผิดชอบด้าน
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและสืบสวนสอบสวนครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กองบัญชาการตารวจนครบาลเป็นหน่วยงานราชการที่มีอัตรากาลังพลหลายหมื่นอัตรา
โดยแบ่ ง เป็ น สายงานด้ า นต่ า งๆเช่ น สายงานด้ า นการป้ อ งกั น ปรามปราม สื บ สวนสอบสวน
สอบสวน จราจร กิจการพิเศษ และอานวยการเป็นต้น โดยมีโครงสร้างดังภาพที่ 2.1 ดังนี้
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ภาพที่ 2.1 โครงสร้างและระบบการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
ที่มา: http://metro.police.go.th/
กองบัญชาการตารวจนครบาลเป็นหน่วยงานราชการที่มีขนาดใหญ่ในปี 58 มีจานวนกาลัง
พลที่ ไ ด้รับอนุมั ติบ รรจุ 31,311อัตรา บรรจุจริง 22,216 อัตรา แบ่งเป็นสายป้องกั นปราบปราม
11,678 อัตรา สืบสวนสอบสวน 2,550 อัตรา รวม 14,228 อัตรา รวมยอดอัตราที่ว่าง9,095 อัตราปี
2559 มีจานวนก าลังพลที่ได้รับ อนุมัติบรรจุ 30,328 อัตรา บรรจุจริง 19,687 อัตรา แบ่งเป็นสาย
ป้องกันปราบปราม 12,008 อัตรา สืบสวนสอบสวน 2,485 อัตรา รวม 14,493 อัตรา รวมยอดอัตรา
ที่ว่าง 10,641อัตราปี 2560มีจานวนกาลังพลที่ได้รับอนุมัติบรรจุ 30,464อัตรา บรรจุจริง 19,669
อัตรา แบ่งเป็นสายป้องกันปราบปราม 12,097อัตรา สืบสวนสอบสวน 2,525 อัตรา รวม 14,622
อัตรา รวมยอดอัตราที่ ว่าง 10,795 อัตรา ส่วนที่เหลือเป็นกาลังพลฝ่ายสนับสนุน ดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.2 และตารางที่ 2.3
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลอัตรากาลังข้าราชการตารวจนครบาลโดยรวม
ตาแหน่งที่ จานวนที่
ช่วยราชการ
ปี
คิดเป็น %
ได้รับอนุมัติ บรรจุ
นอกหน่วย
2556
32,125
20,263
(63.08%)
2557
32,260
20,580
(63.79%)
2558
31,311
22,216
(70.95%)
2559
30,328
19,687
(64.91%)
2560
30,464
19,669
(64.56%)
267

ตาแหน่ง
ว่าง
11,862
11,680
9,095
10,641
10,528

คิดเป็น %
(36.92%)
(36.21%)
(29.05%)
(35.09%)
(34.44%)

ที่มา: ฝ่ายอานวยการ 1 กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจนครบาล
(หมายเหตุ: - ไม่มีข้อมูล)
ตารางที่ 2.2 ข้อมูล อัตรากาลังข้าราชการตารวจนครบาลด้านการป้องกันปราบปราม(ปป.) และ
สืบสวนสอบสวน (สส.) ที่บรรจุจริง
ปป.
สส.
รวม
ศูนย์ฝึกอบรม
ปี
ต
ค
ว
ต
ค
ว
ค
ต
ค
ว
2556 17,128 8,745 8,383 3,160 2,271 889 11,016 207
43 164
2557 17,204 8,827 8,377 3,035 2,140 895 10,967 207
43 164
2558 15,487 11,678 3,809 2,760 2,550 210 14,228 146
64
82
2559 26,173 12,008 14,165 2,958 2,485 473 14,493 196
88 128
2560 15,041 12,097 2,499

3,063

2,525

538

14,622

196

68

128

ที่มา: ฝ่ายอานวยการ 1 กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจนครบาล
(หมายเหตุ: ต หมายถึงตาแหน่งที่ได้รับอนุมัติ, ค หมายถึงการครองตาแหน่งที่มีข้าราชการตารวจ, ว
หมายถึ ง ว่ า งไม่ มี ก ารครองต าแหน่ ง , ปป.หมายถึ ง ป้ อ งกั น ปราบปราม, สส.หมายถึ ง สื บ สวน
สอบสวน)
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ตารางที่ 2.3 ข้อมูลรวมอัตราข้าราชการตารวจด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนที่
ครองและว่างในแต่ละปี
ปี
รวมตาแหน่งที่อนุมัติ
รวมตาแหน่งที่ครอง
รวมตาแหน่งที่ว่าง
2556
20,288
11,016
9,272
2557
20,239
10,967
9,272
2558
18,247
14,228
4,019
2559
29,131
14,493
14,638
2560
18,104
14,622
3,482
ที่มา:ฝ่ายอานวยการ 1 กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจนครบาล
2.2 ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของกองบัญชาการตารวจนครบาล
ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบตามกฎหมายของกองบัญชาการตารวจนครบาลคือบริเวณพื้นที่
ของกรุงเทพมหานครทั้งหมดดังแผนภาพที่ 2.2

ภาพที่ 2.2 ขอบเขตพื้นที่ในภาระกิจหลักของกองบัญชาการตารวจนครบาล
ที่มา: http://metro.police.go.th
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อานาจหน้าที่ของกองบัญชาการตารวจนครบาล
ตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แก้ ไขเพิ่ มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
นอกจากมาตรา 6 ตามที่ได้กล่าว ยังต้องปฏิบัติหน้าทีต่ ามกฎหมายที่มีลักษณะความผิดทางอาญาทุก
ฉบับที่ประชาชน หน่วยงานราชการร้องทุกข์หรือมีอานาจตามขั้นตอนของกฎหมาย
มาตรา 13 ในกองบัญชาการหนึ่ง ให้มีผู้บัญชาการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
ตารวจและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
และจะให้มี ร องผู้บั ญ ชาการเป็ นผู้ บังคับ บัญชา ข้าราชการต ารวจและรับ ผิดชอบในการปฏิบั ติ
ราชการรองจากผู้บัญชาการตามที่ผู้บัญชาการมอบหมายด้วยก็ได้ ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับ
กับส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการด้วยโดยอนุโลม รวมทั้งให้
หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังเช่นผู้บัญชาการด้วย
มาตรา 14 ผู้บั ญ ชาการมี อ านาจหน้า ที่แ ละความรั บผิ ดชอบดั งต่ อไปนี้ (1) การบริ หาร
ราชการของกองบัญชาการตารวจนครบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบีย บ ข้อบังคับ และ
ประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และส านัก งานตารวจแห่งชาติ (2)ควบคุม ก ากั บ ดูแ ล
บุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของกองบัญชาการให้เป็นไปตาม กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสานักงานตารวจแห่งชาติ (3)เป็น
ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติในราชการทั่วไปของกองบัญชาการ (4)รายงานผลการปฏิบัติงาน
พร้อมทั้ ง ปั ญหาและอุปสรรคต่อผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติทุก สี่เดือน หรือตาม ระยะเวลาที่ผู้
บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนด (5)ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
ของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสานักงานตารวจแห่งชาติ ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับ
หรือคาสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดกาหนดให้การดาเนินการใดเป็นอานาจของอธิบดี
หรือผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการมีอานาจเช่นว่านั้นในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทน ผู้
บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการในกองบั ญ ชาการ ทั้ ง นี้ ต าม
หลักเกณฑ์ที่ ก.ต.ช. กาหนด (พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2554)
อ านาจหน้ า ที่ ข องกองบั ญ ชาการต ารวจนครบาล (บช.น) ตามความในมาตรา 6 และ
โครงสร้าง มาตรา 10 โดยเป็นไปตามกฎหมายตามที่ได้กล่าวโดยแบ่งเขตเป็น 14 กองบังคับการและ
2 กองกากับการ (กก.) โดยมีกองบังคับการ 1-9 ซึ่งเป็นกองบังคับการ (บก.) หลักมีสถานีตารวจ
(สน.) นครบาลในสังกัดรวม 88 สถานีตารวจแต่ละสน.มีผู้กากับการ (ผกก.)หรือหัวหน้าสถานี
ระดับรองผู้กากับการ(รอง ผกก.) เป็นหัวหน้าสถานี ครอบคลุมพื้นที่นครบาลหรือกรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด โดยเฉพาะด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน ซึ่งเป็นหัวใจหลักในหน้าที่

20

ของกองบัญชาการตารวจนครบาลของการรักษาความสงบสุข ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของ
ประชาชน และความมั่นคงของประเทศ ธุรกิจการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว แรงงานต่างด้าว
ต่างๆ ตามที่ทราบกันดีโดยทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดอย่างไรก็ตามกองบัญชาการตารวจ
นครบาลได้แบ่งอานาจหน้าที่และขอบเขตการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนอานาจ
ต่า งๆของกองบัญชาการตารวจนครบาลนั้นไว้ในระเบีย บสานัก งานตารวจแห่งชาติว่าด้วยการ
กาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสานักงานตารวจแห่งชาติ
อานาจหน้าที่ของกองบังคับการตามกฎหมายดังนี้
มาตรา 15 ในกองบังคับการหนึ่ง ให้มีผู้บังคับการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
ตารวจและรับผิดชอบในการ ปฏิบัติราชการของกองบังคับการนั้น และจะให้มีรองผู้บังคับการเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการตารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติ ราชการรองจากผู้บังคับการตามที่ผู้
บังคับการมอบหมายด้วยก็ได้ ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและ
มีฐานะเทียบเท่ากองบังคับการด้วยโดยอนุโลม รวมทั้งให้หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวมีอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบดังเช่นผู้บังคับการด้วย ผู้บังคับการมีอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้ (1) บริหารราชการของกองบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบัง คับ และ
ประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และส านัก งานตารวจแห่งชาติ (2) ควบคุม ก ากับ ดูแล
บุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของกองบังคับการให้เป็นไปตาม กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสานักงานตารวจแห่งชาติ (3)
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และ
สานักงานตารวจแห่งชาติ (4)ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดมีอานาจและหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการตารวจที่สังกัด กองบัญชาการอื่นและปฏิบัติราชการประจาอยู่ในจั งหวัดนั้น
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งของสานักงานตารวจแห่งชาติ กองบัญชาการ
หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้วย ในการนี้ ให้มีอานาจสั่งการใดๆ
เพื่อให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที่ หรือยับยั้งการกระทาใดๆ ของ
ข้าราชการตารวจใน จังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ หรือกองบัญชาการ มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราว
แล้วรายงานสานักงานตารวจแห่งชาติและกองบัญชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่มา: สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด(พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ดังตารางที่ 2.3 และ ตารางที่ 2.4
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บก.น
ผบก.น

กต.ตร.กทม.

รอง ผบก.น
กก.อก.บก.น. 6
สถานีตารวจ

สถานีตารวจ

กก.สส.บก.น.
สถานีตารวจ

สถานีตารวจ

ภาพที่ 2.3 โครงสร้างกองบังคับการ1-9
ที่มา: ฝ่ายอานวยการ กองบังคับการตารวจนครบาล 6

สถานีตารวจ

ผู้กากับการ

กต.ตร.สน.

รองผู้กากับการป้องกันปราบปราม

รองผู้กากับการสืบสวนสอบสวน

สารวัตรป้องกันปราบปราม

สารวัตรสืบสวนสอบสวน

รองสารวัตรป้องกันปราบปราม

รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน

ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม

ผู้บังคับหมู่สืบสวนสอบสวน

ภาพที่ 2.4 โครงสร้างสถานีตารวจนครบาล
ที่มา: สถานีตารวจนครบาลบางขุนนนท์
หมายเหตุ: กต.ตร.สน.หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตารวจ
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อานาจหน้าที่ตามความใน มาตรา 6 ด้านการป้องกันปราบปราม การรักษาความสงบสุข
ของประชาชนและการช่วยเหลือแนะนาด้านต่างๆให้แก่ประชาชนตลอดจนการสอดส่องดูแล ใส่ใจ
เข้ า ถึง ประชาชนและบัง คั บ ใช้ กฎหมายได้อย่ างมีประสิทธิภาพด้านการสืบสวนสอบสวน การ
สืบสวนหาข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง เกี่ยวผู้กระทาความผิด ตามกฎหมายอาญาหรือติดตามจับกุม
ผู้กระทาความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่น การจับบุคคลตามหมายจับได้ทั่ว
ราชอาณาจั ก รเมื่ อ ได้ ตั ว ผู้ ก ระท าความผิ ด แล้ ว ก็ ท าการสอบสวนหาข้ อ มู ล รายละเอี ย ดที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อคดี เพิ่มเติมพยานหลักฐานเพื่ อนาส่งพนักงานสอบสวนดาเนินคดี ตามกฎหมายดัง
ตารางที่ 2.5
กก.สส.บก.น.1
ผกก.
รอง ผกก.
แผนก 1

แผนก 2

แผนก 3

แผนก 4

สว.

สว.

สว.

สว.

รอง สว

รอง สว

ผบ. หมู่ สส.

รอง สว

รอง สว

ผบ. หมู่ สส.

รอง สว

รอง สว

ผบ. หมู่ สส.

รอง สว

รอง สว

ผบ. หมู่ สส.

ภาพที่ 2.5 โครงสร้างกองกากับการสืบสวนสอบสวนตารวจนครบาล1
ที่มา: กองกากับการสืบสวนสอบสวนตารวจนครบาล 1
หมายเหตุ: กก.สส.บก.น.1 หมายถึง กองกากับการสืบสวนสอบสวนตารวจนครบาล 1
ผกก. หมายถึง ผู้กากับการสืบสวนสอบสวน, สว. หมายถึง สารวัตรสืบสวน สอบสวน,
ผบ.หมู่ สส. หมายถึง ผู้บังคับหมู่สืบสวนสอบสวน
กก.สส.บก.น.( 1-9 ) มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสืบสวนสอบสวน
คดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับความผิดอาญา

23

ในเขตอ านาจการรั บ ผิ ด ชอบของกองบั ง คั บ การต ารวจนครบาล รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ
หรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายโดยแบ่งเป็นแผนก
ต่างๆมีระดับสารวัตรเป็นหัวหน้าแผนก รองสารวัตรเป็นผู้ช่วย และชั้นประทวนหรือ ผบ.หมู่เป็น
ระดับปฏิบัติการ
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (บก.สปพ)
เป็นสายตรวจระดับกองบังคับการมีอานาจหน้าที่สนับสนุนด้านป้องกันปราบปรามทั่วเขต
นครบาลตามที่กล่าวในข้างต้นโดยใช้รถยนต์เป็นสายตรวจหรือเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า 191ดัง
ตารางที่ 2.6
บก.สปพ.
ผบก.
รอง ผบก.

กก.อก.

กก.เก็บกู้ฯ

กก.สบ.

กก.ต่อต้านฯ

ผกก.

ผกก.

ผกก.

ผกก.

กก.สตร.

กก.ศร.

กก.สข.

ผกก.

ผกก.

ผกก.

ภาพที่ 2.6 โครงสร้างกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
ที่มา: กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษมีหน่วยงานระดับกองกากับการประกอบไป
ด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. กองกากับการอานวยการ
2. กองกากับการสายตรวจ
3. กองกากับการศูนย์รวมข่าว
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4. กองกากับการสุนัขและม้า
5. กองกากับการต่อต้านการก่อการร้าย (อรินทราช 26 หรือ หน่วยสวาท)
6. กลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (EOD)
7. กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล
บก.สปพ.มีอานาจหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิด ตามกฎหมาย รักษาความสงบ
สุข ในเขตนครบาลทั้ง หมดส่ง เสริมและสนับสนุน สถานีตารวจนครบาลต่างๆในเขตนครบาล
รวมถึงอาวุธพิเศษ ด้านการป้องกันปราบปรามและการก่อการร้ายต่างๆ
ส่วนกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน (อคฝ) นอกจากจะถวายความปลอดภัยแล้ว
ยั ง ท าหน้ า ที่ อ ารั ก ขาบุ ค คลส าคั ญ ต่ า งๆ และควบคุ ม ฝู ง ชน (การชุ ม นุ ม ประท้ ว ง) ยั ง มี ห น้ า ที่
สนับสนุนด้านป้องกันปราบปราม ตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
กองบั งคั บการสืบ สวนสอบสวนกองบัญชาการตารวจนครบาลมีอานาจหน้าที่สืบสวน
สอบสวน ติดตามจับ กุ มผู้ก ระท าความผิดตามกฎหมายในเขตนครบาลและติดตามจับ ผู้กระทา
ความผิดตามที่ศาลได้ออกหมายจับได้ทั่วราชอาณาจักรตามกฎหมายดังตารางที่ 2.7

บก.สส.บช.น.
ผบก.
รอง.ผบก.

กก.อก.

กก. 1

กก. 2

กก. 3

ผกก.

ผกก.

ผกก.

ผกก.

กก. 4

กก. วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ

กก. กลุ่มงานสอบสวน

ผกก.

ผกก.

ผกก.

ภาพที่ 2.7 โครงสร้างกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตารวจนครบาล (บก.สส.บช.น)
ที่มา: กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตารวจนครบาล
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โดยกองบังคับการสืบสวนสอบสวนแบ่งหน้าที่เป็นกองกากับการต่างๆ แยกเป็นแผนก
ต่างๆ โดยมีสารวัตรเป็นหัวหน้ามี อานาจหน้าที่ด้านการสืบสวนคดีและจับกุมผู้กระทาความผิดมา
สอบสวนดาเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ความผิด
ต่อความมั่นคง ผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง ความผิดที่เป็นลักษณะองค์กร หรือที่กระทาความผิดหลาย
ท้องที่ ยาเสพติด ทรัพย์สินทางปัญญา การค้ามนุษย์ อบายมุข ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ การชุมนุม
ประท้วงต่างๆ
ดังนั้นการบริหารจัดการของสานักงานตารวจแห่งชาติ กองบัญชาการตารวจนครบาลและ
กองบั ญ ชาการอื่น ๆ มี ห น่ วยงานต่ า งๆ คอยติ ด ตามการบริห ารงาน ตรวจสอบการท างานของ
ส านัก งานตารวจแห่ง ชาติและหน่วยงานในสั งกั ด ตามกฎหมายรัฐ ธรรมนูญพุ ทธศัก ราช 2550
มาตรา87 กาหนดแนวนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกาหนดว่า “รัฐต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาหนดนโยบาย การตัดสินใจทาง การเมือง การวาง
แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐทุกระดับ ” จึงมี
การจัดตั้งหน่วยงานขึ้นตามพระราชบัญญัติตารวจ พ.ศ. 2547 เรียกว่า คณะกรรมการนโยบายตารวจ
แห่งชาติ
คณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)
ก.ต.ช.มีอานาจหน้าที่ ในการกาหนดนโยบายการบริหารราชการตารวจ และกากั บดูแล
สานักงานตารวจแห่งชาติ ให้ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมาย
โดยประกอบไปด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมายเป็ น รองประธานกรรมการ ปลั ด กระทรวงกลาโหม ปลั ด กระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้ อานวยการสานักงบประมาณ เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง ผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ประธานกรรมการโดยคาแนะนา
ของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติแต่งตั้ งจากข้าราชการยศพลตารวจตรีขึ้นไปจานวน 2 คน เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ และผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกจากวุฒิสภาจานวน 2 คน รวม 11 คน
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ต.ช. กาหนด ตามระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และ
วิธีการส่งเสริมให้ ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตารวจ พ.ศ. 2542ได้จัดตั้งองค์กรขึ้นมา
โดยออกเป็นระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตารวจ
พ.ศ.2542 ขึ้นตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ เรียกว่าคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานตารวจ
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คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตารวจ (กต.ตร) มี 2 ระดับดังนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตารวจแห่งชาติเรียกโดยย่อว่า
กต.ตร
2) คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตารวจกรุงเทพมหานครเรียกโดย
ย่อว่า กต.ตร.กทม. และคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตารวจ
จังหวัดเรียกโดยย่อว่า กต.ตร.จังหวัด
กต.ตร.กทม. มี ผบ.ตร เป็นประธาน ปลัด กทม., อธิบดีอัยการ,ผบช.น. เป็นรองประธาน
สมาชิก 18 คนข้าราชการ 8 คนจากการคัดเลือกผุ้ทรงคุณวุฒิด้านต่างจากประชาชน 10 คน ทาหน้า
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตารวจนครบาลมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ให้ ค าปรึ ก ษาและข้ อ เสนอแนะการปฏิบั ติ งานของกองบั ญ ชาการต ารวจนครบาล
ตารวจภูธรจังหวัด สถานีตารวจนครบาลและสถานีตารวจภูธร แล้วแต่กรณี
2) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการต ารวจและการ
บริหารงาน ตารวจ
3) ให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนใน
เขต พื้นที่
4) แนะนา และช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานของ กองบัญชาการตารวจนคร
บาล หรือสถานี ตารวจ แล้วแต่กรณี
5) ตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางาน หรือที่ปรึกษา
กต.ตร.สถานีตารวจ (สน.) มีผ้กู ากับการ (ผกก.) เป็นประธานมีสมาชิกแต่ละแห่งไม่เท่ากัน
สมาชิก 8-19 คนข้าราชการ 3-7 คนคัดเลือกจากประชาชนเชี่ยวชาญด้านต่างๆ 5-12 คน
กาหนดให้ กต.ตร.สน. มีบทบาทในการกาหนดลักษณะ รูปแบบและวิธีการให้ท้องถิ่นและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตารวจของ สน. ด้านต่างๆ รวม6ด้าน (สานักงานคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ)
1) ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
2) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน
3) ด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด
4) ด้านการจราจร
5) ด้านการดูแลสาธารณสมบัติ
6) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
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นโยบายบริหารราชการ (Policy) ของสานักงานตารวจแห่งชาติประจาปี 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
นโยบายของผู้บัญชาการสานักงานตารวจแห่งชาติ (แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
1. ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
2. รัก ษาความมั่ น คงของชาติแ ละแก้ ไ ขปั ญหาความไม่ ส งบในพื้ นที่ จั งหวัด ชายแดน
ภาคใต้
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับ
4. ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. พิ ทั ก ษ์ รับ ใช้ ใ ห้บ ริก ารประชาชนในทุ ก มิติทั้งการรัก ษาความสงบเรีย บร้ อย ความ
ปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น และการอ านวยความยุ ติ ธ รรมเพื่ อ ให้ ต ารวจเป็ น ที่ พึ่ ง พาของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง
6. อานวยการจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
7. บริหารจัดการให้ตารวจดารงชีพได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเป็นที่รักของประชาชน
8. เตรียมความพร้อมสูงสุดเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพื่อเป็นไปตามนโยบายของสานักงานตารวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตารวจนครบาล
เป็นหน่วยงานในสังกัดของสานักงานตารวจแห่งชาติ นโยบายของกองบัญชาการตารวจนครบาลจึง
สนับสนุนและสอดคล้องกับนโยบายของสานักงานตารวจแห่งชาติ ดังนี้
นโยบายบริหารราชการ (Policy) ของกองบัญชาการตารวจนครบาลประจาปี 2559
โดยแบ่งเป็น 5 แผนยุทธศาสตร์ (กองบัญชาการตารวจนครบาล, 2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เทิดทูน ปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การควบคุมการกระทาที่เป็นภัยต่อความมั่นคงภายในประเทศ การค้ามนุษย์ และ
อาชญากรรมข้ามชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบงาน จัดสวัสดิการให้ข้าราชการตารวจมีขวัญกาลังใจ มีความพร้อมทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อควบคุมอาชญากรรมให้อยู่ในระดับ
ที่ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประสาน บู รณาการทุก ภาคส่วนและประชาชน เพื่ อสร้างความร่วมมือในการ
ป้องกันปราบปราม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ควบคุมอาชญากรรม กากับดูแลสังคมให้มีระเบียบ (นโยบายบิหารราชการของ
กองบัญชาการตารวจนครบาลประจาปีงบประมาณ 2559) ซึ่งเป็นนโยบายของ
กองบัญชาการตารวจนครบาลในปีล่าสุด
นโยบายของผู้บัญชาการตารวจนครบาล
1. เทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
2. ความมั่นคงภายใน ค้ามนุษย์ และอาชญากรรม
3. พัฒนาสถานีตารวจให้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง
4. จัดสวัสดิการสร้างขวัญกาลังใจ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. การมีส่วนร่วมของภาคส่วนราชการเอกชนภาคีเครือข่ายและแสวงหาความร่วมมือกับ
ประชาชน
6. การจัดระเบียบให้สังคมปลอดจากอบายมุข และการกระทาที่กระทบต่อความเป็นอยู่
ของประชาชน
โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายหน่วยงานดังตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

วิสัยทัศน์

เป็ น ต ารวจมื อ อาชี พ เพื่ อ ความผาสุ ก เ ป็ น อ ง ค์ ก ร บั ง คั บ ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย ที่
ของประชาชน
ประชาชนเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธา และเป็ น ที่
ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ

1.ถวายความปลอดภั ย ส าหรั บ องค์
พระมหากษั ต ริ ย์ พระราชิ นี พระรั ช
ทายาท ผู้สาเร็จราชการ แทนพระองค์
พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์
และพระราชอาคั น ตุ ก ะให้ บั ง เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด

1.ถวายความปลอดภั ย ส าหรั บ องค์
พระมหากษั ต ริย์ พระราชิ นี พระรั ช
ทายาท ผู้ ส าเร็ จ ราชการแทนพระองค์
พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และ
พ ร ะ ร า ช อ า คั น ตุ ก ะ ใ ห้ บั ง เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
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ตารางที่ 2.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 (ต่อ)
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562
2. บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย อ านวยความ
ยุติธรรม รักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงของราชอาณาจักร

พันธกิจ

2.บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย อ านวยควา ม
ยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความ
เสมอภาคเป็ นธรรมตามหลัก ธรรมาภิ
บาล
3.รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยความ
ป ล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น
ของประชาชนและชุ ม ชน และรั ก ษา
ความมั่ นคงของราชอาณาจัก รให้เป็น
ที่เชื่อมั่นและศรัทธา

1.ประชาชนมี ค วามเชื่ อ มั่ น ใน การ
ปฏิ บั ติ ง านของต ารวจ สั ง คม และ
ประเทศชาติมีความมั่นคง สงบสุข และ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ

ผลสัมฤทธิ์

1.ประชาชนได้ รั บ การอ านวยความ
สะดวกและการบริ ก ารที่ ร วดเร็ ว
เสมอภาค เป็นธรรม มีความปลอดภัย
ใ น ชี วิ ต แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น ม า ก ขึ้ น
ท าให้ มี ค วามหวาดกลั ว ภั ย น้ อ ยลง
มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในการอ านวยความ
ยุ ติ ธ รรมและการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
ที่ โ ป ร่ ง ใ ส ส ะ ด วก แ ล ะ ร ว ด เ ร็ ว
ส่ ง ผล ให้ สั ง คมแล ะ ประ เทศชาติ
มี ค วามมั่ น คงสงบสุ ข และสนับ สนุ น
การพัฒนาประเทศ

เป้าหมาย
หน่วยงาน

1.ถ ว า ย ค ว าม ป ล อด ภั ย แ ล ะ ส ร้ า ง
จิตสานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2.เ ส ริ ม ส ร้ า ง ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชน ในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ความมั่นคง

1.การถวายความปลอดภั ย พระมหา
กษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2.บังคับใช้กฎหมาย ป้องกันปราบปราม
การกระทาผิ ด ทางอาญา อ านวยความ
ยุติธรรมและบริการประชาชน

3.ปฏิ รู ป ระบบงานต ารวจให้ โ ปร่ ง ใส
เป็นธรรม ตรวจสอบได้
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ตารางที่ 2.4 (ต่อ)

เป้าหมาย
หน่วยงาน

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

3.เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ค ว บ คุ ม
สถานการณ์ ค วามไม่ ส งบในพื้ น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
4.ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ข้ามชาติและกระทาความผิดคดีเฉพาะ
ทาง
5.เตรี ย มความพร้ อ มการปกป้ อ งและ
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
6.บังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคเป็น
ธรรมและปฏิรูประบบงานตารวจให้มี
ประสิทธิภาพโปร่งใส

3.รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย ความ
ปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคง
ของราชอาณาจักร
4.ปฏิ รู ป ระบบงานต ารวจให้ โ ปร่ ง ใส
เป็นธรรม ตรวจสอบได้

ที่มา: กองบัญชาการตารวจนครบาล (ม.ป.ป.)
มีการแบ่งหน่วยงานและโครงสร้างการบริหารจัดการที่ประกอบไปด้วย หน่วยงานหลัก
โดยเฉพาะกองบัญชาการตารวจนครบาล มีหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบาย ระเบียบ คาสั่ง
ของ ตร.,ก.ต.ช และ ก.ตร กองบัญชาการตารวจนครบาลเป็นหน่วยงานหลักที่มีความรับผิดชอบใน
การดูแลความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดมีพื้นที่ 1,568.737 ตร.กม.
และปริ ม ณฑลหากได้ รั บ ค าสั่ ง จากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเช่ น การควบคุ ม ฝู ง ชน ซึ่ ง นอกจาก
กรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองหลวงเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและมีความสาคัญแล้ว ยัง
เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ รัฐสภา ทาเนียบรัฐบาล กระทรวงทบวงกรมต่างๆเป็นศูนย์กลาง
หรือหัวใจและสมองของประเทศยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังไปทั่วโลก มี แนวโน้มนักท่องเที่ยว
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมาสเตอร์ก าร์ด ได้จัดอันดับกรุงเทพมหานครเป็นแชมป์เมืองจุดหมาย
ปลายทางของ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว จากผลส ารวจเป็ น อั น ดั บ 1 ของโลก 2 ปี ติ ด ต่ อ กั น ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยลัพเบอระ ได้จัดอันดับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีตึกสูงมากเป็นอันดับ 9 ของโลก
เป็นมหานครที่มีขนาดใหญ่อันดับที่ 15 ของโลก (ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร, 2560)
กรุงเทพมหานครยังเป็นศูนย์กลางการบินนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ส่ง ผลให้กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนในการผลิตถึงร้อยละ 15 ของผลผลิต มวลรวมของ
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ประเทศ และในอนาคตต้องทาหน้าที่เป็นศูนย์ กลางการส่งเสริมทางเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาค การ
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนานาชาติ เช่นการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (1 มกราคม 2559) และการ
เปิดเสรีทางการค้าโลกทาให้กรุงเทพมหานครมีความสาคัญและเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มีผู้อยู่อาศัยรวมคนไทยนักท่องเที่ยวและแรงงานต่างประเทศอาศัย อยู่อย่างหนาแน่นมากที่สุดใน
ประเทศโดยจ านวนประชากรแฝงปี 2559-2560 และจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วตั ว เลขปี 2560 นั้ น
สานักงานสถิติและกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวยังรวบรวมไม่แล้วเสร็จ จึงอ้างอิงตัวเลขปี 2558 ซึ่งมี
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 5,697,541 คนประชากรแฝงประมาณ 8,467,345คนนักท่องเที่ยวไทย
และต่า งประเทศประมาณ 56,515,597คน รวมทั้ งหมดประมาณ 70,860,492 คน และปี 2559
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 5,777,834 คน ประชากรแฝงประมาณ 8,467,354 คน นักท่องเที่ยว
ไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศประมาณ 59,196,331 คนรวมทั้งหมดประมาณ 73,441,519
คนเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบว่าในแต่ละปีนั้น จานวนประชากรโดยรวมในเขตนครบาลแต่ละปีนั้น
เมื่อสังเกตุพบว่ามีจานวนมากและมีแนวโน้มมากขึ้นในแต่ละปี อัตราส่วนประชาชนต่อตารวจนคร
บาลสายป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน ปี 2558 ประชากร 4,967.70 คนต่อตารวจ 1 นาย
ปี 2559 ประชากร 5,067.37 คนต่อตารวจ 1 นาย
เมื่ อเปรีย บเที ยบกั บ ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเดีย วกั น ในปี 2558 เช่น ญี่ปุ่น ประชากร
1,000 คนต่อตารวจ 1 นาย สิงคโปร์ ประชากร 601 คนต่อตารวจ 1 นาย อินโดนีเซีย ประชากร 595
คนต่อตารวจ 1 นาย เวียดนาม ประชากร 321 คนต่อตารวจ 1 นาย จากปี 2558 ดังตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 เปรียบเทียบอัตราส่วนตารวจต่อประชากรประเทศต่างๆ
ประเทศ
ญี่ปุ่น
สิงคโปร์
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
ไทย
บช.น. (ปป. และ สส.)

จานวนตารวจ/นาย
1
1
1
1
1
1

จานวนประชากรเฉลี่ย/คน
1,000
601
595
321
1,750
6,068 และ 27,788

ที่มา: ดัดแปลงจาก http://preeda44.blogspot.com/search?updated-max=2018-07-02T03:50:0007:00&max-results=7&reverse-paginate=true
โดยประเทศไทยได้คิดจากยอดประชากรตามทะเบียนราษฎ์ และนักท่องเที่ยว (70+70 ล้าน
คนรวมประมาณ 140 ล้านคน) ข้าราชการตารวจสายป้องกันปรามปรามและสืบสวนสอบสวนทั่ว
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ประเทศประมาณ 80,000 คน ส่วนกองบัญชาการตารวจนครบาลคิดจากยอดประชากรตามทะเบียน
ราษฎร์ ประชากรแฝงและนักท่องเที่ยว
เป็นเหตุให้ผู้วิจัยมีความสนใจในประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจ
นครบาล ซึ่ ง เป็ น หั ว ใจหลั ก ในการรั ก ษาความสงบสุ ข ของสั ง คมและประชาชนตลอดจน
นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ นั ก ลงทุ น และแรงงานต่ า งด้ า ว เพื่ อ รั ก ษาความมั่ น คงในเขตเมื อ งหลวง
(กรุงเทพมหานคร) ซึ่งเป็นเสมือนหัวใจหรือสมองของประเทศ ใน 2 มิติดังต่อไปนี้ คืองานด้าน
ป้องกันปราบปรามและงานด้านสืบสวนสอบสวนจับกุมผู้กระทาความผิดกฎหมายในเขตนครบาล
และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเมือง
หลวงและศูนย์ กลางหรือหัวใจของประเทศในทุกๆ ด้านนั้น อีกนัย หนึ่งหน้าที่ทั้ง 2 ด้านนี้เป็น
หน้าทีห่ ลักและต้องมีการเรียนรู้ฝึกฝนในด้านองค์ความรู้ ในด้านต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อ
แสดงถึง ประสิท ธิภ าพของกองบั ญชาการตารวจนครบาล ส านัก งานตารวจแห่งชาติ (มาตรา 6
พระราชบัญญัติตารวจ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554 ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา) ใน
การทาหน้าที่ตามกฎหมายโดยความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยหลาย
หน่วยงาน
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้ความสนใจคือ งานด้านการป้องกันการปราบปรามและงาน
ด้านสืบสวนสอบสวนเนื่องจากเป็นหน้าที่หลักและเป็นหัวใจที่สาคัญในการรักษาความสงบสุขของ
ประชาชน สังคมและความมั่นคงของประเทศ
2.3 แนวคิดและทฤษฎี
ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2527, หน้า 7) ให้ความหมายว่าทฤษฎีคือ ชุดของหลักการ และคานิยาม
ของถ้ อยแถลงที่ มี ลั ก ษณะเป็ นจริ ง โดยทั่ วไปที่เ กี่ ย วเนื่อ งกั น และกั น (Interrelated sets of
generalizalions) ที่ทาหน้าที่ในด้านแนวคิดที่จะรวบรวมเอาส่วนต่างๆ เอาโลกเข้าประจักษ์ที่ได้รับ
การเลือกสรร และประเมินได้อย่างเป็นระบบ
ราชบัณฑิตยสถาน (2556) ให้ความหมายว่าทฤษฎีคือ ความเห็น การเห็น การเห็นด้วยใจ
ลักษณะคิดคาดเอาตามหลัก วิชาเพื่อเสริมเหตุผลและรากฐานให้แก่ ปรากฏการณ์ หรือข้อมูลใน
ภาคปฏิบัติซึ่งเกิดขึ้นอย่างมีระเบียบ
2.3.1 แนวคิดประสิทธิภาพ
ราชบัณฑิตยสถาน (2556) ได้ให้ความหมายของคาว่าประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง
ความสามารถที่ ทาให้เกิ ดผลในงาน นอกจากนี้ คาว่าประสิทธิภาพยังใช้ควบคู่กั บคาอื่นๆ เช่น
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน (นุกูล ชูทอง)
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Katz & Kahn (1978) ได้กล่าวไว้ว่า ประสิทธิภาพเป็นส่วนประกอบสาคัญของประสิทธิผล
การมองประสิท ธิภาพขององค์ก ารจึงเป็นการพิ จารณาไปที่การบรรลุเป้าหมายขององค์การนั้น
ปัจจัยประกอบด้วย การฝึกอบรม ประสบการณ์ ความผูกพันต่อองค์การ
Feinberg (2006) ได้กล่าวไว้ว่า ประสิทธิภาพเป็นการผสมผสานกันระหว่างปัจจัยนาเข้า
ทั้งหลาย เช่น เงินทุน แรงงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอื่นๆ เพื่อทาให้ได้สิ่งที่ต้องการหรือผลผลิต
ออกมา โดยใช้ปัจจัยนาเข้าน้อยที่สุด
Petersen & Plowman (1953) ได้ให้ความหมายประสิทธิภาพไว้ว่าเป็นเรื่องของการลด
ต้นทุนการผลิต และคุณภาพของผลผลิตหรือการดาเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด โดยที่
การดาเนินงานที่จะถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด คือการทางานที่สามารถผลิตสิ นค้าหรือบริการใน
ปริมาณและคุณภาพที่ต้องการเหมาะสม และใช้ต้นทุนน้อยที่สุด เพื่อคานึงถึงสถานการณ์และข้อ
ผูกพันด้านการเงินที่มีอยู่ ในทางเศรษฐศาสตร์จะพิจารณาจาก 5ประการคือ การดาเนินการ ต้นทุน
คุณภาพ ปริมาณ และวิธีการในการผลิต
Millet (1954) ได้ให้ความหมายของคาว่า ประสิทธิภาพ ว่าหมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ทา
ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจและได้ รั บ ผลก าไรจากการปฏิ บั ติ ง านดั งกล่ า ว โดยที่ ความพึ ง พอใจนั้ น
หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการให้กับประชาชน โดยพิจารณาจาก การให้บริการอย่างเท่า
เทียมกัน (Equitable Service) การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely Service) การให้บริการ
อย่างเพียงพอ (Ample Service) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) และการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า (Progression) นอกจากนี้ กู๊ด (Good, 1973) ยังได้ให้ความหมายของคาว่าประสิทธิภาพว่า
คือ ความสามารถที่ทาให้เกิดความสาเร็จตามความปรารถนาโดยใช้เวลา และความพยายามเล็กน้อย
ก็ส ามารถให้ผลงานส าเร็จได้อย่ า งสมบูรณ์ รวมถึง ดรักเกอร์ (Drucker, 2002) ได้กล่าวไว้ว่า
ประสิทธิภาพคือการกระทาสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (Doing things Right) ประสิทธิภาพมี
2 อย่ า ง คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นต้ น ทุ น (Cost efficiency) กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นเวลา (Time
efficiency) ซึ่งเป็นภาพรวมของประสิทธิภาพในการทางาน
สายพิณ ปั้นทอง (2560) กล่าวว่า “ประสิทธิภาพ” สามารถมองได้มากกว่า 1 มุมมอง คือ
มุมมองในเชิงเศรษฐศาสตร์ “ประสิทธิภาพ” มีความหมายถึง ความสัมพันธ์กันระหว่าง ปัจจัยนาเข้า
(Input) กับ ผลผลิต (Output) ที่ได้รับจากการใช้วัตถุดิบหากมีการใช้ปัจจัยในการผลิตน้อย แต่ใน
ระบบการผลิตให้ผลผลิตที่มีมูลค่าสูงกว่าการนาเข้าวัตถุดิบและกระบวนการดาเนินการ ส่งผลให้
มูลค่าของผลิตสูงกว่ามูลค่าในการลงทุนมากเท่าใดนั่นคือแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพที่สูง
ของกระบวนการผลิตนั้น และในอีกมุมมองหนึ่ง คือมุมมองในเชิงปฏิบัติงาน เป็นการมองในผล
การปฏิบัติงานที่ได้จากการทางานในกระบวนการที่ถูกต้อง ใช้เวลารวดเร็วกว่าเดิม ทันตามความ

34

ต้องการของลูกค้า เกิดความพึงพอใจโดยรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมองในเรื่องของการ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรในการผลิ ต โดยรวมถึ ง คนและวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ เ หมาะสม คุ้ ม ค่ า เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด ในส่วนของกระบวนการผลิตมีการพิจารณาถึงเทคนิค วิธีการใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อ
ช่วยในการลดขั้นตอนการทางานเพื่อให้เกิดความสะดวกในการทางานมากขึ้น รวมถึงปัจจัยในการ
สร้ า งความพึ ง พอใจให้ กั บ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ในส่ ว นผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน และใน
กระบวนการผลิตต้องเกิดการสูญเสียต่อทรัพยากรน้อยที่สุด ซึ่งถ้าผลการปฏิบัติงานดี จึงถือว่างานมี
ประสิทธิภาพโดยมองรวมทั้งองค์การที่แสวงผลกาไร หรือองค์การที่ไม่แสวงผลกาไรก็ตาม
เห็นได้ว่า ประสิท ธิภาพนั้นมีผู้ ใ ห้คาจากั ดความไว้หลากหลายรูปแบบ อาจกล่าวได้ ว่ า
ประสิทธิภาพนั้นเป็นการดาเนินกิจกรรมโดยใช้ความสามารถของบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ อย่างคุ้มค่า
และได้ผลเพื่อให้กิจกรรมนั้นบรรลุเป้าหมาย
2.3.2 แนวคิดด้านการบริหารจัดการ
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2553) การบริหารและการบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติ
ของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมซึ่งจะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยจะต้องมีผู้นากลุ่มและมีแนวทางหรือ
วิธีก ารควบคุ ม ดูแลกั นภายในกลุ่มเพื่ อให้เกิ ดความสุขและความสงบเรีย บร้อย ซึ่งอาจเรีย กว่ า
ผู้บริหารและการบริหารตามลาดับดังนั้นที่ใดมีกลุ่มที่นั่นย่อมมีการบริหาร
ติ น ปรั ช ญพฤทธิ์ (2535) มองการบริ ห ารในลั ก ษณะที่ เ ป็ น กระบวนการโดยหมายถึ ง
กระบวนการนาเอาการตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบัติ ส่วนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเกี่ยวข้องกับ
การนาเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ในส่วนของHerbert A.Simon (1947) กล่าวถึงการบริหารว่า
หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
กล่าวโดยสรุปการบริหารนั้นหมายถึง การที่บุคคลไตร่ตรองผ่านกระบวนการต่างๆ และ
ตัดสินใจสั่งการ บริหารโดยผ่านกระบวนการที่เหมาะสมที่สุด
Koontz (อ้างถึงใน สมพงศ์ เกษมสิ น, 2523) ให้ความหมายของการจัดการ หมายถึง การ
ดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่ งของ เป็น
อุปกรณ์การจัดการนั้น อาจกล่าวได้ว่า การจัดการหมายถึง การคัดสรรผ่านองค์ประกอบหรือปัจจัย
ต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดการ
ธงชัย สันติวงษ์ (2543) กล่าวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว้ 3 ด้าน คือ
1) ในด้านที่เป็นผู้นาหรือหัวหน้างานงานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน้าที่ของบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งที่ปฏิบัติตนเป็นผู้นาภายในองค์การ
2) ในด้ า นของภารกิ จ หรื อ สิ่ ง ที่ ต้ อ งท างานบริ ห ารจั ด การ หมายถึ ง การจั ด ระเบี ย บ
ทรัพยากรต่างๆ ในองค์การและการประสานกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน
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3) ในด้านของความรับผิดชอบงานบริหารจัดการ หมายถึง การต้องทาให้งานต่างๆ สาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีด้วยการอาศัยบุคคลต่างๆ เข้าด้วยกัน
กล่า วได้ว่า การบริหารจัดการหมายถึง การคัดสรรจากปัจจัย หรือองค์ประกอบผ่านการ
ไตร่ตรองหรือกระบวนการที่เหมาะสมที่สุดแล้วตัดสินใจดาเนินกิจกรรม
จากความหมายของแนวคิดด้านประสิทธิภาพ และแนวคิดด้านการจัดการ จึงสามารถสรุป
ได้ว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการหมายถึงโดยการดาเนินกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายโดยใช้
ความสามารถของผู้นาและบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ผ่านการไตร่ตรองหรือกระบวนการที่เหมาะสม
ที่สุดแล้วเพื่อตัดสินใจดาเนินกิจกรรมอย่างคุ้มค่าและได้ผล
2.3.3 แนวคิดทฤษฎี POSDCoRBของ (Luther H. GulickUrwick) กูลิคและเออวิค
ทฤษฎีองค์การประสิทธิภาพ Organization Theory กระบวนการบริหารเพื่อความสาเร็จในรูปแบบ
ของ POSDCoRBมีกระบวนการบริหาร 7 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. Planning การวางแผน
2. Organizing การจัดองค์การ
3. Staffing การจัดคนเข้าทางานหรือการบริหารงานบุคคล
4. Directing การอานวยการ
5. Coordinating การประสานงาน
6. Reporting การรายงาน
7. Budgeting การจัดทางบประมาณ
หลักการและแนวคิดของ POSDCoRB
ได้รวมนักวิชาการเพื่อประเมินข้อผิดพลาดในการบริหารจัดการในกองทัพ เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลูเธอร์ กูลิค และ ลินดัลเออร์วิค เป็นหนึ่งในกลุ่มนักวิชาการที่
ได้ ม ารวมตั ว กั น ในครั้ ง นั้ น ปี ค .ศ. 1937 ได้ เ สนอแนวคิ ด ภาระหน้ า ที่ ที่ ส าคั ญ ของนั ก บริ ห าร
POSDCoRBในบทความ Paper on the Science of Administration: Notes on the Theory of
Organization คือหลักในการบริหารจัดการองค์กรที่ใช้กันทั้งภาครัฐและเอกชนที่ผู้มีอานาจบริหาร
จัดการมีหน้าที่และบทบาทการบริหารอยู่ 7 ประการดังแผนภาพที่ 2.8
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ภาพที่ 2.8 POSDCoRB
ที่มา: ผู้วิจัยดัดแปลงจาก http://adisony.blogspot.com/2012/10/luther-gulick.html
การบริหารองค์การเพื่อความสาเร็จในรูปแบบของ POSDCoRB มีดังต่อไปนี้
P (Planning) หมายถึงการวางแผน การกาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์การและ
นโยบายในการปฏิงานไว้ล่วงหน้า
O (Organizing) หมายถึงการจัดองค์การ การจัดโครงสร้างของงานโดยกาหนดงาน สายการ
บังคับบัญชา การแบ่งงาน อานาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
S (Staffing) หมายถึงการจัดการเกี่ยวกับคนเข้าทางาน การสรรหาบุคคลากร การแต่งตั้ง
การบรรจุ เลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง การโยกย้าย หรือการบริหารทรัพยากรบุคคล
D (Directing) หมายถึงการอานวยการ การตัดสินใจ การสั่งการ การมอบหมายงานไปยัง
ผู้ใต้บังคับบัญชา การใช้ภาวะผู้นาในการจูงใจและยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา
Co (Coordinating) หมายถึงการประสานงานในภารกิจหรือกิจกรรมที่แยกออกไปเป็นส่วน
ต่างๆเพื่อให้ทุกส่วนประสานสอดคล้องไปสู่เป้าหมาย
R (Reporting) หมายถึงการรายงานได้แก่การรับฟังการรายงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อ
รวบรวมข้ อ มู ล ของแต่ ล ะสายงาน ประมวลผลในการตั ด สิ น ใจและอาจรายงานต่ อไปยั ง
ผู้บังคับบัญชาต่อไป

37

B (Budgeting) หมายถึงการจัดสรรหรือจัดทางบประมาณ การจัดงบประมาณเพื่อใช้จ่ายให้
เหมาะสมในแต่ละหน่วยงานและภารกิจ
ชุบ กาญจนประกร (2526)ได้เพิ่ม P และ A เข้าไปคือ Policy นโยบายและ Authority คือ
อานาจหน้าที่จึงเป็นลักษณะของการวิ จัยเพื่อพัฒนาโดยเสริมด้วยทฤษฎีของ Luther H. Gulick และ
Urwick ในแนวคิดว่าด้วย POSDCoRB ซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฎีประสิทธิภาพและ PA แนวคิดของ
ศ.ดร.ชุบ กาณจนประกร จึงเป็นลักษณะดังนี้ PA-POSDCoRB
ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นตามแนวคิด PA-POSDCoRB นั้นผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลด้านต่างๆซึ่ง
มีความสอดคล้องกับทฤษฎี 7’s ซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฎีที่เน้นการพัฒนาองค์การสามารถต่อยอดกันได้
เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล และสามารถพัฒนา
เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาลต่อไปได้ เพื่อความ
มั่นคงของประเทศอีกด้าน
2.3.4 แนวคิดทฤษฎี 7’s
แนวคิดของนักทฤษฎี (Thomas J. Peters) โธมัส เจ ปีเตอร์ส(Robert H. Waterman.jr)
โรเบิร์ดเอช วอเตอร์แมน จูเนียร์ 2 ที่ปรึกษาของบริษัทแมคคินซี่ย์ได้พัฒนาความเป็นเลิศ ช่วงปี
1977 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานนอกจากกลยุทธ์และโครงสร้าง ทฤษฏีที่ว่า
ด้วย 7’s หมายถึง ทฤษฏีองค์การประสิทธิภาพที่พยายามค้นหาสาเหตุว่า จุดอ่อนจุดแข็งของการ
บริหารงานลีลาอเมริกาและลีลาญีปุ่นมีอย่างไรแล้วพบว่า ลีลาการบริหารงานลีลาอเมริกันเน้นหนัก
ด้าน Hardware คือ เครื่องจักรกลและอื่นๆ โดยสามารถสรุปเป็น 3’s คือ 1.Skill (ทักษะการ
ปฏิบัติงาน) 2.Staff (การเลี้ยงดูบุคลากร) 3.Style (ลีลาการบริหารจัดการ) โดยมี Super Ordinate
Goal (เป้าหมายขององค์การ) หรือ Shared Value ระบบคุณค่าร่วมเป็นตัวเชื่อ รวมเป็น 7’s ด้วยกัน
(ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2553)
นักทฤษฎีได้ให้ความหมายและองค์ประกอบ
1) องค์ประกอบโครงสร้างองค์การ เป็นปัจจัยด้านการบริหารจัดการครอบคลุมไปถึงการ
จัดโครงสร้างองค์กรของสายงาน สายบังคับบัญชา การจัดกลุ่มงาน การเงินงบประมาณ ปัจจัยด้าน
นโยบาย เช่น การกาหนดวิสัยทัศน์ การกาหนดพันธกิจที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และการกาหนด
วัตถุประสงค์
2) องค์ ป ระกอบด้ า นบุ ค คล เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด เนื่ อ งจากเป็ น หมู่ ค ณะของการ
ดาเนินงาน มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เช่น ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้ องกับบทบาทหน้าที่ ทักษะ
การใช้ เ ทคโนโลยี ความเป็ น ผู้ น า ทัก ษะด้ า นการบริ ห ารจั ด การ ดั ง นั้ น การพั ฒ นาองค์ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพนั้นจาเป็นต้องพัฒนาปัจจัยด้านบุคคล
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3) องค์ประกอบด้า นเทคโนโลยี เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ การ
ออกแบบการบริหาร การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการผลิต การจัดทาระบบ การ
ตรวจสอบคุณภาพ การควบคุม การเชื่อโยงการตลาดและการบริหารเพื่อการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สู่
สังคม การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับงานที่ใช้ความแม่นยาสูง Pascale และ Athos (อ้าง
ถึงใน อนุวัฒน์ ทรัพย์พืชผล, 2546 หน้า 234-238) ได้สรุปถึงความหมายของแต่ละองค์ประกอบของ
กรอบแนวคิดทฤษฎี 7’s
Kotler (2000) ได้อธิบายถึง การวิเคราะห์ความหมายของแนวคิด 7’sดังนี้
1. กลยุ ทธ์ (Strategy) คือ ชุดของการปฏิบัติการ โดยมีความมุ่งหมายเพื่ อสร้างความ
ได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันที่ยั่งยืน
2. โครงสร้าง (Structure) คือ แผนภูมิขององค์การพร้อมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ว่าใครต้องรายงานขึ้นตรงกับใคร รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าสายงานต่างๆ มีการจัดแบ่ง
และรวมกันอย่างไร
3. ระบบ (System) คือ กระบวนการและทิศทางการไหลของงาน ที่แสดงให้เห็นว่าการ
ดาเนินงานประจาวันขององค์การดาเนินไปอย่างไร เช่น ระบบข้อมูล ระบบการจัดงบประมาณ
เงินทุน ระบบการผลิต ระบบควบคุมคุณภาพ และระบบการวัดผลการดาเนินงาน เป็นต้น
4. ค่านิยมร่วม (Stare Values) คือ ค่านิยมที่คนส่วนมากในองค์การยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
ปกติจะเขียนเป็นข้อความแสดงถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่บริษัทยึดถือร่วมกัน ข้อความที่เขียน
มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ครอบคลุมถึงทุกคนทั่วทั้งองค์การ และเป็นหลักยึดถือได้ตลอดไป
5. รูปแบบการบริหาร (Style) คือ สิ่งที่ผู้บริหารถือเป็นสิ่งสาคัญ ที่แสดงออกมาในรูปของ
การใช้เวลา การให้ค วามสนในและพฤตกรรมการบริหารงานที่เป็นแบบขององค์การโดยเฉพาะ
แสดงให้เห็นว่าฝ่ายผู้บ ริหารมีพ ฤติก รรมการบริหารงานอย่ างไร ซึ่งมีความส าคัญมากกว่าสิ่งที่
ผู้บริหารพูด
6. พนักงาน (Staff) คือ สมาชิกทั้งหมดในองค์การ อันประกอบด้วยพนักงานระดับใน
องค์การ
7. ทักษะฝีมือ (Skills) คือ ความรู้ความสามารถที่เป็นจุดเด่นที่องค์การมี ที่จะสามารถ
ดาเนินงานกลยุทธ์เพื่อให้ประสบผลสาเร็จ
ปัจจัยตัวแปร S3 ตัวแรก คือ “Strategy, Structure และ Systems” เปรียบได้กับส่วนที่
เรียกว่า “ฮาร์ดแวร์” (Hardware) ของระบบคอมพิวเตอร์ที่ทาให้เกิดความสาเร็จ
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ส่วนปัจจัยตัวแปรที่เหลือ Sอีก 4 ตัว คือ “Style, Staff, Skills และ Shared values” คือส่วนที่
เป็น “ซอฟต์แวร์” (Software) ซึ่งทั้ง 2 ส่วนจะต้องประกอบร่วมกัน จึงจะทาให้การดาเนินตามแผน
กลยุทธ์ประสบผลสาเร็จ ดังแสดงในภาพที่ 2.9

ภาพที่ 2.9 โครงร่างแนวคิดทฤษฎี 7’s
ที่มา: Higgins & Vincze, 1993, p.344
แนวคิดโครงร่าง 7’s ช่วยทาให้การศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนขององค์การสะดวกง่ายขึ้น และทั้ง
ยังให้ข้อคิดที่สาคัญอันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารอย่างน้อยที่สุด 4 ประการดังนี้คือ
1. ความสามารถขององค์การที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และแนวทางที่เหมาะสมของ
การเปลี่ยนแปลง เกิดจากปัจจัยที่มีอิทธิพลหลายปัจจัย นอกจากปัจจัยของโครงสร้างกลยุทธ์แล้ว ยัง
ประกอบด้วยปัจจัยอีก 5 ตัว ที่เหลืออีกด้วย
2. ปัจจัยตัวแปรทั้ง 7 ตัว มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องซึ่ งกันและกัน และเป็นการยากที่บางที
อาจเป็นไปไม่ไ ด้เลย ที่จะทาให้ปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งก้าวไปข้างหน้าโดยที่ไม่ทาให้ปัจจัยตัวอื่นๆ
ก้าวหน้าตามไปด้วย ผู้บริหารที่ต้องการบริหารงานให้เกิดสัมฤทธิ์ผล จึงควรให้ความสาคัญกับตัว
แปรทั้งฮาร์แวร์และซอฟต์แวร์ไปพร้อมๆ กัน
3. แผนงานกลยุทธ์ที่ได้รับการออกแบบอย่างรอบคอบเป็นจานวนมาก ต้องประสบกับ
ความล้มเหลวอันเนื่องมาจากการขาดความสนใจในปัจจัยตัวแปรอื่นๆ ของผู้บริหารนั่นเอง ทานอง
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เดี ย วกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ข องกองทั พ ในสมรภู มิ ที่ ไ ด้ รั บ การวางแผนอย่ า งดี เ ลิ ศ ต้ อ งถู ก ท าลายลง
เนื่องจากขาดการส่งกาลังบารุงทางทหาร การจัดระบบการบริหารงานที่ไม่เหมาะสม หรือการขาด
พนักงานี่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดี (Well-trained Staff) ก็มีส่วนสาคัญที่จะทาให้แผนกลยุทธ์ที่ได้
วางแผนไว้เป็นอย่างดีที่สุดไม่ประสบความสาเร็จได้เช่นเดียวกัน
4. ปั จ จั ย ตั ว แปรทั้ ง 7 ตั ว ก็ ไ ม่ ส ามารถบอกได้ ว่ า ปั จ จั ย ตั ว ใดส าคั ญ ที่ สุ ด ในการ
เปลี่ยนแปลงองค์การ ณ เวลาหนึ่ง บางครั้งปัจจัยตัวที่สาคัญที่สุดอาจเป็นกลยุทธ์แต่บางครั้งอาจเป็น
ระบบหรือโครงสร้างก็เป็นได้
จากแนวคิดโครงร้าง 7’s ซึ่งมีองค์ประกอบในปัจจัย ทั้ง 7 ด้าน ซึ่งในแต่ละด้านอธิบาย
ความเกี่ยวข้องทางด้านแนวคิดด้านการบริหารจัดการ
คาว่า “กลยุทธ์” (Strategy) มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย มีความแตกต่างกัน ดังนี้
สุมาลี จิระจรัส (2548) สรุปความหมาย กลยุทธ์ ว่าเป็นวิธีในการปฏิบัติที่องค์การเลือกใช้
เป็นเครื่องมือเพื่อให้องค์การสามารถบรรลุยัง เป้าหมายที่กาหนดไว้ในอนาคตจากสภาพปัจจุบันที่
เป็นอยู่
สุพานี สฤษฎ์วานิช (2553, หน้า 361) ได้ให้ความหมายกลยุทธ์ว่าหมายถึง แผนงานสาคัญที่
องค์การจะใช้เป็นแนวทางในการบรรลุสู่เป้าหมายหลักขององค์การ
Hill (1998) ให้ความหมาย กลยุทธ์ คือ รูปแบบเฉพาะของการตัดสินใจและการปฏิบัติที่
ผู้บริหารใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
Pitts & Lei (2000, p. 6) ได้ให้ความหมายไว้ว่ากลยุทธ์ หมายถึง แนวคิดและแผนงานต่างๆ
ที่องค์การนามาใช้เพื่อให้เกิดความสาเร็จเหนือคู่แข็ง กลยุทธ์จะถูกออกแบบเพื่อช่วยให้องค์การ
บรรลุผลสาเร็จ โดยมีความได้เปรียบและมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่ง
Schermerhorn (2002, p. 203) กล่าวว่า กลยุทธ์หมายถึง แผนแม่บทหรือแผนปฏิบัติการ
หลักสาคัญขององค์กร (Comprehensive Action Plan) ซึ่งองค์การใช้เป็นตัวกาหนดทิศทางการ
ดาเนินงานระยะยาว รวมทั้งใช้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยทาให้
ได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน (Sustainable Competitive Advantage) กลยุทธ์จะมุ่งเน้นการ
นามาใช้ในสภาวการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่มีการแข่งขัน (Competitive Environment) อันแสดงถึง
“การคาดการณ์ที่ดีที่สุด” (Best Guess) ในสิ่งที่ต้องการกระทาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะเกิด
ผลสาเร็จในอนาคตในขณะที่เผชิญอยู่กับคู่แข่งขัน หรือแม้แต่ในสภาวการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
Hitt, Ireland, & Hoskisson (2007) กล่าวว่ากลยุทธ์ เป็นชุดของภาระผูกพันและการ
ดาเนินการต่างๆ ที่ได้มีการประมวลและประสานเข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์จาก
ความสามารถหลัก (Core Competencies) เพื่อให้ได้ข้อได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคนอื่น
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สรุ ป ได้ ว่า กลยุ ท ธ์ หมายถึ ง แผนงานหรื อ แนวปฏิ บัติ ที่ ระบุ ถึง เป้า หมายในอนาคต มี
ขอบเขตความต้องการที่ ชั ดเจน โดยทาหน้ าที่เ ป็นเครื่อ งมือของผู้ บริห าร มีก ารก าหนดวิ ธีก าร
รูปแบบการตัดสินใจ มีเป้าหมายที่ต้องการให้องค์การบรรลุประสิทธิผลที่ตั้งไว้ (สายพิณ ปั้นทอง,
2559)
ในปัจจุบันมีการออกแบบโครงสร้างองค์การที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นโครงสร้างองค์การแบบ
ร่วมสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดาเนินองค์การ จากเดิมที่ผู้บริหารและองค์การยังคง
คุ้ น เคยกั บ การออกแบบองค์ ก ารที่ เ น้ น สายการบั ง คั บ บั ญ ชาและมี ค วามเป็ น ระบบราชการ
(Bureaucratic Approach) แต่ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ การ
แข่งขันระดับโลกาภิวัตน์ ความหลากหลาย ประเด็นทางจริยธรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ธุรกิจแบบ E-Commerce ต้นทุนขององค์การคือความรู้และสารสนเทศ ความคาดหวังของผู้ปฎิบัติ
งาน สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผู้บริหารและคนในองค์การจาเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับ และตอบ
โต้การเปลี่ยนแปลงอย่างมาก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ ทาให้โครงสร้างองค์การ
เปลี่ยนจากโครงสร้างที่เน้นสายบังคับบัญชาไปสู่โครงสร้างที่ยืดหยุ่นและเน้นการทางานร่วมมือกัน
นิ ต ยา เงิ น ประเสริ ฐ ศรี (2558) กล่ า วว่ า การเปลี่ ย นจากโครงสร้ า งระบบจั ก รกล
(Mechanical System) ไปสู่โครงสร้างระบบที่เป็นธรรมชาติและชีววิทยา (Natural and Biological
Systems) มี ค วามจ าเป็ น ในการสร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลให้ กั บ องค์ ก าร จาก
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน โครงสร้างองค์กรกาลังเปลี่ยนแปลงไป จากโครงสร้างองค์การแบบสูง
เน้นความเข้มงวด เน้นสายบังคับบัญชา มีแนวโน้มเป็นผู้นาที่เป็นเผด็จการ และการติดต่อสื่อสารมี
ลักษณะเป็นทางการ ไปสู่โครงสร้างองค์ การที่ยืดหยุ่น เน้นการกระจายอานาจ มีความร่วมมือใน
แนวนอน และแบ่งปันสารสนเทศระหว่างกัน ขอบเขตระหว่างองค์การไม่ชัดเจน องค์การมีความ
ร่วมมือกัน ในรูปแบบองค์การเสมือนจริง(Virtual Organization) ซึ่งติดต่อกันทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งในสภาพแวดล้อมปัจจุบันส่งผลให้องค์การมีการออกแบบโครงสร้างใหม่ในรูปแบบขององค์การ
แห่ง การเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งแตกต่างจากโครงสร้างองค์ก ารแบบดั่งเดิมที่เน้น
องค์ การแบบประสิท ธิภาพ (Efficient Organization) แต่องค์การแบบใหม่เน้นโครงสร้างแบบ
องค์การแห่งการเรียนรู้ ดังภาพที่ 2.10
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ภาพที่ 2.10 แนวทางการศึกษาของการออกแบบองค์การ
ที่มา: Daft (2004)
จากภาพที่ 2.10 ในการออกแบบโครงสร้ า งที่ เ ปลี่ย นแปลงไปในปั จ จุ บัน เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในหลายด้านดังนี้
1. จากโครงสร้ า งแนวตั้ ง สู่ โ ครงสร้ า งแนวนอน โครงสร้ า งองค์ ก ารแบบดั่ ง เดิ ม
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ นามารวมเข้าด้วยกันเป็นแผนกงานตามหน้าที่ซึ่งมีความร่วมมือกันน้อย
องค์การมีการประสานงานและควบคุมด้วยสายการบังคับบัญชา โดยอานาจการตัดสินใจอยู่ใ น
ระดับ บน โครงสร้า งแบบจึง ค่ อนข้างมีประสิทธิภาพเพราะการผลิตมีประสิทธิภาพ พั ฒนาให้
ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะเชิงลึก และสายการบังคับบัญชาใช้เป็นกลไกของการควบคุม แต่สภาพแวดล้อม
ในปัจจุบั นที่ มี การเปลี่ย นแปลงอย่างรวดเร็วทาให้โครงสร้างแนวตั้งมีปัญหา ผู้บังคับบัญชาไม่
สามารถโต้ตอบการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
สาหรับโครงสร้างองค์การที่มีการปรับเปลี่ยนไปนั้น เกิดเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จะ
ขจัดสายบังคับบัญชาแนวตั้ง แต่ให้ผู้ปฏิบัติงานทางานเป็นทีม หรื อทางานตามกระบวนการต่างๆ
มากกว่าทางานตามแผนกที่ตนสังกัด ละระดับสายการบังคับบัญชาให้เหลือน้อยลง โดยมีผู้บริหาร
ไม่กี่คนทาหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค โครงสร้างองค์การจะประกอบไปด้วยทีมที่มีการบริหาร
จั ด การด้ ว ยตนเอง โดยไม่ มี ข อบเขตระหว่ า งแผนกงานตามหน้ า ที่ เพราะที ม ประ กอบด้ ว ย
ผู้ปฏิบัติงานที่มาจากแผนกต่างๆ ทีมบริหารจัดการด้วยตนเอง
2. จากภารกิ จประจาสู่บทบาทที่ได้รับมอบหมาย ในองค์ก ารแบบดั่งเดิมจะแบบแยก
ภารกิจเป็นส่วนต่างๆ ตามความชานาญเฉพาะด้านผู้บริหารระดับ หน้าที่ควบคุมภารกิจ คาดหวัง ให้
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ผู้ปฏิบัติงานทางานตามคาสั่ง แต่โครงสร้างองค์การแบบสมัยใหม่มีรูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้
ทาให้ผู้ปฏิบัติงานจะแสดงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของทีมหรือแผนกงาน โดยมีการปรับ
บทบาทได้ ในองค์การจะมีกฎเกณฑ์และระเบียบไม่มากนัก ผู้ปฏิบัติงานจะทาหน้าที่ควบคุมภารกิจ
มากกว่า องค์การสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาโดยทางานร่วมกับคนอื่นได้
3. จากระบบการควบคุมอย่างเป็นทางการสู่ การทางานที่แบ่งปันสารสนเทศระหว่างกัน
Hurst (1995) กล่าวว่า โครงสร้างองค์การสมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
องค์ ก ารจะก าหนดระบบควบคุ ม ที่ เป้ น ทางการและมีส ารสนเทศเพิ่ มมากขึ้ น เพื่ อ ควบคุ มการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ เ บี่ ย งเบนจากมาตรฐานและเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ ระบบสารสนเทศสามารถใช้
ประโยชน์ต่างๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานแบ่งปันสารสนเทศระหว่างกันเพื่อทาให้องค์การปฏิบัติหน้าที่ได้ผล
สูงสุด องค์ การแห่งการเรียนรู้ได้พยายามเปลี่ ยนแปลงให้เป็นองค์ก ารขนาดเล็กซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดมีสารสนเทศเกี่ยวกับองค์การ ทาให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถโต้ตอบต่อสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
มีการแบ่งปันแนวคิดและสารสนเทศทั่วทั้งองค์การ ผู้บริหารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ใช้สารสนเทศ
เพื่ อควบคุ ม ผู้ป ฏิบัติง าน แต่พ ยายามเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่ อให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดง
แนวคิดต่างๆ
4. จากกลยุทธ์การแข่งขันสู่กลยุทธ์ร่วมมือกัน การปรับโครงสร้างองค์การไปสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้ มีการมอบอานาจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนากลยุทธ์เพราะผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้มีความ
ใกล้ชิดกับลูกค้า ผู้มาติดต่อ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ดังนั้นผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงานจะช่วย
กาหนดความต้องการและทางแก้ไขปัญหา และมีส่วนร่วมในการจัดทากลยุทธ์ เพื่อให้องค์การเป็น
ศูนย์รวมของความร่วมมือ
5. จากวัฒนธรรมเข้มงวดสู่วัฒนธรรมปรับตัว โครงสร้างองค์การที่มีผลการปฏิบัติงานสูง
จะมีวัฒนธรรมการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมภายนอกในองค์การหลายๆแห่ง ตกอยู่ในอันตราย
เพราะมีวัฒนธรรมที่เข้มงวด (ไม่ยืดหยุ่น) ในองค์การแห่งการเรียนรู้ จะมีวัฒนธรรมที่เปิดเผย เสมอ
ภาค การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการเปลี่ยนแปลง คนในองค์ตระหนักถึงองค์การในลักษณะเป็น
ระบบทั้งหมด สิ่งต่างๆ ในองค์มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
จากที่ ก ล่า วมานั้น จะเห็นได้ ว่าโครงสร้างองค์ ก ารในปัจ จุบันได้มี ก ารปรับเปลี่ย นจาก
โครงสร้า งแบบจัก รกลไปสู่โครงสร้างแบบธรรมชาติ ซึ่งเปลี่ย นจากโครงสร้า งองค์ก ารที่เน้ น
ประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวมุ่งไปสู่องค์การที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกันผู้วิจัยจึงมีแนวคิดนาเอาแนวคิด
ทฤษฎี 7’s และแนวคิ ด ทฤษฎี PA-POSDCoRB มารวมเข้ าด้ วยกั น โดยใช้ แนวคิ ดทฤษฎี 7’s เป็ น
แนวคิดหลักดังตารางที่ 2.6
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ตารางที่ 2.6 ความสัมธ์พันธ์ของแนวคิดทฤษฎี 7’s และแนวคิดทฤษฎี PA-POSDCoRB
แนวคิดทฤษฎี 7’s
1. กลยุทธ์
Strategy
2. โครงสร้าง
Structure
3. ระบบ
System
4. ค่านิยมร่วม
Shared value
5. รูปแบบ
Style
6. บุคลากร
Staffing
7. ทักษะ
Skill

แนวคิดทฤษฎี PA-POSDCoRB
นโยบาย Policy อานาจหน้าที่ Authority
การวางแผน Planning
การจัดองค์การ Organizing
การจัดทางบประมาณ Budgeting
อานาจหน้าที่ Authority การจัดองค์การ Organizing
การจัดสรรงบประมาณ Budgeting การรายงาน Reporting
การวางแผน Planning การอานวยการ การสั่งการ Directing
บุคลากรStaffing
การรายงาน Reporting อานาจหน้าที่ Authority
นโยบาย Policy การวางแผน Planning
บุคลากร Staffing
การประสานงาน Coordinating
การสรรหาบุคลากร Staffing การวางแผน Planning
การอานวยการ การสั่งการ Directing การฝึกอบรมบุคลากร Staffing

ที่มา: ดัดแปลงโดยสกัดจากแนวคิดทฤษฎี 7’s และแนวคิดทฤษฎี PA-POSDCoRB
2.3.5 แนวคิดทฤษฎีของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Pace, Smith, & Mills (1991) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการบูรณาการ
(Integration) ของกิจกรรมการพัฒนาปัจเจกบุคคล กิจการพัฒนาอาชีพและกิจการพัฒนาองค์การ
เพื่อให้พนักงานในองค์การมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทางานสูงสุดเพื่อตอบสนองเป้าหมาย
ขององค์การ
Gilley & Eggland (1989) อธิบายถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า การมุ่งที่จะปรับปรุงผล
การปฏิบัติงานในปัจจุบันและในอนาคตของปัจเจกบุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธิผลขององค์การโดยที่
ประสิทธิผลขององค์ การนั้น กิล เลย์ และ เอ็กแลนด์ (Gilley & Eggland, 1989) วัดได้จาก
ความสามารถในการแข่งขันหรือความสามารถในการทากาไรขององค์การ โดยกิจกรรมพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์นั้นประกอบไปด้วย การพัฒนาปัจเจกบุคคล (Individual Development) การพัฒนา
อาชีพ (Career Development) และการพัฒนาองค์การ (Organization Development)
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Swason & Holton (2001) ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพ ยากรมนุษย์ หมายถึง
กระบวนการพั ฒนาและสร้า งความเชี่ยวชาญให้แก่ บุคคล โดยผ่านการพั ฒนาองค์ก ารและการ
ฝึกอบรมพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ การพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ค รอบคลุ ม ในเรื่อ งของการบริ หารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ การพั ฒนาอาชี พ และการปรั บปรุ ง
คุณภาพ
Rothwell (2005) อธิบ ายถึง การพั ฒนาทรัพ ยากรมนุษย์ ไ ด้ก้ าวข้ ามในเรื่องเฉพาะการ
ฝึกอบรมและการพัฒนาปัจจุบัน แนวโน้มของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น เป็นชุดของวิธีการ
กระบวนการ และกลยุทธ์ ใช้สาหรับแก้ปัญหาโดยมีจุดมุ่งหมายที่สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของ
บุคคล เพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
มิติของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารทรัพยากรมนุษ ย์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม “อ่อน”ที่ใ ช้ปรัชญาแบบ “มนุษย์ นิยมเชิง
พัฒนา”หรือกลุ่ม “แข็ง”ที่มีปรัชญาแบบ “บริหารนิยม” ซึ่ง Armstrong (2006) ได้สรุปแนวโน้มของ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้ แม้ในทางความคิดจะเป็นแนวคิดที่ต่างกลุ่มต่างสานัก แต่ในที่สุด
ในทางปฏิบัติทั้ง 2 แนวคิดนี้จะต้องถูกบริหาร หรือบูรณาการเข้าด้วยกันโดยมี 4 มิติ มุมมองที่จะ
ช่วยยึดโยงกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์มากยิ่งขึ้น ได้แก่
1. การกาหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์ การ จะต้องบูรณาการ
อย่างเป็นระบบมากขึ้น ทั้งในแง่ของการบูรณาการกันเองของงานย่อย ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลภายในองค์การและการบูรณาการนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์การ
และบูรณาการนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเข้ากับแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
องค์การ
2. ความรั บ ผิ ด ชอบในด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลขององค์ ก ารจะไม่ ไ ด้ อ ยู่ กั บ
ผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลอีกต่อไปแต่จะถูกกาหนดให้เป็นเรื่องที่ผู้บริหารสายงานด้านต่างๆ
จะต้องรับผิดชอบ
3. เรื่องของแรงงานสัมพันธ์ที่เคยเป็นการเผชิญหน้าระหว่างผู้บริหารกับสหภาพแรงงาน
จะเปลี่ยนไปเป็นเรื่องผู้ปฏิบัติสัมพันธ์ ทาให้แนวคิดการบริหารคนในองค์การ เปลี่ยนจากแบบ
“กลุ่มนิยม” (Collectivism) ไปเป็น “ปัจเจกนิยม” (Individualism)
4. แนวคิดเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์มีพันธกิจผูกพัน การทาให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ ก าร การคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เป็ น ที ม ท าให้ ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนไปสู่บทบาทผู้นาในรูปแบบใหม่ๆ เช่น เป็นผู้เอื้ออานวย เพื่อบทบาทอานาจและสร้างขีด
ความสามารถให้กับบุคลากร
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ทั้ ง นี้ การที่ จ ะเข้ า ใจในเป้ า หมายของการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ไ ด้ จ ะต้ อ งเข้ า ใจถึ ง
เป้าประสงค์ขององค์การเสียก่อนหากกล่าวในเชิงปรัชญาก็อาจกล่าวได้ว่า การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ไม่ได้เป็นสิ่งที่ “สัมบูรณ์” (Absolute) ในตัวมันเอง แต่ต้องพิจารณาเปรียบเทียบไปกับปัจจัย
ควบคุมนั้นคือ นโยบายการบริหารองค์การ กล่าวคือเป้าประสงค์ขององค์การจะเป็นตัวกาหนด
เป้าหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สมบั ติ กุ สุม าวลี (2547) ได้อ ธิ บายถึง การแปลงเป้ า ประสงค์ ใ หญ่ ร ะดับ องค์ ก ารมาสู่
เป้าประสงค์ย่อยในระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพเป้าประสงค์ของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ได้มีดังนี้
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องกาหนดเป้าประสงค์ในแง่ของการสร้างผลิตภาพ
ด้านแรงงานให้เกิดขึ้นภายในองค์การ นั้นย่อมหมายถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องทาให้
องค์การเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลในองค์การ
2. ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน การบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องกาหนด
เป้ า ประสงค์ ในแง่ ข องการที่ จะท าให้ องค์ ก ารพร้อ มรับ กั บการเปลี่ย นแปลง ดังนั้ น การท าให้
องค์การมีความยืดหยุ่ นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันอย่างยั่ งยืนเป็นเป้าประสงค์ที่
สาคัญ
3. ภาระหน้าที่สาคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นการ
สร้างความรู้สึก ให้องค์ การมี ค วามรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อบุคลากร
ภายในองค์การ และผลกระทบจากการบริหารทรัพยากบุคคลขององค์การ ที่จะไปมีผลต่อสังคม
ภายนอก ซึ่งต่อมาขยายนิยามความรับผิดชอบออกไปสู่ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ลูกค้า
และผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับกลุ่มต่างๆ
ทฤษฎีพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Wermer & DeSimone (2006) ได้อธิบายถึงการพัฒนามนุษย์ว่าสามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้าน
ดังนี้
1. การพัฒนารายบุ คคล (Individual Development) เป็นการพัฒนาให้ได้มาซึ่งความรู้
ทั ก ษะ และการปรั บ เปลี่ ย นพฤติก รรม เพื่ อ ให้เ กิ ด ผลในการปฏิ บั ติง านที่ดี ขึ้ น เป็ นการพั ฒ นา
รายบุคคล และสามารถเห็นผลได้ในระยะสั้น กิจกรรมพัฒนาบุคคลจะช่วยแก้ไขในเรื่องจุดอ่อน
ของพนักงาน สร้างศักยภาพเพื่อประโยชน์ในการสร้างประสิทธิผลขององค์การ
2. การพัฒนาอาชีพ (Career Development) เป็นกระบวนการวางแผน และการกาหนด
ทิ ศ ทางการท างานกั บ เป้ า หมายในชีวิ ตของบุคคล ซึ่ง การพั ฒนานั้น หมายถึง การเติบโตอย่ า ง

47

ต่อเนื่อง การได้รับทักษะ การได้รับโอกาสจากการจัดสรรตาแหน่งขององค์การ ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าที่การงาน ของพนักงานโดยผ่านชุดขั้นตอนที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน
3. การพัฒนาองค์การ (Organization Development) กิจกรรมการพัฒนาองค์การเป็น
กระบวนการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพโดยทั่วไปและต่อเนื่อง ซึ่งวีธี การแนวทางของ
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวทางหนึ่งที่สาคัญที่จะทาให้เกิดการ
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักอยู่บนการเรียนรู้ การพัฒนาความรู้ การแลกเปลี่ยน
ความรู้ของทุกคนในองค์การ
4. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานต้องยุติธรรม โปร่งใส สามารถอธิบายให้แก่ผู้ถูกประเมินได้ เพื่อสร้างให้เกิดการยอมรับ
และศรั ท ธา การทบทวนผลการปฏิ บั ติ งาน ทุ ก คนในองค์ ก ารจะต้อ งมี ก ารคิ ด ทบทวนผลการ
ปฏิบัติงานและหาแนวทางร่วมกันในการทางานในอนาคต
Gilley & Eggland (2002) ได้อธิบายถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 3 มิติ กล่าวคือ
1. การพัฒนาระดับบุคคล (Individual Development) มี 3 ด้านคือ
ก. การพัฒนาคนเพื่อให้เรียนรู้งานของตนเอง และรู้จักแก้ไขปัญหาในงาน ซึ่งทาได้
โดยการฝึกอบรมและการศึกษา (Training & Education)
ข. พั ฒ นาคนเพื่ อ ให้ เ รี ย นรู้ วั ฒ นธรรมขององค์ ก าร เพื่ อ ให้ เ ป้ า หมายของคนและ
องค์การเป็นเป้าหมายเดียวกัน (Mutual Goal) และยังช่วยลดความขัดแย้งในการ
ทางานด้วย
ค. พัฒนาคนให้มีความคิดริเริ่ม พัฒนางานให้ดีขึ้น การฝึกอบรมมีความยากขึ้น ต้อง
ใช้การให้การศึกษา (Educate) เท่านั้น
2. การพัฒนางานอาชีพ (Career Development) หมายถึงการพัฒนาอาชีพ ซึ่งต้องพัฒนา
เกี่ยวกับ
ก. การวางแผนอาชีพ (Career Planning) เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องจูงใจคนให้อยู่ใน
องค์การต่อไป
ข. การจัดการทางอาชีพ (Career Management) เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องจูงใจคนใน
องค์การต่อไป
3. การพัฒนาองค์กร (Organization Development) เป็นการพัฒนาโครงสร้าง (Structur)
งาน (Job) และกระบวนการของงาน (Work Process) ดังนี้
ก. การพัฒนาคนอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ แต่ควรทาให้องค์การเป็นองค์การที่มี
ชีวิตชีวา (Woolner & Peter Senge1990)
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ข. องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นลักษณะองค์การที่มีการ
เรียนรู้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) ซึ่งต้องมีทั้งในระดับบุคคล
(Individual) และทีม (Term)
ค. จากองค์การแห่งการเรียนรู้ (Organization Learning) เป็นการจัดการความรู้
(Knowledge Management)
บุคลากรแห่งการเรียนรู้ (Learning Personnel) มีคุณลักษณะ ทักษะ ความสามารถทั้ง 5
ประการ ได้แก่ แบบจาลองทางจิต (Mental Modal) การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
เป็นนายแห่งตน (Personal Mastery) การเรียนรู้ทางานเป็นทีม (Term Learning) และการมีส่วนร่วม
ในวิสัยทัศน์ (Shared Vision) เป็นสิ่งจาเป็นในการเป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ (Learning Personal)
โดยบุคลากรแห่งการเรียนรู้จะเป็นผู้สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ องค์การไม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง องค์การแห่งการเรียนรู้เกิดจากการเรียนรู้ของบุคคลในองค์การทุกระดับขององค์การ บุคคล
ที่จะสามารถสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากบุคคลทั่วไป
Senge (2006) ได้ อ ธิ บ ายถึ ง วิ ธี ก ารสร้ า งความสามารถทั้ ง 5 ดั ง กล่ า วว่ า “หลั ก การ”
(Discipline) นอกจากนี้ ยั ง ได้ ก ล่ า วถึ ง บุ ค คลพวกหั ว รั้ น ที่ ไ ม่ ย อมรั บ การเปลี่ ย นแปลงไว้ ห ลาย
ประเภท (Archetype) หลักการ 5 ประการ (The Five Disciplines) ของ เซงเก้ มีดังนี้
1. การเป็นนายตน (Personal Mastery) ผู้ซึ่งควบคุมชะตาชีวิตตนเอง คนแบบนี้จะได้มา
จากการสรรหาบุคคลหรือเลือกบุ คคล (Recruitment หรือ Selective Working Environment) ซึ่งต้อง
มีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้คนเกิดการคิดด้วยตนเอง
2. กรอบความคิดของคนมีหลายกรอบ (Mental Model) แต่ละคนมีการรับรู้ต่างกัน
3. การทางานเป็นทีม (Term Building หรือ Learning) ซึ่งการทางานเป็นทีมจะดีกว่า
บุคคล ทุกคนมีความสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้ ดังนั้น ต้องเป็นการเปิดประสบการณ์ เปิดใจ
รับ (Openness to Experiences)
4. แบ่งปันความคิดวิสัยทัศน์ (Shared Vision) ซึ่งมักเกิดจากผู้นา เกิดได้กับทุกระดับใน
องค์การ ซึ่งต้องมีความไว้วางใจและการเสริมพลัง (Empowerment)
5. การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ (2556) ได้กล่าวถึงบทบาทขององค์การแห่งการเรียนรู้ว่า ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ไม่ใช่เป็นผู้สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ แต่เป็นผู้สร้างคนในองค์การให้เป็นบุคลากรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Personal) เพื่อนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ให้ได้ การสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู้ เป็นการรื้อระบบความคิดของคนครั้งใหญ่ ซึ่งแต่ละคนในองค์การต่างมีภูมิหลัง ความคิด
พื้นฐาน ทัศนคติ นิสัยแตกต่างกัน การหล่อหลอมคนให้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การจึงเป็นเรื่องท้า
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ทายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะระบบราชการที่จะปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม และการเรียนรู้ ค่อนข้าง
ช้ากว่าเอกชน
การวิวัฒน์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Ulrich, Younger, Brockbank, & Ulrich (2012) ได้จาแนกยุคการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ออกเป็น4 ยุคคือ
1. ยุ ค ของการเน้ น การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละอรรถประโยชน์ เ ชิ ง แลกเปลี่ ย น
(Administration and Transactionalutility) พัฒนาทักษะ ความชานาญของแรงงาน (Employee
Skillfulness) ซึ่งลักษณะขององค์การที่มีขนาดเล็ก เน้นการบังคับบัญชา ทาให้การพัฒนาของ
องค์ก ารปรับเปลี่ยนไปตามความสามารถของพนัก งาน การเรียนรู้ไม่มีรูปแบบแน่นอน ต้องใช้
ความสัมพันธ์ส่วนตัว เลียนแบบทาจากคนชานาญ ศึกษาจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจริง ไม่คิดเองใหม่
จากการวัดประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานในองค์การแบบราชการ หรือองค์การขนาดใหญ่
(bureaucratic organization)เน้นการผลิตสินค้ามากขึ้นเพื่อให้ต้นทุนต่าลง มีลักษณะเป็นโรงงาน
หรืออุตสาหกรรม แต่ก็ยังเน้นทักษะในการพัฒนา จากมุมมองของ เฟรดเดอริค เทย์เลอร์ (Frederick
Taylor) มองว่า วิธีการที่ดีที่สุด (One Best – Way) คือการทาจนเกิดความชานาญซึ่งเป็นองค์การ
แบบเครื่องจักร (machine organization) ต้องมีการฝึกอบรมก่อนเข้าทางาน (Early Training)
2. การออบแบบนวั ต กรรม การจ่ า ยเงิ น การจู ง ใจ และรางวั ล ความพึ ง พอใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน (Employee Satisfaction) ผลการศึกษาของ ฮอว์ธอร์น (Hawthorn) ซึ่งการศึกษาความ
แตกต่างด้านทักษะของผู้นาที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาองค์การ เกิดเป็นการอบรมด้านการบริหาร
(Management Training) การสอนการเป็นผู้จัดการ เกิดการสอนทางไปรษณีย์ การเรียนทางไกล
ช่วยปิดช่องว่างแรงงานที่ขาดทักษะ จึงเกิดโรงเรียนลักษณะนี้ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้ชายถูก
เกณฑ์ทหารทาให้เกิดปัญหาวิกฤติ การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ จึงคิดฝึกผู้หญิงแทนทาให้เกิด
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ซึ่งแนวคิด (Concept) คือการศึกษาผู้ใหญ่ (Adult Education)
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้รับการยอมรับมากขึ้น งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีมิติที่กว้างขึ้น โดย
ควรมีลักษณะที่ต้องให้การศึกษาด้วย ซึ่งเน้นงานเพื่ออนาคต มีการพัฒนาที่กิจกรรมที่ไม่ได้เน้นตัว
งาน แต่มาเน้นที่องค์การมากขึ้น (Organization Oriented) คือการพัฒนาองค์การ
3. ความร่วมมือระหว่างบุคคลและนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อความสาเร็จผ่านการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ การประเมิน การเพิ่มการจัดการคนดีและคนเก่ง (Talent Management) การ
ทางานที่เชื่อมระหว่างวัตถุประสงค์องค์การ รวมไปถึงในเรื่องการศึกษาภาวะผู้นา และวัฒนธรรม
องค์การ และความเชื่อว่าภาวะผู้นาทาให้องค์การประสบผลสาเร็จ ประสิทธิผลของช่วงนี้เกิดจาก
การใช้กลยุทธ์ธุรกิจกับการปฏิบัติของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในความผูกพันต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์
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แต่เนื่องจากในยุคนี้มีปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ โลกาภิวัฒน์และเกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีมากมาย จึง
เป็นความท้าทายต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
4. การบริหารของนักทรัพยากรมนุษย์และการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอกฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์จะต้องเปลี่ยนจากการเน้นความต้องการภายในเป็นคานึงถึงมุมมองจากภายนอก
(Outside-In Approach) โดยการนาเอาความคาดหวังของลูก ค้าและนัก ลงทุน เพื่ อมากาหนด
แบบจาลองสมรรถนะภาวะผู้นา (Leadership Competency Model) ขององค์การ ต้องเน้นถึง ผลการ
ปฏิบัติงานมากกว่าแค่งานส่งมอบบริการและกลยุทธ์ในวันข้างหน้ามากกว่างานธุรการในปัจจุบัน
โดยใช้การผสมผสานบูรณาการของบทบาทพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) กลยุทธ์ด้านคน
ที่สอดคล้องกั บกลยุ ทธ์ด้า นธุรกิจ ตัวแทนการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงขวัญใจพนักงาน (Employee Champion) การรับฟังและการเข้าถึงพนักงาน ผู้เชี่ยวชาญ
งานธุรการ (Administrative Expert) การปรับเปลี่ยนยกเครื่องกระบวนการทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ เป็นการพัฒนาความรู้ให้มีความสัมพันธ์กับกลุ่มการ
เรียนรู้ ซึ่งก็คือพนักงานทุกระดับในองค์การ เป็นการสร้างความรู้ที่เน้นการพัฒนาระบบความคิด
ตั้งแต่การรับรู้ไปจนถึงการประยุกต์ โดยมีกลยุทธ์ขององค์การเป็นตัวกากับให้การพัฒนาไปใน
ทิศทางเดียวกัน
ทุนมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาตามกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้ ถือเป็นสมบัติส่วนตัวของ
พนั ก งานแต่ ล ะคน แต่ ก็ เ ป็ น หน้ า ที่ ข ององค์ ก ารที่ จ ะต้ อ งใช้ ก ารจั ด การความรู้ ( ษnowledge
Management) มาคัดกรองและแปลงความรู้ภายใน (Tacit Knowledge) ของพนักงานให้เป็นความรู้
ภายนอก (Explicit Knowledge) ให้เร็วและมากที่สุดเพราะตามแนวคิดที่ว่าเป็นเจ้าของทุนซึ่ง
สามารถที่จะเลือกทางานที่ไหนก็ได้ทาให้องค์การแม้จะพยายามสร้างบรรยากาศการทางานที่ดีสร้าง
ความรู้สึกผูกพันองค์การ (Commitment) มากเพียงใดก็ตามก็ยังมีความเสี่ยงอยู่อย่างมากที่ พนักงาน
ที่ มี ทุ นมนุษ ย์ ที่ ไ ด้รั บ การพั ฒนาแล้ว นั้นจะลาออก และนาทุ นมนุษ ย์ ไ ปใช้ใ ห้เกิ ดประโยชน์ไ ด้
โดยเฉพาะ เมื่อองค์การที่มีขนาดเล็กกว่าและไม่สามารถเสนอผลตอบแทนที่เพียงพอ จะรักษาความ
จงรักภักดี (Loyalty) ของพนักงานไว้ได้ เรื่องนี้จึงเป็นภาระหน้าที่ของทุกฝ่าย ตั้ งแต่ผู้บริหารสูงสุด
ลงมาจะต้องร่วมกับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพหาวิธีการที่เหมาะสมทั้งกับองค์ การเองและ
พนักงานที่เป็นเจ้าของทุนมนุษย์
ทุนมนุษย์ตามความหมายของ Schultz (1971) นาเสนอความคิดเรื่อง ทุนมนุษย์ได้ทาให้การ
บริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง
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ขั้นที่หนึ่ง การจัดการงานบุคคล (Personal Management) หรือการบริหารงานบุคคล
(Personnel Administration) เน้นกระบวนการที่เป็นงานปฏิบัติและงานประจาตามกฏหมาย ระเบียบ
เช่น บรรจุแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน ฯลฯ
ขั้นที่สอง การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Capital Management)
ยึ ด คนเป็ นทรัพ ยากรขององค์ ก าร และมีก ระบวนการที่เ ชื่อ มโยงกั บกลยุ ทธ์ องค์ก าร เช่น การ
วางแผนและพัฒนากาลังคน ฯลฯ
ขั้นที่สาม การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุ ทธ์ (Strategic Human Capital Management)
เป็นแนวคิดใหม่ยึดคนเป็นสินทรัพย์
นิสดารก์ เวชยานนท์ (2551) กล่าวว่า ทุนมนุษย์ในลักษณะที่เป็นนามธรรมไม่ได้ส่งผลแต่
เฉพาะในส่วนแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อแนวคิดของการบริหาร
หรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วย แอนดรูว์ เมโย (Andrew Mayo) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากร
มนุษย์และการจัดการทุนมนุษย์มีความแตกต่างกันในสองประเด็น คือ การเน้นคุณค่าของคน (Value
of People) และสิ่งที่คนสร้างมากกว่าสนใจกับกระบวนการ หรือหน้าที่ด้านบุคคล (HR Function)
และการให้ความสาคัญกับการประเมินวิธีการที่ใช้ในการบริหารคนและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากทุนมนุษย์เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและการบริหารทุนมนุษย์จะเน้นที่คุณค่าของ
คน ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือจะวัดค่าได้อย่างไรในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดแบบเก่าจะใช้
จานวนบุคลากรและจานวนผู้ที่เข้ารับการอบรมหรืออัตราการเข้าออกจากงาน หรือประสิทธิภาพที่
เพิ่มขึ้นจากการทางานเป็นตัวชี้วัดคุณค่าของบุคคล แต่ตัวชี้วัดนี้ไม่สามารถนามาใช้ได้กับการวัดค่า
ของทุนมนุษย์
ตามแนวคิดใหม่ องค์การจะมองบุคลากรเป็นสินทรัพย์ (Asset) ที่เพิ่มมูลค่าในตัวได้ทั้งด้าน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือความชานาญ ไม่มีค่าเสื่อมราคา ให้ความสาคัญของความรู้และ
การใช้สติปัญญาในการนาข้อมูลสารสนเทศทั้งหลายมาใช้ให้เป็นประโยชน์ และเกิดข้อได้เปรียบ
แก่องค์การ โดยมีการประสานการดาเนินการกับส่วนงานอื่นๆ ในลักษณะของการบูรณาการความรู้
และทักษะ นอกจากนี้ ยังมองลึกลงไปถึงขั้นที่ว่าแท้จริงแล้วพนักงานเป็นเจ้าของทุน เป็นผู้ลงทุน
เพราะพนักงานเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะทางานที่ไหน เมื่อใดและอย่างไร จะเอาทุนของตนไปทางานกับ
องค์การใด ที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนของเขาอย่างคุ้มค่าที่สุด แนวคิดนี้จึงมีผลโดยตรงต่อวิธีการ
ทางาน องค์การจาเป็นต้องสร้างบรรยากาศในการทางานที่ดีในลักษณะของการสร้างแรงจูงใจ ให้
คนอยากอยู่ทางาน แทนที่จะลาออกไปทางานอื่น
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สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล (2549)
ได้ให้ความหมายของทุนมนุษย์ว่า จัดเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible Asset) ซึ่งไม่สามารถ
วัดเทียบเป็นมูลค่าทางธุรกิจได้ แต่สามารถแปลงสภาพให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่สามารถวัดเทียบ
มูลค่าออกมาได้ และยังสามารถทาให้สภาพคล่องได้ด้วย ทุนมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่องค์การเป็นเจ้าของ
ดังนั้น แม้ว่าองค์การจะอยู่ในฐานะนายจ้าง คุณสมบัติภายในของลูกจ้างก็ยังเป็นของลูกจ้าง หาได้
เป็นของนายจ้างแต่อย่างใดไม่ แนวคิดที่แยกทุนมนุษย์ออกต่างหากจากตัวลูกจ้างจึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย
ความสามารถในการจัดการความรู้ขององค์การที่จะทาอย่างไรจึงจะสามารถคงความรู้ภายใน (Tacit
Knowledge) นี้ออกมาจากตัวบุคคลได้โดยสมัครใจ
การพัฒนาทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) เป็นเรื่องที่แยกออกได้ยากจากการพัฒนา
สมรรถนะหรือขีดความสามารถ (Competency) ดังนั้นสิ่งที่นักบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องสร้าง
ให้เกิดควบคู่ไปกับการพัฒนา “ทุนมนุษย์” จึงเป็นเรื่องของการสร้างความผูกพัน (Commitment)
กับองค์การด้วยการรักษาความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตกับการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อให้เกิด
ความผูกพันที่จะนาความรู้ความสามารถที่จะพัฒนานั้นออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์การอย่าง
เต็มที่
องค์ประกอบของ “ทุนมนุษย์” ที่สาคัญ และทาให้เ กิดแนวคิดที่ต่างไปจาก “ทรัพยากร
มนุษย์” ก็คือทุนทางสังคม (Social Capital) หรือเครือข่ายความสัมพันธ์และทุนทางอารมณ์
(Emotional Capital) หรือความฉลาดทางอารมณ์
ในการปฏิบัติงานนอกเหนือจากความรู้ทักษะและทัศนคติแล้ว เครือข่ายความสัมพันธ์ และ
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์เป็นปัจจัยสาคัญมาก ที่จะทาให้บุคคลสามารถนาความรู้ที่เรียน
มาไปใช้ให้ประสบความสาเร็จ เครือข่ายความสัมพันธ์เป็นเครื่องช่วยให้เกิดความหลากหลายใน
ความคิด และเป็นกรณีศึกษาที่จะช่วยให้การเรียนรู้กว้างขวางและลึกซึ้งขึ้น ในขณะที่การควบคุ ม
อารมณ์จะช่ วยให้ผู้เรียนสามารถรับรู้เรื่องราวและเรื่องราวต่างๆ ที่ตรงข้ามกั บความคิดของเรา
ได้มากขึ้น เสริมสร้างความสัมพันธ์ให้ต่อเนื่องและขยายขอบเขตออกไปได้ในลักษณะส่งเสริมซึ่ง
กันและกัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ให้ความสาคัญกับการบูรณาการความรู้หลากหลายสาขา จึง
สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น เมื่อนามุมมองของทุนมนุษย์ที่ให้ความสาคัญกับ
เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม และการควบคุมทางอารมณ์ เป็นการเพิ่มเติมขึ้นไปจากความรู้
ความสามารถซึ่งเป็นทุนทางปัญญา
การบริหารทรัพยากรมนุษ ย์คือการใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่มีค วามสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องใน
การบริหารทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์การ นั้นคือ บุคคลที่ทางานทั้งกรณีที่ทางานร่วมกัน
และกรณีที่ทางานคนเดียวเพื่อบรรลุเป้าหมายในการประกอบองค์การใดๆ กลยุทธ์ในการจัดการ
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ทรัพยากรมนุษย์นั้น จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตามเวลา และสถานการณ์ จึงต้องมีการพัฒนา
และปรั บ ปรุ ง ตลอดเวลา ด้ วยเหตุ นี้ ในองค์ ก ารหลากหลายประเภทและขนาดจึง มีแผนกหรื อ
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะ ซึ่งขนาดของแผนกหรือหน่วยงาน
นั้น จะมากน้อยก็ ขึ้ นอยู่ กับ ขนาดของงาน รวมถึงการให้ความส าคัญของทรัพ ยากรมนุษ ย์ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทั้งทฤษฎีในเชิงวิชาการและแบบปฏิบัติในองค์การที่ศึกษา วิธีการ
บริหารแรงงานทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
Ulrich et al. (2012) กล่าวว่า แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ เพื่อให้
องค์การสามารถบริหารและเติบโตได้อย่างยั่ งยืน (Sustainability) ปัจจุบันได้มีการกล่าวถึงบทบาท
ของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าต้องปรับเปลี่ยนบทบาทในอนาคต 4 ด้าน
1. บทบาทผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานบริหาร (Administrative Expert) บทบาทนี้หน่วย
ทรัพยากรมนุษย์ต้องสามารถทางานบริหารได้ดี จะต้องเป็นผู้วางระบบ ออกแบบแผนโครงสร้าง
องค์การใหม่ๆ ซึ่งหมายถึงการใช้ต้นทุนให้ต่า สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ อาจจะต้องทบทวนกระบวนการ เพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็น
งานมีความคล่องตัวมากขึ้น กลยุทธ์ที่ถูกนามาใช้คือ การจ้างงานเหมาจากภายนอก (Outsource)
2. บทบาทผู้สร้างความประทับใจแก่พนักงาน (Employee Champion) ในบทบาทนี้การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ จะต้องสร้างองค์การให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจทั้งในด้านสภาพการ
ทางานและสภาพการจ้างงาน สิ่งที่เป็นดัชนีสาคัญในการชี้วัดความสาเร็จคือความพึงพอใจ
3. บทบาทเป็นผู้นาหรือกระตุ้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ (Change Agent)
นับว่าเป็นบทบาทใหม่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องทาให้พนักงานมีการเปลี่ยนแปลง
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ องค์การจะต้องมีการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมว่าจะเป็นตลาดระบบเศรษฐกิจ
คู่แข่ง ดังนั้น องค์การที่จะสามารถแข่งขันได้จะต้องสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เป็นการเปลี่ยนแปลงคนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคต
4. บทบาทเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ซึ่งเป็นบทบาทที่ท้าทายมาก
ส าหรับ การบริห ารทรั พ ยากรมนุษ ย์ คือ ความเข้า ใจในองค์ก ารและปั จจั ย ที่ จะทาให้ องค์ก ารมี
ความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับคน เช่น จะต้องเตรียมคนที่จะสามารถ
สร้า งอานาจในการแข่ ง ขั น การนาเครื่ องมือที่ จะท าให้องค์ก ารมีป ระสิทธิ ภาพมากยิ่ ง ขึ้น เช่ น
คะแนนสมดุล (Balanced Scorecard) เครื่องมือคุณภาพ (Six Sigma) สมรรถนะ (Competency Base)
และอื่นๆ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องทางานกับฝ่ายบริหารจากทุกๆ หน่วยงานส่วนผสมหลัก
ใหญ่ๆ ที่ทาให้เกิดความผูกพันในองค์การมีดังนี้
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1. องค์การต้องมีนโยบายในการดาเนินงานที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม และเมตตาธรรมเป็น
สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเลื อ กที่ จ ะผู ก พั น กั บ องค์ ก าร นอกจากนั้ น องค์ ก ารต้ อ งมี ร ะบบการจ่ า ย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี หรืออยู่ในระดับเทียบเท่า เพื่อให้อยู่ในระดับที่ไม่ต่ากว่ามาตรฐาน
2. ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาต้องมีความยุติธรรมในการบริหารงาน ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญ
ที่จะทาให้ผู้ปฎิบัติงานเกิดความผูกพันกับองค์การ องค์การที่พยายามสรรหาบุคลากรเก่งๆ เข้ามาสู่
องค์การ แต่ไม่สามารถรักษาคนเหล่านั้นไว้ได เพราะเข้าใจว่าการดึงดูดและรักษาคนให้อยู่ทางาน
กับองค์การนั้น ขึ้นอยู่กับเงินหรือค่าตอบแทนที่ให้ความพึงพอใจแต่เพียงอย่างเดียว
3. เพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างบรรยากาศในการทางาน ในความร่วมมือที่ดีและ
ช่ ว ยเหลื อ ในการท างานซึ่ ง กั น และกั น เอาใจใส่ ค วามส าเร็ จ ของเพื่ อ นร่ ว มงานอย่ า งใกล้ ชิ ด
บรรยากาศในองค์ การเหล่ า นี้ ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์ก ารมีความ
ผูกพัน ซึ่งจะนาการทางานที่ดีเลิศให้เกิดกับตนเองและองค์การ
4. ลักษณะงาน ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานในเรื่องนี้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่งต่อการมอบหมายงาน มอบความรับผิดชอบให้กับผู้ปฏิบัติงาน หากขาดทักษะ
ในการบริหารคนแล้ว อาจทาให้องค์การเกิดความเสียหายได้ หากมีการมอบหมายที่ท้าทาย การให้
อานาจหน้าที่รับผิดชอบ ให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีบทบาทในการแสดงศักยภาพของเขา เมื่อได้มอบหมาย
อานาจหน้าที่ให้ไปแล้ว อันจะทาให้เกิดความพึงพอใจ ความรู้สึกผูกพัน เขาก็จะทุ่มเทในการทางาน
เพื่อสร้างผลงานให้ออกมามีประสิทธิผลอย่างสูงสุด
5. ความก้ า วหน้ า ในสายงาน เป็ น เรื่ อ งส าคัญ ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในองค์ ก าร เพราะ
ผู้ปฏิบัติงานที่ทางานย่อมต้องการความเติบโตและก้าวหน้าในวิชาชีพของตน ด้วยเหตุนี้องค์การ
หัวหน้า งาน ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน และนัก พั ฒนาทรัพ ยากรมนุษ ย์ จาเป็ นต้อ งผลัก ดัน การวางแผนสาย
ความก้าวหน้าให้กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความผูกพันกับองค์การ
6. การนาหลักธรรมทางศาสนา สาหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความสุขในการทางานด้วย
ความพึงพอใจในการทางาน รู้สีกดีๆ มีความสุขที่ได้มีงานทา วิริยะ อดทน พากเพียรในการทางาน
นึกถึงความมุ่งมั่นในความสาเร็จ ทางานอย่างมีสติอยู่กับการทางานของตนเอง คิดสร้างสรรค์พัฒนา
ปรับปรุงให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยู่เสมอ
สาหรับการบริหารงานในเชิงรุก (Proactive) นั้น ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้ องเป็นผู้
เสนอนโยบาย แผนงานและโครงการให้ผู้บริหารพิ จารณาเห็นด้วย การที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษ ย์
สามารถนาเสนอได้นั้น ย่อมหมายความว่าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้คิดเตรียมการเตรียมข้อมูลไป
พร้อมแล้ว ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นส่วนสาคัญที่ต้องคานึงถึงเพื่อสร้างโอกาสที่จะทาให้ก าร
บริหารงานประสบความสาเร็จ เพื่อตอบสนองต่องานในศตวรรษที่ 21
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ดิลก ถือกล้า (2554) ได้อธิบายถึง มิติที่เกี่ยวข้องกับตัวนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ที่จะ
ก้าวเข้ามาสู่การเป็นนักบริหารควรมีการเตรียมรับมือ ดังนี้
1. พัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ให้อยู่ในระดับที่ใช้งานได้เป็น
อย่างดีทั้งอ่าน พูด และเขียน
2. ปรับวิธีคิดให้เป็นสากล โดยมองการเกิดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อตลาดแรงงาน หรือ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยมุมมองที่กว้างขวางในประเทศเท่านั้น เช่น การขาดแคลนแรงงาน
ในบางสาขาอาจจะต้อ งคิ ดถึ ง การมองหาคนในประเทศอื่ น หรื อหากเกิ ดอั ตราการว่า งงานใน
ประเทศเพื่อนบ้านสูงมาก ก็ให้มองเป็นโอกาสในการจ้างงานมากกว่ามองว่าเป็นปัญหาของประเทศ
เพื่อนบ้าน
3. พัฒนาทักษะด้านการทางานข้ามวัฒนธรรมและการบริหารความหลากหลายของคนใน
องค์การ
4. เพิ่มความรู้ความชานาญในงานบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ที่เป็นสากล เช่น การบริหาร
ค่าจ้างผลตอบแทนของพนักงานระดับสูงที่ไปประจาต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการ
โยกย้ายพนักงานไปประจาที่ต่า งประเทศ ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานหรือแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น
มิติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ควรมีการเตรียมรับมือดังนี้
1. ปรับเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกสรรหาให้พร้อมต่อการรับมือกับการเกิดขึ้นของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น ตั้งเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานใหม่ให้มีคุณลักษณะมีสมรรถนะที่
พร้อมทางานในสภาพแวดล้อมที่เป็นสากล และมี การพัฒนาเงื่อนไขการจ้างงานที่เอื้อต่อการจ้าง
งานจากนอกประเทศเข้ามาในองค์การ
2. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมภาคบังคับที่จะเอื้อให้พนักงานเกิดความต้องการพัฒนา
ทักษะที่พร้อมทางานยังต่างประเทศ
3. เตรียมนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการส่งพนักงานไปประจาที่ต่างประเทศ
ให้พร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขเกี่ยวกับประโยชน์ตอบแทน
4. สร้ า งเงื่ อ นไขในการเลื่ อ นต าแหน่ ง โดยมี ก ารวางเกณฑ์ ข องการเคยไปประจ าที่
ต่างประเทศ หรือรับผิดชอบงานต่างประเทศ เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการรับการพิจารณา
5. สร้า งความสัม พันธ์กับสถาบันการศึก ษาในระดับอุดมศึกษาเพื่ อให้ข้อมูล ที่จะเป็น
ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ จ ะเตรี ย มแรงงานทั ก ษะให้ มี ค วามพร้ อ มตั้ ง แต่ ยั ง อยู่ ใ น
สถาบันการศึกษา
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บทสรุป การค้าเสรีและโลกไร้พรมแดนได้ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย เพราะการเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะเสรีจะสร้างให้เกิดแรงกดดันต่อ
การปรั บ ตั ว ของแรงงานทั ก ษะทั่ ว ทั้ ง ภู มิ ภ าค เราในฐานะเป็ น นั ก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จึ ง
จาเป็ น ต้อ งมี ก ารรั บ มื อ ทั้ ง ในแง่ ข องตั วเราเองและทั้ ง ในแง่ข องการสร้ างกระบวนการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบสนองต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นในภาครัฐส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
จึงต้องให้ความสาคัญต่อการจัดการทุนมนุษย์ให้ สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภาคสังคม
ได้เช่นกัน
2.3.6 ภาวะผู้นา
ภาวะผู้ น า (Leadership) หรื อ ความเป็ น ผู้ น าหมายถึ ง ความสามารถในการน า (The
American Heritage Dictionary, 1985, p. 719) ซึ่งเป็นความสาเร็จอย่างยิ่งสาหรับความสาเร็จของ
ผู้นา ภาวะผู้นาได้รับความสนใจและศึกษามานานแล้ว เพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นองค์ประกอบที่จะช่วย
ให้ผู้นามีความสามารถในการนา หรือเป็นผู้นาที่มีประสิทธิภาพ
ภาวะผู้นา หมายถึงกระบวนการซึ่งมีอิทธิพลต่อกิจกรรมของกลุ่มที่มุ่งสู่ความสาเร็จตาม
เป้าประสงค์ที่วางไว้ (Stogdill, 1948)
ภาวะผู้ นาหมายถึง การที่ บุค คลซึ่ง เป็ นผู้ นาใช้อ านาจหน้ าที่ ใ นความสัม พั น ธ์ที่ มีอ ยู่ กั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อดาเนินการและอานวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่ง
กันละกันโดยให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ (Pfiffner & Presthus, 1960)
การศึ ก ษาเรื่ อ งของภาวะผู้น านั้ น จะศึ ก ษาตั้ ง แต่ คุ ณ ลัก ษณะ (Traits) ของผู้ น า อ านาจ
(Power) ของผู้นา พฤติกรรม (Behavior) ของผู้นาแบบต่างๆ
ในปัจจุบันได้มีให้ความหมายของภาวะผู้นาไว้หลากหลายและแตกต่างกันดังนี้
- ภาวะผู้นาคือ ความคิดริเริ่มและธารงไว้ซึ่งโครงสร้างของความคาดหวังและ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกของกลุ่ม (Stogdill, 1974, p. 411)
- ภาวะผู้นาคือ ความสามารถที่จะชี้แนะ สั่งการ หรืออานวยการ หรือมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผู้อื่นเพื่อให้มุ่งไปสู่จุดหมายที่กาหนดไว้ (McFarland,1979, p. 303)
- ภาวะผู้นาคือ ศิลปะในการชี้แนะลูกน้อง หรือผู้ร่วมงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
กระตือรือร้น และเต็มใจ (Schwartz, 1980, p. 491)
- ภาวะผู้นาคือ กระบวนการที่บุคคลใช้อิทธิพลต่อกลุ่ม เพื่อให้บรรลุความต้องการของ
กลุ่ม หรือจุดมุ่งหมายขององค์การ (Mitchell & Larson, Jr., 1987, p. 435)
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ภาวะผู้นาเป็นเรื่องของศิลปะของการใช้อิทธิพล หรือกระบวนการใช้อิทธิพลต่อบุคคล
อื่นเพื่อให้เขามีความเต็มใจ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานจนประสบความสาเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายของกลุ่ม (Koontz & Weihrich, 1988, p. 437)
- ภาวะผู้นาเป็นความสามารถในการใช้อิทธิพลต่อกลุ่ม เพื่อให้ประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ (Robbins, 1989, p. 437)
- ภาวะผู้นาเป็นกระบวนการของการชี้แนะ และอิทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิก
ของกลุ่ม (Stoner & Freeman, 1989, p. 459)
- ภาวะผู้นาเป็นกระบวนการที่บุคคลหนึ่ง(ผู้นา) ใช้อิทธิพลและอานาจของตนกระตุ้น
ชี้นาให้บุคคลอื่น (ผู้ตาม) มีความกระตือรือร้น เต็มใจทาในสิ่งที่เขาต้องการ โดยมี
เป้าหมายขององค์การเป็นจุดหมายปลายทาง (พยอม วงศ์สารศรี, 2534, หน้า 196)
-

ลักษณะของภาวะผู้นา
Michell & Larson, Jr. (1987, pp. 435-436) ได้ชี้ให้เห็นองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการ ใน
การพิจารณาว่าผู้นาใดมีภาวะผู้นาหรือไม่ ได้แก่
1. ผู้นาเป็นกระบวนการ
2. มีระดับความถูกต้องของการใช้อิทธิพล
3. มีความสาเร็จของจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
1. ภาวะผู้นาเป็นกระบวนการ ของการใช้อิทธิพล ผู้นาจะพยายามมีอิทธิพลเหนือผู้ตาม
เพื่อให้มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามต้องการ โดยมีจุดมุ่งหมายขององค์ก ารเป็นเป้าหมาย ไม่ใ ช่
เรื่องของบุคคลที่จะพึงมีภาวะผู้นาได้โดยที่ไม่ได้มีกระบวนการทาใดๆเป็นกระบวนการ (Process)
ให้เกิดอิทธิพลต่อผู้อื่น ดังนั้นผู้นาทางการแต่งตั้ง เช่นผู้อานวยการ ผู้บัญชาการ อาจจะมีภาวะผู้นา
หรือไม่ก็ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่า มีลักษณะทั้ง 3 ประการหรือเปล่า ในทางตรงข้ ามผู้ที่แสดงภาวะผู้นา
อาจจะไม่เป็นผู้ที่เป็นแบบทางการ แต่มีองค์ประกอบ 3 ประการนั้น
2. ภาวะผู้นานอกจากจะเป็นกระบวนการแล้ว ภาวะผู้นาจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อผู้ตามยอมให้ใช้
อิทธิพลต่อตัวเขาซึ่งโดยทั่วไปก็ต้องพิจารณาถึงระดับความถูกต้องของอิทธิพลที่ใช้ด้วยว่าไม่ใช่เป็น
การใช้อานาจเข้าขู่เข็ญ หรือบีบบังคับให้ทาตาม เพราะถ้าเป็นการเช่นนั้นก็ไม่ถือว่ามีภาวะผู้นาได้
3. ภาวะผู้นาจะถูกอ้างถึงเมื่อจุดมุ่งหมายของกลุ่มหรือองค์กรประสบความสาเร็จ ดังนั้น
หากผู้นาไม่สามารถนากลุ่มไปสู่ความสาเร็จดังกล่าว ก็ย่อมหมายถึงว่าผู้นาไม่ได้แสดงภาวะผู้นา
หรือไม่มีความสามารถในการเป็นผู้นานั่นเอง
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คุณสมบัติ 4 ประการของผู้นาที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จขององค์การซึ่ง ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
(2552) ได้แก่
1. เชาว์ปัญญา (Intelligence) ผลการวิจัยโดยทั่วไปพบว่าผู้นาจะต้องมีเชาว์ปัญญาสูงกว่าผู้
ตามโดยเกณฑ์เฉลี่ย ถึงแม้กระนั้นก็ไม่ได้หมายความว่า ผู้นาจะต้องมีเชาว์ปัญญาเป็นเลิศกว่าผู้ตาม
อย่างมาก
2. วุฒิทางสังคมและความกว้างขวาง (Social Maturity End Breath) ผู้นามีสภาวะทาง
อารมณ์คงที่เป็นผู้ใหญ่รวมทั้งมีความสนใจและกิจกรรมกว้างไกล นอกจากนี้ผู้นายังมีความเคารพ
และมั่นใจในตนเอง
3. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Drives) ผู้นาย่อมต้องมีพลังแรงผลักดันจากภายใน
อย่างแรงกล้าเพื่อขับดันสู่การบรรลุถึงความสาเร็จ นอกจากนี้ผู้นามักมีจุดสนใจที่รางวัลภายใน
(Intrinsic Reward) มากกว่ารางวัลภายนอก (Extrinsic Reweard)
4. ความมีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) ผู้นาที่ประสบความสาเร็จย่อมตระหนักถึง
คุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้ตามและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Davis, 1972, pp. 103-104)
ภาวะผู้นาในที่ นี้หมายถึงข้าราชการตารวจของกองบัญชาการตารวจนครบาล สายงาน
ป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน
ประเภทของผู้นา
จากการจาแนกประเภทของผู้นา อาจจาแนกโดยอธิบายให้เห็นถึงการเกิดผู้นาว่าเกิดขึ้น
ได้ 2 ประเภท คือ
1. จาแนกโดยสถานการณ์และโดยตาแหน่ง
2. จาแนกโดยลักษณะในการบริหารซึ่งมี 3 ประเภทซึ่งจะเน้นที่พฤติกรรมของผู้นาเป็น
สาคัญว่าผู้นามีพฤติกรรมเช่นไรดังนี้
- ผู้นาแบบใช้พระเดช หมายถึงผู้นาที่ยึดเอากฎหมาย ระเบียบแบบแผนเป็นที่ตั้ง
- ผู้นาแบบใช้พ ระคุ ณ หมายถึงผู้นาที่มีอานาจและศิลปะในการที่จะสามารถจู งใจให้
บุคคลทั้งหลายทั้งปวงปฏิบัติตามที่ตนประสงค์
- ผู้นาแบบสัญลักษณ์ หมายถึงผู้นาที่มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ของผู้อยู่ในฐานะตาแหน่งที่
ควรแก่การเคารพนับถือ
ถ้าพิจารณาผู้นาแบบใช้พระเดชจะพบว่า ตรงกับประเภทของภาวะผู้นาคือ ผู้นาประเภท
นิเสธ ส่วนผู้นาโดยตาแหน่งก็ มั กจะมีพฤติกรรมแบบผู้นาแบบใช้พระเดช เป็นส่วนมาก คือเมื่อ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ก็มักยึดเอากฎหมายและระเบียบแบบแผนเป็นที่ตั้ง แต่ก็มีบ้างที่
ใช้พ ระคุณ ส่วนผู้นาแบบใช้ พระคุณนั้นตรงกับ ผู้นาประเภทปฏิฐาน และผู้นาโดยสถานการณ์
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เพราะเป็นผู้นาที่ทาให้ผู้ร่วมงานเลื่อมใสศรัทธา และเห็นอกเห็นใจผู้ร่วมงานเหมือนๆ กัน ทั้งยังเป็น
ผู้นาที่อาจจะไม่ได้รับการแต่งตั้งตามกฏหมายอีกด้วย
รูปแบบของผู้นา
การศึกษาเกี่ยวกับผู้นามีหลายลักษณะจากการศึกษาของวิลเลี่ยม เจ เรดดิน(William J.
Reddin) อธิบายถึงความสัมพันธ์กันของพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาและสถานการณ์ โดยแสดง
ให้เห็นถึงรูปแบบผู้นาที่มีประสิทธิผลมากกว่า และผู้นาที่มีประสิทธิผลน้อยกว่า (Reddin, 1970)
ดังนี้
รูปแบบผู้นาที่มีประสิทธิผลสูง
 นักบริหาร (Execlutiver) ผู้นาแบบนี้จะมีความสนใจเป็นอย่างมากทั้งในเรื่องของงาน
และสัมพันธภาพระหว่างบุคคล มีความสามารถในการจูงใจคน กาหนดมาตรฐานใน
งานสูง เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และการางานเป็นทีม
 นักพัฒนา (Develop) ผู้นาแบบนี้จะให้ความสาคัญกับเรื่องสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
มากกว่าให้ความสนใจกับงาน จะให้ความไว้วางใจผู้ร่วมงาน สร้างแรงจูงใจและให้
กาลังใจเพื่อให้ทุกคนพัฒนาตนเอง
 นักเผด็จการแบบใช้พระคุณ (Benevolent Autocrat) ผู้นาแบบนี้จะให้ความสนใจอย่า ง
มากกั บ งานและให้ ค วามสนใจเรื่ อ งความสั ม พั น ธภาพระหว่ า งบุ ค คลน้ อ ยมุ่ ง ที่
ประสิทธิผลของงานและทาให้บรรลุผลได้อย่างดีโดยไม่ทาให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจ
 ผู้รักษากฎระเบียบ(Bureaucrat) ผูน
้ าแบบนี้จะไม่ให้ความสนใจมากนัก
นิทัศน์ ศิริ โชติรัตน์ (2560) กล่าวว่า ผู้นาควรต้องมีจุดแข็งซึ่งแสดงออกด้วยตัวชี้วัด 16
รายการจึงจะสามารถสร้างผลงานที่มีความแตกต่างและส่งผลให้ต่อธุรกิจดังนี้
1. แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ (Displays Honesty and Integrity)
2. มีค วามเชี่ ย วชาญเชิ ง เทคนิคหรื อวิชาชีพ (Exhibits Technical หรือ Professional
Expertise)
3. แก้ปัญหาและวิเคราะห์ประเด็น (Solves Problems and Analyzer Issues)
4. สร้างสรรค์ (Innovates)
5. ฝึกฝนพัฒนาตนเอง (Practices Self-Development)
6. ผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ (Focuses on Results)
7. ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย (Establishes Stretch Goals)
8. เปิดรับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Takes Initiative)
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

สื่อสารอย่างมีพลังและประสิทธิผล (Communicates Powerfully and Broadly)
สร้างแรงบันดาลใจและจูงใจผู้อื่นเพื่อผลงานที่ดี (Inspires and Motivates Other)
สร้างสัมพันธ์ (Build Relationships)
พัฒนาผู้อื่น (Develop Others)
สร้างความร่วมมือและการทางานเป็นทีม (Collaborates and Fosters Teamwork)
พัฒนามุมมองเชิงกลยุทธ์ (Develop Strategic Perspective)
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Champion Change)
เชื่อมต่อทีมกับโลกภายนอก (Connects the Group to the Outside World)

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ส่งผลต่อการดาเนินชีวิต
ของทุกภาคส่วนในโลกใบนี้รวมถึงรูปแบบของภาวะผู้นาในการบริหารองค์การด้วย ในการศึกษา
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าพบภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงเป็ น การบ่ ง บอกถึ ง กระบวนการ
เปลี่ ย นแปลงของตัว บุ ค คล ที่ มุ่ ง เน้ นการเปลี่ย นแปลงเรื่ องค่ านิ ย มคุ ณ ธรรม มาตรฐานรวมถึ ง
วิสัยทัศน์การมองอนาคตของผู้นา การให้ความสาคัญต่อการประเมินเพื่อทราบถึงระดับแรงจูงใจ
ของผู้ตาม รวมถึงความพยายามหาแนวทางตอบสนองความต้องการปฏิบัติต่อผู้ตาม เนื้อหาของ
ทฤษฎีภาวะผู้นาแบบการเปลี่ยนแปลง ครอบคลุมแนวคิดของภาวะผู้นาแตกต่างจากทฤษฎีภาวะ
ผู้นาที่ผ่านมาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นทฤษฎีที่ส่งผลระหว่างมีอิทธิพลระหว่างผู้นากับผู้ตาม
เป็ น รายบุ ค คล รวมถึง ระบบวัฒ นธรรมขององค์ ก าร แม้ว่ าโดยบทบาทหลัก ของผู้น าแบบการ
เปลี่ยนแปลงจะเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆก็ตาม แต่การดาเนินการตลอด
ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้นากับผู้ตามจะผูกพันซึ่งกันและกันกันอย่างเหนียวแน่น ทฤษฎีภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงจึงมี ความสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิด
ขึ้นอยู่ตลอดเวลา

ที่มาของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นที่ต้องการสาหรับองค์การเนื่องจากรูปแบบภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ผู้นากับผู้ตามมีส่วนร่วมในการยกกระดับของคุ ณธรรม เสริมสร้าง
แรงจูงใจร่วมกันให้สูงขึ้น ผู้นาการเปลี่ยนแปลงพยายามคันหาวิธีเพื่อยกระดับทางจิตใจของผู้ตาม
ด้วยการชั งจูง ใจนาไปสู่อุดมการณ์เกิ ดเป็นค่ านิย มร่วมทางด้านคุณธรรมอันดีงาม เสรีภาพทาง
ความคิด มีคุณธรรม มีความเสมอภาค โดยผู้ตามจะถูกยกระดับไปสู่การทาความดีงาม ตามแนวคิด
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ที่ ว่ า “บุ ค คลในองค์ ก ารจะอยู่ ใ นต าแหน่ ง ใด มี รู ป แบบองค์ ก ารเป็ น แบบใดก็ ส ามารถแสดง
พฤติกรรมในการเป็นผู้นาแบบการเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยการสร้างอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถเกิดได้กับบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ” (Burns, 1978)
อนุพงษ์ อินฟ้าแสง (2561) ให้ความหมายของ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงว่า ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนเจตคติ แนวคิดของผู้ตามภายในองค์การ รวมถึงเพื่อสร้างความ
ผูกพันในการปรับเปลี่ยน เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ขององค์การ แนวคิดที่สาคัญของภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงคือการใช้อิทธิพลของผู้นาที่มีต่อผู้ตาม ด้วยกระบวนการให้อานาจนั้นส่งต่อให้ผู้ตาม
ใช้ ค วามเป็ น ผู้น าในการในการเปลี่ย นแปลงของหน่ วยงานแบบองค์ ร วม ซึ่ง เกี่ ย วข้อ งกั บ การ
ดาเนินงานของผู้นาหน่วยงานในระดับต่างๆรวมถึงหน่วยงานย่อยขององค์การด้วย ผลการศึกษา
พฤติกรรมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงพบว่าผู้นามีการโอนหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยการสอน
ทักษะให้แก่ผู้ตามที่จะต้องแก้ไขปัญหา กระตุ้นให้ผู้ตามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่สาคัญ เพื่อ
กระจายความคิดเห็น พร้อมตระหนัก ในการส่งเสริมความร่วมมือในการทางานให้เป็นแบบทีมเพื่อ
การแก้ปัญหาสร้างสรรค์โดยรวมทั้งแบบองค์การ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเกิดจากแนวคิด ให้ผู้นามีอิทธิพลต่อผู้ตามเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายแสดงออกถึงค่านิยม แรงจูงใจ ความต้องการ ความจาเป็นรวมถึงความคาดหวังทั้งของผู้นา
และผู้ตาม ภาวะผู้นาจึง เป็ นความสัมพั นธ์ของบุคคลที่มีบทบาทหน้า ที่แตกต่างกั น ในเรื่องของ
อานาจระดับแรงจูงใจรวมถึงทักษะอื่นๆที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันซึ่งเกิดขึ้นใน 3 รูปแบบดังภาพ
ที่ 2.11
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
(Transformational Leadership)
แนวคิดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง

ภาวะผู้นาการแลกเปลี่ยน
(Transactional Leadership)
ภาวะผู้นาแบบจริยธรรม
(Moral Leadership)

ภาพที่ 2.11 แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ที่มา: ดัดแปลงจาก Burns (1978)
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รูปแบบที่ 1 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) จากความรู้สึก
ภายในของผู้ตามที่ส่งผลต่อการแสดงออกต่อผู้นาผู้นา ในเรื่องของความไว้วางใจ มีความรู้สึกที่ชื่น
ชม ให้ความจงรักภักดี และความเคารพนับถือต่อผู้นา จนสามารถส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจทาให้
งานที่ได้รับมอบหมายสาเร็จเกินความคาดหวังที่ผู้นากาหนดไว้ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง จะส่งผล
ต่อผู้ตามให้เกิดความรู้สึกต่อความสาคัญของผลงานที่ตัวเองเป็นผู้ดาเนินการ มีการปรับเปลี่ย น
ความรู้สึกโดยยึดผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การเป็นสาคัญ
รูปแบบที่ 2 ภาวะผู้นาการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) เป็นความสัมพันธ์ของ
ผู้นาที่ใช้แนวทางการแลกผลประโยชน์กับผู้ตาม โดยการใช้รางวัล ผลตอบแทน เพื่อแลกเปลี่ยนกับ
การยินยอมให้ผู้ตามตอบสนองตามความต้องการของผู้นา โดยแลกเปลี่ยนกับความสาเร็จในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งถือว่าผู้นากับผู้ตามเกิดซึ่งเป็นไปตามความทฤษฏีความต้องการขั้นแรกของทฤษฏี
ความต้องการ Maslow
รูปแบบที่ 3 ภาวะผู้นาแบบจริยธรรม (Moral Leadership) ผู้นาแบบการเปลี่ยนแปลงจะ
เปลี่ยนเป็นผู้นาแบบจริยธรรมอย่างแท้จริง เมื่อผู้นายกระดับความประพฤติรวมถึงความปรารถนา
เชิงจริยธรรมของผู้นารวมถึงของผู้ตามให้สูงขึ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวผู้นาและตัวผู้ต าม
โดยการสร้างจิตสานึกให้ทั้งผู้นาและผู้ตามมีสู่จุดมุ่งหมายที่คานึงถึงจริยธรรมให้สูงขึ้น
สภาวะผู้นาทั้ง 3 รูปแบบมีลักษณะมีความเชื่อมโยงกัน ในส่วนภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยน
อยู่ในทิศทางสุดท้าย ต่อจากนั้นก็เป็นภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง สุดท้ายนาไปสู่ภาวะผู้นาแบบ
จริยธรรมซึ่งเป็นรูปแบบภาวะผู้นาที่หน่วยงาน ผู้ใต้บังคับบัญชามีความพึงปรารถนา
องค์ประกอบของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
จากทฤษฎี ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง ที่ ว่ า “บุค คลในองค์ก ารจะอยู่ ใ นต าแหน่ ง ใด มี
รูปแบบองค์การเป็นแบบใด ก็สามารถแสดงพฤติกรรมในการเป็นผู้นาแบบการเปลี่ยนแปลงได้ ด้วย
การสร้างอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถเกิดได้กับบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การ” นามาสู่กระบวนการที่ส่งผลต่อจากภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยพื้นฐานตาม
แนวคิดในการแบ่งผู้นาออกเป็น 2 แบบ ประกอบด้วย
1. ผู้นาแบบการเปลี่ยนแปลง (Transactional Leaders) ผู้ตามที่ส่งผลต่อการแสดงออกต่อ
ผู้นาผู้นา ในเรื่องของความไว้วางใจ มีความรู้สึกที่ชื่นชม ให้ความจงรักภักดี และความเคารพนับถือ
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ต่อผู้นา จนสามารถส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจทาให้งานที่ได้รับมอบหมายสาเร็จเกินความคาดหวัง
ที่ผู้นากาหนดไว้
2. เป็นความสัมพันธ์ของผู้นาที่ใช้แนวทางการแลกผลประโยชน์กับผู้ตาม โดยการใช้
รางวัล ผลตอบแทน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการยินยอมให้ผู้ตามตอบสนองตามความต้องการของผู้นา
โดยแลกเปลี่ยนกับความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
ผู้นาแบบการเปลี่ยนแปลง (Transactional Leaders) ตามองค์ประกอบที่ 1-4 ของผู้นาแบบ
การเปลี่ยนแปลง ดังภาพที่ 2.12

ภาวะผู้นาแบบการเปลี่ยนแปลง
(Transformational Leaders)

ภาพที่ 2.12 องค์ประกอบของภาวะผู้นาแบบการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leaders)
ที่มา: ดัดแปลงจาก Northouse (2001)
จากภาพที่ 2.12 องค์ ป ระกอบที่ ส่ ง เสริ ม ให้ กั บ ภาวะผู้ น าแบบการเปลี่ ย นสภาพจึ ง
ประกอบด้วย ความเสน่หา (Charisma) การสร้างแรงดลใจ (Inspiration) การกระตุ้นการใช้ปัญญา
(Intellectual Stimulation) และการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน (Individualized Consideration)
รายละเอียดดังนี้
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ความเสน่หา (Charisma )
เป็นพฤติกรรมที่ผู้นาแบบเปลี่ยนแปลงแสดงออกด้วยแบบตัวอย่างบทบาทเข้มแข็งให้ผู้ตาม
มองเห็น เมื่อผู้ตามเกิดการรับรู้พฤติกรรมดังกล่าวของผู้นา ผู้ตามจะลอกเลียนแบบพฤติกรรม ซึ่ง
ปกติผู้นาแบบเปลี่ยนแปลงจะมีการปฏิบัติตนอยู่ในมาตรฐานทางศีลธรรมและจริยธรรมสูง จนเกิด
การยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง มีคุณงามความดี จึงได้รับการนับถืออย่างลึกซึ้งจากผู้ตาม พร้อมทั้ง
ได้รับ ความไว้วางใจอยู่ ใ นระดับ สู งอีก ด้วย ผู้นาการเปลี่ย นแปลงจึง สามารถจะทาหน้ าในการ
กาหนดวิสัยทัศน์และสร้างความเข้าใจต่อเป้าหมายของพันธะกิจให้แก่ผู้ตาม โดยปราศจากข้อสงสัย
ผู้ตามจึงเต็มใจที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่ผู้ตามนกาหนดไว้
 การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)
เป็นพฤติกรรมของผู้นาแบบการเปลี่ยนแปลง ที่แสดงออกด้วยการสื่อสารให้ผู้ตามทราบถึง
ความคาดหวังที่สูงของผู้นาที่มีต่อผู้ตาม ด้วยการสร้างแรงดลใจโดยจูงใจให้ยึดมั่นและร่วมสานฝัน
ต่อวิสัยทั ศ น์ข ององค์ การ ในทางปฏิบัติผู้นาจะใช้สัญลัก ษณ์ใ นการปลุก เร้าทางอารมณ์ใ ห้ก ลุ่ม
ทางานร่วมกันเพื่อไปสู่เป้าหมายแทนการทาเพื่อประโยชน์เฉพาะตน ผู้นาแบบการเปลี่ยนแปลงจึง
จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา จึ ง จะท าให้ อ งค์ ก ารเจริ ญ ก้ า วหน้ า ประสบ
ความสาเร็จได้ตามวัตถุประสงค์
 การกระตุ้นการใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation)
เป็นพฤติกรรมของผู้นาแบบการเปลี่ยนแปลง ที่แสดงออกด้วยการกระตุ้นให้เกิดการริเริ่ม
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ด้วยการฝึกให้เกิดการคิดทวนกระแสความเชื่อ ค่านิยมเดิมของผู้นารวมถึง
ขององค์ ก าร ผู้ น าแบบการเปลี่ ย นแปลงจะสร้ า งความรู้ สึ ก ท้ า ทายให้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ ผู้ ต าม ให้ ก าร
สนับสนุนหากผู้ตามต้องการทดลองวิธีการใหม่ๆ รวมถึงแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เกี่ยวกับ
งานขององค์การ ส่งเสริมให้ผู้ตามแสดงออกร่วมแก้ปัญหาต่างๆในองค์การด้วยตนเอง
 การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน (Individualized Consideration)
เป็ น พฤติ ก รรมของผู้ น าแบบการเปลี่ ย นแปลงที่ มุ่ ง เน้ น ความส าคั ญ ในการส่ ง เสริ ม
บรรยากาศในการปฏิบัติงาน ด้วยการสร้างการรับรู้ ค้นหาแนวทางในการตอบสนองความต้องการ
ของผู้ตาม เป็ นรายบุ ค คล ผู้นาจะแสดงบทบาทเป็นพี่ เลี้ยงคอยให้คาปรึก ษาแนะนา ชี้แนะการ
ช่วยเหลือผู้ตามเพื่อพัฒนาด้วยการยกระดับความต้องการของตนให้สูงขึ้นโดยผู้นาใช้วิธีการกระจาย
อานาจการตัดสินใจแก่ผู้ตาม เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ ความกล้ารวมทั้งความมั่นใจแก่ผู้ตามด้วย
องค์ ป ระกอบทั้ ง 4 ประการจึ ง มี ส่ ว นส าคั ญ ในการเสริ ม สร้ า งภาวะผู้ น าแบบการ
เปลี่ย นแปลงเพื่ อให้เกิดการยอมรับ พร้อมปฏิบัติตามด้วยความพร้อมใจเพื่ อนาไปสู่เป้าหมายที่
กาหนดไว้ ด้วยการแสดงบทบาทเข้มแข็งให้ผู้ตามมองเห็นผู้ตามเกิดการยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
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มีคุณงามความดี จึงได้รับการนับถืออย่างลึกซึ้งจากผู้ตาม แสดงออกด้วยการสื่อสารให้ผู้ตามทราบ
ถึง ความคาดหวังที่สูงของผู้นาที่มีต่อผู้ตาม ด้วยการสร้า งแรงดลใจโดยจูงใจให้ยึดมั่นและร่วมสาน
ฝันต่อวิสัยทัศน์ขององค์การกระตุ้นให้เกิดการริเริ่มการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ด้วยการฝึกให้เกิดการ
คิ ด ทวนกระแสความเชื่ อ และค่ า นิ ย มเดิ ม ของผู้ น ารวมถึ ง ขององค์ ก าร รวมถึ ง ผู้ น าแบบการ
เปลี่ยนแปลงจะสร้างความรู้สึกท้าทายให้เกิดขึ้นแก่ผู้ ตามให้การช่วยเหลือผู้ตามได้พัฒนาระดับ
ความต้องการของตนสู่ระดับสูงขึ้น โดยผู้นาใช้วิธีการกระจายอานาจการตัดสินใจแก่ผู้ตาม
คุณลักษณะของผู้นาการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะของผู้นาการเปลี่ย นแปลงจึงมีลักษณะทั่วไปที่แตกต่างจากคุณลัก ษณะของ
ภาวะผู้นาในรูปแบบอื่นๆ ด้วยการดาเนินการเปลี่ยนแปลงองค์การที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ มีความ
กล้ารวมถึงมีลักษณะเปิดเผย ชอบความเสี่ยง เชื่อมั่นในตัวของบุคคลอื่น คานึงถึงปัญหาในอดีตของ
ตนเองที่ ผิ ด พลาดมาในอดี ต มาเป็ น บทเรี ย น ความสามารถเผชิ ญ กั บ ความสลั บ ซั บ ซ้ อ นของ
กระบวนการแก้ปัญหาที่มีความคลุมเครือสามารถกาหนดเป้าหมายขององค์การในอนาคตได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งเป็น 7 คุณลักษณะของผู้นาในการเปลี่ยนแปลงดัง คุณลักษณะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
จึงประกอบด้วย การกระตุ้นให้เกิดความสนใจระหว่างผู้นากับผู้ตามให้มองหาแง่คิดใหม่ๆ เพื่อเกิด
วิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพิ่มศักยภาพมากกว่าที่ผู้ตามคาดหวังไว้ ภาพที่ 2.13

ภาพที่ 2.13 คุณลักษณะของผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ที่มา: ดัดแปลงจาก Bass & Avolio (1994)
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จากภาพที่ 2.13 เป็น 7 คุณลักษณะของผู้นาในการเปลี่ยนแปลงดัง คุณลักษณะภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงจึงประกอบด้วย การกระตุ้นให้เกิดความสนใจระหว่างผู้นากับผู้ตามให้มองหาแง่
คิดใหม่ๆ เพื่อเกิดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพิ่มศักยภาพมากกว่าที่ผู้ตามคาดหวังไว้
มีรายละเอียดดังนี้
คุ ณ ลั ก ษณะที่ 1 เป็ น ผู้ เ ปลี่ ย นแปลงองค์ ก าร เป็ น ผู้ น าในการเปลี่ ย นแปลง ด้ ว ยการ
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงองค์การที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ นาไปสู่เป้าหมายใหม่ที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกขององค์การเพื่อนาไปสู้จุดหมายปลายทางนา
องค์การสู่ความสาเร็จ
คุณลักษณะที่ 2 มีความกล้าชอบความเสี่ยง เป็นผู้นาที่มีความกล้ารวมถึงมีลักษณะเปิดเผย
ชอบความเสี่ยง ทางานอย่างมีความสุข พร้อมมีจุดยืนของตนเองชัดเจน กล้าเผชิญกับความจริง กล้า
ยอมรับกับความจริงที่เกิดขึ้น
คุ ณ ลั ก ษณะที่ 3 เชื่ อ มั่ น ในตั ว ของบุ ค คลอื่ น เป็ น เป็ น น าที่ เ ชื่ อ มั่ น ในตั ว ของบุ ค คลอื่ น
ลักษณะของผู้นาการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ภาวะผู้นาแบบเผด็จการ แต่มีอานาจในการนาในรูปแบบ
ต่า งๆ รวมถึงให้ค วามมั่ นใจในตัวบุคคลอื่นๆที่ผู้นามอบหมายให้ปฏิบัติการว่ามีความสามารถ
ดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้
คุณลักษณะที่ 4 ใช้คุณค่าเป็นตัวผลักดัน เป็นผู้นาที่ใช้คุณค่าเป็นตัวผลักดัน โดยผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงจะชี้แนะให้ผู้ตามตระหนักถึงคุณค่าของเป้าหมายที่กาหนดไว้ พร้อมสร้างแรงผลักดัน
ให้ผู้ตามเกิดความลึกซึ่งในคุณค่าเมื่อการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย
คุ ณ ลั ก ษณะที่ 5 เป็ น ผู้ น าที่ มี ก ารเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต เป็ น ผู้ น าที่ มี ก ารเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต
โดยเฉพาะผู้นาการเปลี่ย นแปลงจะนึกถึงปัญหาในอดีตของตนเองที่ผิดพลาดมาในอดีตมาเป็น
บทเรียนเพื่อการเรียนรู้เพื่อหาแนวทางกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายของ
องค์การ
คุณลักษณะที่ 6 มีความสามารถเผชิญกับความสลับซับซ้อน เป็นผู้นาที่มีความสามารถ
เผชิญกับความสลับซับซ้อนของกระบวนการแก้ปัญหาที่มีความคลุมเครือ มีความไม่แน่นอนจาก
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดอยู่ตลอด
คุ ณ ลั ก ษณะที่ 7 เป็ น ผู้ น าที่ ม องการณ์ ไ กลเป็ น ผู้ น าที่ ม องการณ์ ไ กล สามารถก าหนด
เป้าหมายขององค์การในอนาคตได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามความคาดหวังของสมาชิกองค์การและผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
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คุณลัก ษณะภาวะผู้นาการเปลี่ย นแปลงจึงประกอบด้วย การกระตุ้นให้เกิ ดความสนใจ
ระหว่างผู้นากับผู้ตามให้มองหาแง่คิดใหม่ๆ เพื่อเกิดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม
ศักยภาพมากกว่าที่ผู้ตามคาดหวังไว้ เพื่อไปสู้เป้าหมายที่สูงขึ้น Bass Bernard M &J.Avolio (1994 )
ผู้นาในยุคใหม่4.0
ในยุ ค ที่ ก าลั ง ก้ า วสู่ ค วามเป็ น 4.0 ที่ อ งค์ ก รต่ า งๆ จะต้ อ งเผชิ ญ การเปลี่ ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลา และไม่ ใ ช่ ก ารเปลี่ ย นแปลงในรู ป แบบเดิ ม ๆ แต่ เ ป็ น การเปลี่ ย นแปลงในลั ก ษณะ
ที่ Disrupt ที่ ท าให้ รู ป แบบ และวิ ธี ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ เดิ ม ล้ า สมั ย ก็ มี ค าถามหนึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ว่ า แล้ ว
คุณลักษณะของผู้นาในยุค 4.0 จะต้องเปลี่ยนหรือแตกต่างจากในอดีตหรือไม่
Global Center for Digital Business Transformation ได้ทาการสารวจผู้บริหารมากกว่าพัน
คนทั่ ว โลก เพื่ อ แสวงหาพฤติ ก รรมและความสามารถของผู้ น าในยุ ค Disruption ว่ า ควรจะ
ประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง และพบว่าส่วนใหญ่แล้วคุณลักษณะของผู้นาที่ประสบความสาเร็จในยุค 4.0
ไม่ ไ ด้ ต่ า งจากผู้ น าในอดี ต แต่ ก็ มี คุ ณ ลั ก ษณะสี่ ป ระการที่ โ ดดเด่ น ออกมาส าหรั บ ยุ ค ปั จ จุ บั น
ประกอบด้วย
1. ความถ่อมตัวหรือ Humble ซึ่งคือการที่ผู้นาพร้อมที่จะยอมรับว่าบุคคลอื่น มีความรู้
หรือความเชี่ยวชาญมากกว่าตนเอง และพร้อมที่จะขอความรู้และรับฟังผู้อื่นทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ซึ่งในเรื่องของความถ่อมตัวนี้ บางตาราก็เรียกให้จาเพาะไปเลยว่า Intellectual Humility
หรือความถ่อมตัวทางปัญญา
ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบัน ความรู้ ข้อมูลต่างๆ มีการแพร่กระจายไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
ทุกๆ คนมีโอกาสในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เท่ากันหมด อีกทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆ อย่างรวดเร็ว ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่คนที่เป็ นผู้นาสามารถที่จะรู้หรือเรียนรู้ในทุกสิ่งได้อย่าง
รวดเร็วและมากกว่าคนอื่น
ดังนั้นความถ่อมตัวทางปัญญานั้นคือการที่ผู้นายอมรับว่าในหลายๆ เรื่องคนอื่นมีความรู้
มากกว่าผู้นา ดังนั้นผู้นาก็พร้อมที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งรู้จักที่จะใช้ประโยชน์จาก
ความรู้ของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ขององค์กร ผู้นาในยุค 4.0 จะต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันนั้นเร็วเกินกว่าที่ผู้นาเพียงคนเดียวจะสามารถที่จะติดตามและเรียนรู้ทุกอย่างได้ทัน
2. การปรับตัว หรือ Adaptable นั้นหมายถึงการยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ทาให้การตัดสินใจที่ผ่านมาอาจจะผิดพลาด และผู้นาจะต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจ
จากข้อมูลใหม่ๆ ที่ได้รับในอดีต การที่ผู้นาเปลี่ยนการตัดสินใจไปมาอาจจะดูแล้วเป็นจุดอ่อนและ
ผิดหลักของความเป็นผู้นาที่ ดี แต่ใ นยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิ ดอย่ างรวดเร็ว ผู้นาจะได้รับข้อมูล
ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและยอมที่จะเปลี่ยน
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การตัดสินใจ จากข้อมูล ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น โดยไม่มองว่าเป็นจุดอ่อนหรือเรื่องน่าอายจึงกลายเป็น
คุณสมบัติที่สาคัญของผู้นายุค 4.0
3. มีวิสัยทัศน์ หรือ Visionary คือความสามารถในการมองเห็นถึงทิศทางในระยะไกล แม้
จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนในระยะสั้น
4. การมีส่วนร่วม หรือ Engaged คือการที่ผู้นาพร้อมที่จะสื่อสาร รับฟัง พูดคุย กับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทาให้การสื่อสารและการมีส่วนร่วมกลายเป็นกลไกหนึ่งที่ผู้นาจะทั้งได้รับข้อมูล ความรู้ใหม่ๆ อยู่
ตลอดเวลา และในทางกลับกันก็เป็นช่องทางให้ผู้นาได้สื่อสารถึงทิศทางและการตัดสินใจที่เกิดขึ้น
นอกเหนือจากคุณลักษณะที่สาคัญทั้งสี่ประการข้างต้นแล้ว ผู้นาในยุค 4.0 ยังจะต้องมีพฤติกรรมที่
สาคัญอีกสามประการที่ส่งเสริมให้สามารถบริหารงานในสภาพแวดล้อมที่ Disrupt อยู่ตลอดเวลา
(พสุ เดชะรินทร์, 2560) ได้แก่
- Hyperawareness หรือการที่ไม่หยุดที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรตลอดเวลา เพื่อแสวงหาโอกาสและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
- Making Informed Decisions หรือการใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ในการตัดสินใจ ทา
ให้การตัดสินใจต่างๆ มาจากข้อเท็จจริง
- Executing at Speed หรือ การเคลื่อนไหวและตัดสินใจที่รวดเร็ว โดยให้ความสาคัญกับ
ความเร็วมากกว่าความสมบูรณ์
ผู้นาที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
Ashkanasy & Tse (2000) กล่าวถึงลัก ษณะของผู้นาแบบแลกเปลี่ย นว่า ผู้นาแบบ
แลกเปลี่ยนให้คาแนะนาหรือสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ร่วมงานไปในทิศทางของเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ โดย
ชี้แจงให้แจ่มชัดถึงบทบาทและสิ่งที่จาเป็นในการทางานแต่มีผู้นาอีกแบบที่สร้างแรงปันดาลใจ
ให้แก่ผู้ร่วมงาน ในการก้าวข้ามความสนใจส่วนตัวเพื่อประโยชน์ขององค์การ และเป็นผู้ซึ่งสามารถ
มีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงและโดดเด่นต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้นาแบบนี้เรียกว่า ผู้นาแบบเปลี่ยนแปลง
ซึ่งผู้นาแบบนี้ให้ความสนใจต่อความกังวลและความจาเป็นในการพัฒนาของผู้ร่วมงาน ผู้นาแบบนี้
เปลี่ยนความตระหนักของผู้ร่วมงานในประเด็นต่างๆ ด้วยการมองปัญหาเก่าๆ ในแนวทางใหม่ๆ
ผู้นาแบบนี้สามารถทาให้เพื่อนร่วมงานมีความตื่นเต้น ตื่นตัว และเกิดแรงบันดาลใจ ในการทุ่มเท
การทางานส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของกลุ่ม
Seltzer & Bass (1990) อธิบายว่า ผู้นาแบบเปลี่ยนแปลงเป็นการต่อยอดจากผู้นาแบบ
แลกเปลี่ยนหลักฐานสนับสนุนความเหนือกว่าของผู้นาแบบเปลี่ยนแปลงแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด
การศึกษาวิจัยในกลุ่มผู้นาทางทหารของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเยอรมัน พบว่าผู้นา

69

แบบเปลี่ยนแปลงได้รับการประเมินว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าผู้นาแบบแลกเปลี่ยนในทุกระดับ
โดยสรุปหลักฐานต่างๆ บ่งชี้ว่า ผู้นาแบบเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะสาคัญในมิติของ
อัตราการลาออกของผู้ปฏิบั ติงานน้อยกว่า ผลิตผลมากกว่า และความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน
มากกว่า ผู้นาแบบแลกเปลี่ยน
Howell & Avolio (1993) กล่าวถึงตัวกระตุ้นให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงของผู้นาว่า
นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญทางเทคนิคแล้ว ผู้ที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาเป็นต้องมี
ความฉลาดทางอารมณ์อื่นๆ อีกด้วย อันได้แก่ ผู้บริหารระดับกลาง ผู้ที่สามารถจะเข้าไปในห้อง
ทางานของรองประธาน และนาเสนอกับรองประธานผู้นั้นว่า จะต้องทาอะไร โดยไม่ต้องรู้สึกหวั่น
เกรงว่าเขาเป็นแค่ เพียงผู้บริหารระดับกลาง นอกเหนือจากความมั่นใจในตนเองสูงแล้ว ผู้นาที่มี
ประสิทธิภาพในระหว่างการเปลี่ยนแปลงจะมีคุณสมบัติสาคัญ ได้แก่ มีอิทธิพลสูง มีความมุ่งมั่นสูง
มีแรงกระตุ้น มีความคิดริเริ่ม และเป็นผู้ที่มีทัศนคติในทางบวก
ผู้นาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ที่มีทักษะดังนี้
1. ตระหนักถึงความจาเป็นสาหรับการเปลี่ย นแปลงและขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางกการ
เปลี่ยนแปลง
2. ท้าทายรูปแบบเดิมๆ เพื่อให้ยอมรับความจาเป็นในการเปลี่ยนแปลง
3. สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและขอความสนับสนุนจากผู้อื่นในการก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง
4. เป็นแบบอย่างในการเปลี่ยนแปลงสาหรับผู้อื่น
Bass (1990) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้นาในการเปลี่ยนแปลงไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นผู้คิดค้นสิ่ง
ใหม่ๆ ในขณะที่ผู้นาตระหนักถึงคุณค่าของความคิดใหม่ๆ หรือวิธีการดาเนินการใหม่ๆ ผู้นามักจะ
ไม่ใช่ต้นคิดของนวัตกรรมสาหรับบริษัทที่อยู่ในกระแสของการเปลี่ยนแปลง การบริหารแบบเดิมๆ
ที่ผ่านมาไม่เพียงพอในสภาวะของการเปลี่ยนแปลง จาเป็นจะต้องมีผู้นาที่มีวาทศิลป์และสามารถ
สร้างแรงบันดาลใจได้รูปแบบของ ผู้นาในสภาวะของความเปลี่ยนแปลงจาเป็นจะต้องมีหลายสิ่ง
หลายอย่างมากกว่าการบริหารแบบเดิมๆ ผู้นาเช่นนี้ต้องมีความสามารถปลุกจิตสานึก และเร่งเร้า
กาลังใจของลูกทีมโดยอานาจอิทธิพลของความกระตือรือร้นในตัวผู้นาเอง ผู้นาเช่นนี้ไม่ต้องออก
คาสั่ง หรือนาทีม เขาเพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจในการสื่อสารวิสัยทัศน์ ผู้นาจะสามารถกระตุ้ น
ความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ของผู้ฟัง เขาสามารถแสดงความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์นั้น และทาให้ผู้อื่น
เกิดวิสัยทัศน์ร่วมและอารมณ์ร่วม ในการเดินทางไปให้ถึงเป้าประสงค์ร่วมกันผู้นาเช่นนี้มีความ
มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสัมพันธ์ภาพระหว่างตนและเพื่อนร่วมทีม
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Ashforth & Humphreys (1995) อธิบายถึงความแตกต่างจากการเป็นผู้นาแบบเดิมๆ ซึ่งใช้
มาตราฐานการให้รางวัล เช่น ขึ้นเงินเดือน เลื่อนตาแหน่ง เพื่อเป็นการให้กาลังใจ ผู้นาในสภาวะของ
การเปลี่ยนแปลงจะก้ าวสูงไปอีกขั้นหนึ่งโดยการระดมเพื่อนร่วมงาน สาหรับการเปลี่ยนแปลง
องค์การโดยปลุกจิตสานึกและอารมณ์เกี่ยวกับงานที่เขาทาอยู่ ในการกระทาเช่นนี้ ผู้นาจะเรียกร้อง
ให้ เ พื่ อ นร่ ว มที ม นึ ก ถึ ง จิ ต ส านึ ก ของความหมายและคุ ณ ค่ า ในจิ ต ใจของแต่ ล ะคน การท างาน
กลายเป็นปรัชญาทางจริยธรรม หรือการแสดงออกของความมุ่งมั่นต่อภารกิจที่ใหญ่กว่า ซึ่งจะทาให้
ผู้ปฏิบัติงานหรือเพื่อนร่วมทีมมีความรู้สึกร่วมในค่านิยมอันเป็นเอกลักษณ์ขององค์การ
House (1988) ได้อธิบายถึงผู้นาที่ต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงคือ ผู้นาจาเป็นที่จะต้อง
สื่อสารทางวาจาอย่างแจ่มชัดถึงวิสัยทัศน์ของเป้าประสงค์ใหม่ แม้ว่าเป้าประสงค์อาจจะดูไกลเกิน
ความเป็นจริง แต่ความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าประสงค์นั้นก็เป็นความพึงพอใจทางอารมณ์ในตัว
ของมันเองได้ การปลุกเร้าอารมณ์ของผู้คนในทางนี้และควบคุมทิศทางไปให้ถึงเป้าประสงค์ที่สูงส่ง
จะเป็นการให้พลังอานาจแก่ผู้นา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากการศึกษาวิจัยพบว่า การเป็นผู้นา
เช่นนี้จะสามารถทาให้เกิดความพยายามและประสิทธิผลในการทางานเพิ่มขึ้นจากลูกทีมซึ่งส่งผล
ให้ระบบการทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.3.7 องค์การแห่งการเรียนรู้
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์การโดยเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้นาในองค์การ (Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกัน ของ
คนในองค์การ (Team Learning) เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และ
ทักษะร่วมกัน และพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันการมี
องค์การแห่งการเรียนรู้นี้จะทาให้องค์การและบุคลากร มีกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพและมี
ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยมี ก ารเชื่ อ มโยงรู ป แบบของการท างานเป็ น ที ม ( Team
Working) สร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลง เปิด
โอกาสให้ทีมทางานและมีการให้อานาจในการตัดสินใจ (Empowerment) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
เกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่ม (Initiative) และการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งจะทาให้เกิด
องค์การที่เข้มแข็ง พร้อมเผชิญกับสภาวะการแข่งขันLearning Organization หรือ การทาให้องค์การ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นคาที่ใช้เรียกการรวมชุดของความคิดที่เกิดขึ้นมาจากการศึกษาเรื่อง
ขององค์การ Chris Argyris ได้ให้แนวคิดทางด้าน Organization Learning ร่วมกับ Donald Schon ไว้
ว่า เป็นกระบวนการที่สมาชิกขององค์การให้การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก ด้วยการตรวจสอบและแก้ไขผิดพลาดที่เกิดขึ้นเสมอๆ ในองค์การ
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ความหมายองค์การแห่งการเรียนรู้
องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กรที่สามารถเรียนรู้สร้างองค์ความรู้เพื่อ เพิ่มพูนสมรรถนะ
ที่จะก่อเกิดความก้าวหน้าในการดาเนินกิจการไปสู่เป้าหมายร่วมขององค์การ
Senge (1990) แห่ง Massachusetts Institute of Technology กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้
คือ สถานที่ซึ่งทุกคนสามารถขยายศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างผลงานตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ เป็นที่ซึ่งเกิดรูปแบบการคิดใหม่ ๆ หลากหลายมากมาย ที่ซึ่งแต่ละคนมีอิสระที่จะ
สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นที่ซึ่งทุกคนต่างเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน
Gavin (1993) แห่ง Harvard University กล่าวว่า คือ องค์ก ารที่มีลักษณะในการสร้าง
แสวงหา และถ่ายโยงความรู้ และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากความรู้ใหม่ และ
การเข้าใจในสิ่งต่างๆ อย่างถ่องแท้
Marquardt (1994) แห่ง George Washington University กล่าวว่า องค์การที่ซึ่งมีบรรยากาศ
ของการเรียนรู้รายบุคคลและกลุ่ม มีการสอนคนของตนเองให้มีกระบวนการคิดวิเ คราะห์ เพื่อช่วย
ให้เข้าใจในสรรพสิ่ง ขณะเดียวกันทุกคนก็ช่วยองค์การ จากความผิดพลาดและความสาเร็จ ซึ่งเป็น
ผลให้ทุกคนตระหนักในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิจารณ์ พานิช แห่งสานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวว่า องค์การเอื้อการเรียนรู้
มีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamics) มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของพัฒนาการด้าน ๆ คล้ายมีชีวิต มี
ผลงานดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการสร้างนวัตกรรม (Innovation) รวมทั้งมี
บุคลิกขององค์การในลักษณะที่เรียกว่าวัฒนธรรมองค์การ (Corporate Culture) ที่ผู้เกี่ยว ข้อง
สัมพันธ์สามารถรู้สึกได้ (วินัย แก้วน้อย, 2555)
องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้มี 5 องค์ประกอบ (วินัย แก้วน้อย, 2555) ดังนี้
1. การเรียนรู้ (Learning) หรือพลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamics) ประกอบด้วย 3
องค์ประกอบ ได้แก่
1) ระดับการเรียนรู้ได้แก่ การเรียนรู้ระดับบุคคล การเรียนรู้ระดับกลุ่ม และการเรียนรู้
ระดับองค์การ
2) ประเภทของการเรี ย นรู้ ไ ด้ แ ก่ การเรี ย นรู้ จ ากการปรั บ ตั ว การเรี ย นรู้ จ ากการ
คาดการณ์ การเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ และการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
3) ทักษะการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
3.1) บุคคลรอบรู้ (Personal Mastery)
3.2) แบบแผนทางความคิด (Mental Model)
3.3) การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)
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3.4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
3.5) การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)
3.6) การสนทนาแบบมีแบบแผน (Dialogue)
2. องค์การ (Organization) หรือการปรับเปลี่ยนองค์การ (Organization Transformation)
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบได้แก่
1) วิสัยทัศน์
2) วัฒนธรรมองค์การ
3) กลยุทธ์
4) โครงสร้าง
3. สมาชิกในองค์การ (People) หรือการเสริมความรู้แก่บุคคล (People Empowerment)
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่
1) บุคลากร
2) ผู้บริหาร / ผู้นา
3) ผู้รับบริการ / ลูกค้า
4) คู่ค้า
5) พันธมิตร / หุ้นส่วน
6) ชุมชน
4. ความรู้ (Knowledge) หรือการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประกอบด้วย
1) การแสวงหาความรู้
2) การสร้างความรู้
3) การจัดเก็บความรู้
4) การถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์
5. เทคโนโลยี (Technology) หรือการนาเทคโนโลยี ไปใช้ (Technology Application)
ประกอบด้วย
1) เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) เทคโนโลยีพื้นฐานของการเรียนรู้
3) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในทุกภาคส่วนตั้งแต่ศูนย์ฝึกอบรมของกองบัญชาการตารวจนครบาลหรือสถานีตารวจ
นครบาลต่างๆ ได้มีการกระตุ้นหรือแรงจูงใจให้มีการเรียนรู้อยู่เสมอ ฝึกอบรมความรู้ มีห้องสมุด
หรือแหล่งความรู้เพื่อให้มีการเพิ่มพูลความรู้ ศึกษาค้นคว้า ประสบการณ์ในด้านต่างๆการทดสอบ
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ความรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะได้ศึกษาค้นคว้าโดยการใช้เครื่องมือวิจัย ว่าผู้นา
ในสายงานป้องกันปราบปราบและสืบสวนสอบสวนมีภาวะผู้นามากน้อยเพียงใด มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาลหรือไม่เพียงใด เพื่อเป็นข้อมูลใน
การวิจัยและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาการบังคับบัญชาให้หน้าที่การป้องกันปราบปรามหรือ
การสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาล ต่อไป
ศูนย์ฝึกอบรม (ศฝร.) ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นหน่วยงานระดับกองกากับ
การสังกั ดกองบัญชาการตารวจนครบาล มีความสาคัญมาก มีหน้าที่และรับผิดชอบในงานด้าน
วิชาการ งานบริการการศึกษา การฝึกอบรมสนับสนุนด้านองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ข้าราชการตารวจในสังกัดกองบัญชาการตารวจนครบาลและสรรหาบุคลากรเพื่อมาดารงตาแหน่ง
ต่างๆ ศูนย์ฝึกอบรมที่เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตารวจนครบาลหรือ รองผู้บัญชาการที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บัญชาการ
การเรียนรู้ หรือการฝึกอบรม ทาให้กาลังพลของกองบัญชาการตารวจนครบาล เกิดการ
พัฒนาทางความคิดและพัฒนาทางความสามารถ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกาลังพลด้านการ
ป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาล
การพัฒนา แนวคิด และวิวัฒนาการ
การพัฒนา เป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากความสนใจซึ่งเกิดขึ้นจากการสังเกตปรากฏการณ์
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าสังคมและวัฒนธรรมของ
มนุษยชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยสาเหตุต่างๆ หลายประการดังต่อไปนี้ (บ้านจอมยุทธ
, ม.ป.ป.) คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment)
การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร (Population Change)
การอยู่โดดเดี่ยวและการติดต่อกัน (Isolation and Contact)
โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Structure)
ระดับของความรู้และเทคโนโลยี (Knowledge and Technology)
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น เช่น การเล็งเห็นความจาเป็นในการ
เปลี่ยนแปลง หรือนโยบายของผู้นาประเทศ

จากปรากฏการณ์ ท างสั ง คมที่ ผ่ า นมา เราจะพบว่ า การเปลี่ ย นแปลงทางสั งคมและ
วั ฒ นธรรมเป็ น เรื่ อ งตามธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยไม่ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้ การพิ จ ารณาเรื่ อ งการ
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เปลี่ยนแปลงจึงต้องทาความเข้าใจทั้งในด้านทิศทางของการเปลี่ยนแปลง (Direction) ขนาดของการ
เปลี่ยนแปลง (Magnitude) ระยะเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลง (Time) สาเหตุที่ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Change & Resistance to Change)
สิ่งที่จะต้องทาความเข้าใจในเบื้องต้น คือ ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมนั้น กินความครอบคลุมไปถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ก้าวหน้าหรือถดถอยก็ได้ แต่ที่
เป็นพื้นฐานแนวคิดที่สาคัญของการพัฒนา ก็ คือ ทิศทางของการเปลี่ยนแปลง (Direction for
Change) ในลักษณะที่ก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเท่านั้น
คาว่า “พัฒนา” เกิดขึ้นและนามาใช้ครั้งแรกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยนักเศรษฐศาสตร์ได้
นามาใช้เรียกการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
การใช้แรงงานคนและสัตว์มาเป็นพลังงานจากเทคโนโลยี เช่น เครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ อาชีพ
ของคนในสังคมเปลี่ยนจากเกษตรกรรมเป็นการประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรม วิถีการผลิต
เปลี่ ย นจากเพื่ อ การยั ง ชี พ เป็ น วิ ถี ก ารผลิ ต เพื่ อ การค้ า ที่ อ ยู่ อ าศัย เปลี่ ย นจากชนบทเป็ น เมื อ ง
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนจากสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น หลังจากนั้น คา
ว่า พัฒนา ก็ได้แพร่กระจายออกไปทั่วโลก โดยความหมายกว้าง ๆ ทั่วไปแล้ว หมายถึง การกระทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามีอยู่สามส่วน คือ ผู้กระทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เจตนารมณ์ อุดมการณ์ วิธีการรวมทั้งกระบวนการต่างๆ ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเป้าหมาย
ของกระทาที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ความเข้าใจชัดเจนในแต่ละองค์ประกอบเหล่านี้ จึงจาเป็น
อย่างยิ่งสาหรับการศึกษาวิชาการที่ว่าด้วยการพัฒนา
คาถามที่มั กจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในศาสตร์ที่ว่าด้วยการพัฒนา ก็ คือ การพัฒนาหรือการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของสังคมนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของ
ใคร เกิดขึ้นจากการกระทาของใคร และมีจุดมุ่งหมายรวมทั้งเจตนารมณ์ที่แท้จริงอย่างไร จึงต้องการ
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
จากการศึกษาเชิงวาทกรรม (Discourse Studies) พบว่า มีการแอบแฝงซ่อนเร้นความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ
วิธีการ นั่นคือ การพัฒนาที่ผ่านมาในอดีตเป็นเพียงการบิดเบือน ซ่อนเร้นฉันทามติเชิงวิชาการที่
แท้จริงของพัฒนศาสตร์ โดยพยายามใช้วาทกรรมครอบงาระบบความคิด รวมไปถึงการชี้นาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมเป้าหมายให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ผู้สร้างวาทกรรม
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ต้องการ นอกเหนือไปจากนั้น ยังมีข้อคิดเห็นทางวิชาการที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า ภายใต้เงื่อนไขที่
บริสุทธิ์ การพัฒนาที่แท้จริงไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ ถ้าหากไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงเชิง
ลบของสังคมซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นควบคู่กันไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในทางบวกหรือ
การพัฒนาอย่างไรก็ตาม โดยแก่นแท้แห่งศาสตร์นั้น การพัฒนา (Development) มีความหมายเป็น
สองนัย (บ้านจอมยุทธ, ม.ป.ป.) ก็คือ
1. ในความหมายอย่างแคบ การพัฒนา หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้นหรือริเริ่มทาสิ่งใหม่ๆ
ขึ้นมาและนามาใช้เป็นครั้งแรก เช่นการคิดค้นกระแสไฟฟ้า การกระดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์
2. ในความหมายอย่างกว้าง การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของ
ระบบต่าง ๆ ในสังคมที่ได้รับการยอมรับจากคนในสังคมนั้น โดยมีหลักที่ใช้ในการพิจารณาโดยมี
จุดเน้นอยู่ที่ลักษณะของการพัฒนา คือ













การเปลี่ยนแปลงในด้านปริมาณ คุณภาพ และสิ่งแวดล้อม ทุกด้านให้ดีขึ้นหรือเหมาะสม
กว่าสภาพที่เป็นอยู่เดิม
มีลักษณะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างมีลาดับขั้นตอนต่อเนื่องกันไป
มีลักษณะเป็นพลวัตร ซึ่งหมายความว่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง
มี ลั ก ษณะเป็ น แผนและโครงการ คื อ เกิ ด ขึ้ น จากการเตรี ย มการไว้ ล่ ว งหน้ า ว่ า จะ
เปลี่ยนแปลงใคร ด้านใด ด้วยวิธีการใด เมื่อใด ใช้งบประมาณและสิ่งสนับสนุนเท่าใด ใคร
รับผิดชอบ
มีลักษณะเป็นวิชาการ ซึ่งหมายถึง การกาหนดขอบเขตและกลวิธีที่นามาใช้ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายที่กาหนด เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาชนบท การพัฒนา
อุตสาหกรรม การพัฒนาชุมชน การพัฒนาการศึกษา
มีลักษณะที่ให้น้าหนักต่อการปฏิบัติการจริงที่ทาให้เกิดผลจริง
การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ โดยมนุษย์ และเพื่อมนุษย์ หรืออาจจะเกิดขึ้น
เอง
มีเกณฑ์หรือเครื่องชี้วัด ซึ่งสามารถจะบอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพ
ปริมาณ และสิ่งแวดล้อมดีขึ้นมากหรือน้อยเดียงใด ในระดับใด

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2547) ได้ให้ความหมายของการพัฒนา ว่าหมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ที่การกาหนดทิศทาง (Directed Change) หรือ การเปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า (Planned
Change)
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ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2534) อธิบายว่า การพัฒนาเป็นเสมือนกลวิธีหรือมรรควิธี (Means) ที่ ทา
ให้เกิ ดผล (Ends) ที่ ต้องการ คื อคุณภาพชีวิ ต ชุม ชนและสังคมดีขึ้น และนอกจากจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วยังมีการก าหนดอัตราการเปลี่ยนแปลง (Rate of Change) เอาไว้
ด้วย
วิทยากร เชียงกูล (2527) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การพัฒนาที่แท้จริงนั้น หมายถึง การทาให้
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย ความกินดีอยู่ดี ความเจริญทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและจิตใจอย่างสงบสันติ ซึ่งขึ้นอยู่กับการได้รับปัจจัยทางวัตถุเพื่อสนองความ
ต้องการของร่างกาย ทั้งยังรวมความไปถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของคุณภาพชีวิ ต อัน
ได้แก่ การศึกษา สิ่งแวดล้อม การพักผ่อนหย่อนใจ
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2532) การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีการกระทาให้เกิดขึ้น
หรือมีการวางแผนกาหนดทิศทางไว้ล่วงหน้าและการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีสองส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ
การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งจะต้องมีทิศทางที่ดีขึ้นเท่านั้น
Batten (1959) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาชุมชนของอังกฤษได้ให้ ความหมายของคาว่าพัฒนา
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงให้ดขี ึ้น
Brookfield (1993) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาโดยเน้ นด้านเศรษฐกิจว่ า หมายถึง
ความก้าวหน้าที่มุ่งจัดสวัสดิการ เป็นต้นว่า การลดความยากจนและลดการว่ างงาน การลด ความไม่
เสมอภาคทางเศรษฐกิจ 8 คาว่า พัฒนา ในความหมายของกลุ่ มมาร์กซิส (Marxist) ซึ่งเน้น ด้าน
เศรษฐกิจ มองในแง่ที่ว่า การพัฒนาของประเทศทุนนิยมอุตสาหกรรมยุโรปตะวันตก ในความ เป็ น
จริง ต้ องอาศั ย ประเทศด้ อยพั ฒนาหรือ ประเทศโลกที่ส ามซึ่งในแง่ นี้ประเทศโลกที่ส ามไม่ เป็ น
ประเทศอุตสาหกรรมจะกลายเป็นประเทศบริวารที่ต้องพึ่งพาประเทศที่จะเจริญก้ าวหน้ากว่า ทาให้
เศรษฐกิจของประเทศโลกที่สามถูกครอบงา
กล่าวโดยสรุป การพัฒนาหมายถึง การมีวิวัฒนา เปลี่ยนแปลงการจากรูปแบบ แนวคิด เดิม
ไปสู่รูปแบบที่มนุษย์ต้องการมากขึ้น เหมาะสมยิ่งขึ้น
2.3.8 แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
การป้องกันและการปราบปรามโดยอาศัยอานาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในลักษณะ 5 หมวด 1 การจับ ขัง จาคุก ซึ่งจาแนกออกจาก
กันได้ความหมายดังนี้
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Reckless (1973) ได้ให้ความหมายของการป้องกันอาชญากรรมไว้ว่า เป็นความพยายามที่
จะสกัดกั้นล่วงหน้ามิให้อาชญากรรมเกิดขึ้น
Alien (อ้างถึงใน นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, 2540, หน้า 275) กล่าวว่า การป้องกันอาชญากรรม
หมายถึงความพยายามหรือการเตรียมการหรือการยับยั้งการกระทาความผิดมิให้เกิดขึ้น
สุดสงวน สุ ธีส ร (2545, หน้ า 101-102) ได้ใ ห้ ความหมายว่า การป้อ งกั นอาชญากรรม
(Crime Prevention) หมายถึง การคาดการณ์หรือประเมินล่วงหน้าเกี่ยวกับช่องทางหรือ โอกาสของ
การกระทาความผิด หรือสภาพการณ์อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งความพยายามที่จะกระทา
การใดๆเพื่อเป็นการสกัดกั้นมิให้มีการกระทาความผิดใดๆ เกิดขึ้น
ราชบัณฑิตยสถาน (2556) การปราบปรามหมายถึง การทาให้สงบราบคาบ จากแนวคิด
เกี่ย วกั บ “การป้ องกันปราบปราม” ของนัก วิชาการต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า “การ
ป้องกั นปราบปราม” หมายถึง การพยายามของเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทามิให้เกิดการกระทาผิด
กฎหมายในลักษณะต่างๆเกิดขึ้น แต่หากเกิดขึ้นหรือพยายามกระทาให้เกิดขึ้นแล้วนั้นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐก็จะพยายามที่จะจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดกฎหมายดังกล่าวนั้นมาดาเนินคดีตาม
กฎหมาย
การป้องกันปราบปราม หมายถึงกระบวนการป้องกันมิให้เกิดอาชญากรรม แต่หากเกิดขึ้น
จะต้องมีกระบวนการปราบปรามจับกุมผู้กระทาผิดกฎหมายและหาวิธีป้องกันมิให้เกิดขึ้นอีก
กล่าวโดยสรุปหากมีการบริหารจัดการการป้องกั นที่ดีมีประสิทฺธิภาพย่อมส่งผลให้การ
ปราบปรามและการสืบสวนสอบสวน ส่งผลถึงการใช้งบประมาณลดน้อยลง คดีที่จะไปสู่ในชั้นศาล
ย่อมลดน้อยลงเช่นกัน
การป้องกันปราบปรามของกองบัญชาการตารวจนครบาลนั้นโดยแบ่งเป็นระดับกองบังคับ
การ 1-9 แต่ละกองบังคับการแบ่งเป็นสถานีตารวจต่างๆ 88 สถานี (อยู่ในภาคผนวก) ในสังกัดโดย
การเดินเท้าหรือตู้ยาม จุดรับแจ้งเหตุต่างๆ สายตรวจรถจักรยานยนต์และสายตรวจรถยนต์หรือการ
ตั้งด่านตรวจซึ่งมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันและกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษดังที่ได้
กล่าวมาการป้องกันปราบปรามระดับสถานีตารวจ ในแต่ละสถานีตารวจมีจานวนสายตรวจของแต่
ละสถานีตารวจไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของหัวหน้าสถานีตารวจ (ผู้นาและภาวะของ
ผู้นา) โดยมีปัจจัยเช่นจานวนข้าราชการตารวจในสายงานป้องกันปราบปรามและปริมาณขอบเขตที่
รับผิดชอบดังภาพที่ 2.14
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ผู้กากับการ
รองผู้กากับการฝ่ายป้องกันปราบ

สารวัตรป้องกันปราบปราม

พนักงานวิทยุสื่อสาร

สายตรวจรถยนต์ (2-0) รองสารวัตร

สิบตารวจเวร

สายตรวจรถจักรยานยนต์

ตู้ยาม / จุดรับแจ้งเหตุ

สายตรวจรถจักรยานยนต์

สายตรวจรถจักรยานยนต์

สายตรวจรถจักรยานยนต์

ภาพที่ 2.14 โครงสร้างของหน้าที่การป้องกันปราบปรามระดับสถานีตารวจ
ที่มา: สถานีตารวจนครบาลบางขุนนนท์
จากตารางภาพที่ 2.14 หมายถึ ง เป็ น ชุ ด สายตรวจ 4 สายตรวจรวมเป็ น จ านวน 1 ชุ ด
ปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ 8 ชั่วโมงโดยแบ่งเป็นช่วงเวลา 08.00 น.ถึง 16.00 น.,16.00 น.ถึง
24.00 น.,24.00 น.ถึง 08.00 น. ในแต่ละสถานีตารวจอาจแบ่งเป็น 4 ชุด (ทีม) ทางาน รวม 24 ชั่วโมง
ใช้จานวนข้าราชการตารวจประมาณ 32 คน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนตารางเวลาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการ
บริหารจัดการของแต่ละสถานีตารวจเช่นปฏิบัติหน้าที่ (เข้าเวร) เวลา 08.00 น.ถึงเวลา 16.00 น.
จานวน 2 ครั้งสลับไปเข้าเวร เวลา 16.00 น.ถึง 24.00 น.จานวน 2 ครั้งเป็นต้น
โดยอาจมีการแบ่งเขตการตรวจในเขตของสถานีตารวจมากกว่า 1 สายตรวจ (อย่างน้อย12
นาย) รวมระยะเวลา 24 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของหัวหน้าหรือรองหัวหน้าสถานีตารวจ
ที่รับผิดชอบงานด้านนั้นๆ (ผู้นา)
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2.3.9 แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยการสืบสวนสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 อนุ 10 “การสืบสวน” หมายความถึง
การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจได้ปฏิบัติไปตามอานาจ
และหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด
มาตรา 2 อนุ 11 “การสอบสวน” (ส.) หมายความถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและการ
ดาเนิน การทั้ ง หลายอื่ นตามบทบั ญ ญัติ แห่ง ประมวลกฎหมายนี้ซึ่ง พนั ก งานสอบสวนได้ท าไป
เกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระทา
ผิดมาฟ้องลงโทษ
มาตรา 17 พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจมีอานาจทาการสืบสวนคดีอาญาได้
มาตรา 18 วรรค 2 สาหรับในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีให้ข้าราชการตารวจซึ่งมียศ
ตั้งแต่ชั้นนายร้อยตารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยตารวจตรีขึ้นไป มีอานาจสอบสวนความผิดอาญา
ซึ่งได้เกิดหรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในเขตอานาจของตน หรือผู้ต้องหามีที่อยู่ หรือถูกจั บภายใน
เขตอานาจของตนได้ตามในลักษณะ 5 หมวด 1 การจับ ขัง จาคุก
การสืบสวนสอบสวนหากแยกการสืบสวนและสอบสวนออกจากกันแล้วนั้นการสอบสวน
จึงเป็นเรื่องหรือหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่ทาสานวนคดีความส่งไปสู่ชั้นอัยการ ในที่นี้ไม่ได้
แยกการสืบสวนสอบสวนออกจากกัน
กล่าวโดยสรุป การสืบสวนสอบสวนหมายถึง เป็นอานาจและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจที่
ต้องทาหน้าที่ด้านสืบสวนจับกุมหรือเชิญ ผู้กระทาความผิด ผู้ต้องสงสัย พยานผู้เห็นเหตุการณ์ หรือ
หลักฐานต่างๆเพื่อมาสอบสวนหาข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือหลักฐานต่างๆเพื่อรู้ตัวผู้กระทาความผิด
เพิ่ ม เติม ก่ อนที่ จะแจ้ง ข้ อกล่า วหาและสิ ทธิ ตลอดจนพยานหลั ก ฐานทั้ง หมดที่ไ ด้ รวบรวมของ
ผู้กระทาความผิดไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายในขั้นตอนต่อไป
การสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาลนั้นโดยแบ่งเป็นระดับกองบังคับ
การและกองกากับการ 1-9 แต่ละกองกากับการสืบสวนสอบสวนต่างๆและฝ่ายสืบสวนสอบสวน
ของแต่ละสถานีตารวจต่างๆ (อยู่ในภาคผนวก) ในสังกัดโดยใช้การเดินเท้า การเฝ้าสังเกต สอบถาม
หรือใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์เป็นพาหนะซึ่งไม่แสดงสัญลักษณ์ของความเป็นตารวจซึ่งมี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน และกองบังคับการสืบสวนสอบสวนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
โดยในแต่ละสถานีตารวจ มีเจ้าหน้าที่ตารวจทางานด้านสืบสวนสอบสวนหรือฝ่ายสืบสวน
สอบสวนปฏิบัติหน้าที่ 24 ชั่วโมงโดยมีการแบ่งเวลา ชุด (ทีม) เหมือนกับฝ่ายป้องกันปราบปรามดัง
ภาพที่ 2.15
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ผู้กากับการ

รองผู้กากับการฝ่ายสืบสวนสอบสวน

สารวัตรสืบสวนสอบสวน

รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน

ผบ.หมู่สืบสวนสอบสวน

ผบ.หมู่สืบสวนสอบสวน

ผบ.หมู่สืบสวนสอบสวน

ภาพที่ 2.15 โครงสร้างของหน้าที่การสืบสวนสอบสวนระดับสถานีตารวจ
ที่มา: ฝ่ายอานวยการสถานีตารวจนครบาลบางขุนนนท์
จากตารางภาพที่ 2.15 ตัวอย่างลักษณะโครงสร้างของแต่ละสถานีตารวจนั้นอาจมีจานวน
ข้าราชการตารวจระดับสารวัตร รองสารวัตรผบ.หมู่สส. (ชั้นประทวน) ที่มากกว่าหรือน้อยกว่ากัน
โดยไม่มีวันหยุดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทาหน้าที่ 24 ชั่วโมงโดยแบ่งเป็นชุดหรือทีมตามกฎหมาย
จากแนวคิดทฤษฏีที่ได้กล่าวมาข้ างต้น (ตารางที่2.9และตารางที่ 2.10)ผู้วิจัยจึงได้ทาการ
วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ของกองบัญชาการตารวจนครบาลกับแนวคิดทฤษฎี 7’s ผสมผสานกับแนวคิด
ทฤษฎี PA-POSDCoRB เพื่อความสอดคล้องในปัจจัยด้านการบริหารจัดการได้แนวคิดดังภาพ
ที่ 2.16
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แนวคิดทฤษฎี PA-POSDCoRB

แนวคิดทฤษฎี 7’s

นโยบายหรือแผน

Policy นโยบาย
Authority อานาจ

1.กลยุทธ์ด้าน
ของกองบัญชาการ

Strategy กลยุทธ์

ตารวจนครบาล

โครงสร้างของ
Planning การวางแผน
Organizing การจัดองค์การ

Structure โครงสร้าง

กองบัญชาการ
ตารวจนครบาล

Systems ระบบ

ระบบของ
กองบัญชาการ

Staffing การบริหารบุคลากร

Shared Value ค่านิยมร่วม

ตารวจนครบาล

Directing การอานวยการ

Styleรูปแบบการบริหาร

ทีมงานหรือความ

Coordinating การประสานงาน

Staffบุคลากร

Reporting การรายงาน

Skillทักษะ

สามัคคีของกาลัง
พลกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล
รูปแบบการบริหาร
ของกองบัญชาการ

Budgeting การจัดสรรงบประมาณ

ตารวจนครบาล
ความรู้ความสามารถของกาลัง

จานวนกาลังพล

พลที่สังกัดกองบัญชาการ

ของกองบัญชาการ

ตารวจนครบาล

ตารวจนครบาล

ภาพที่ 2.16 แนวคิดทฤษฎี 7’s ผสมผสานกับแนวคิดทฤษฎี PA-POSDCoRB
1. กลยุทธ์ด้านนโยบายหรือแผนงาน (Strategy)
นโยบาย แผนงานของการบริหารกองบัญชาการตารวจนครบาลนั้น แบ่งได้หลายปัจจัยซึ่งมี
ส่วนสาคัญที่จะทาให้เป้าหมายสาเร็จลุล่วง เช่นแผนงานด้านนโยบายที่ได้รับสนับสนุนจากกาลังพล
มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความเป็นไปได้ของนโยบายที่จะร่วมกันปฏิบัติให้สาเร็จลุล่วงไป
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ในทิศทางเดียวกัน อาจมีผู้เชี่ยวชาญหรือคณะกรรมการขึ้นมากลั่นกรองนโยบาย ตลอดจนความรู้
ความสามารถของกาลังพลในด้านต่างๆ คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ความก้าวหน้าและความทันสมัย
ของเทคโนโลยีระบบของเทคโนโลยี การสรรหากาลังพลที่มีคุณภาพซึ่งเป็นสิ่งสาคัญ ตลอดจน
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ รัฐ รัฐวิสาหกิจ ชุมชน และประชาชน
ปัจจัยด้านต่างๆของกลยุทธ์ในการกาหนดนโยบายของกองบัญชาการตารวจนครบาลได้แก่
- กลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมของกาลังพลในการมีส่วนร่วมกาหนดนโยบาย
- กลยุทธ์ด้านความสอดคล้องของนโยบายกับสภาพปัญหา
- กลยุทธ์ด้านความพร้อมในด้านต่างๆของกาลังพลในหน้าที่หลัก
- กลยุทธ์ด้านความเข้าใจและปฏิบัติได้จริงของนโยบาย
- กลยุทธ์ด้านมีการต่อยอดภารกิจหน้าที่ให้สาเร็จไม่มีหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาที่ซ้าซ้อน
จนกว่าภาระกิจที่ได้รับมอบหมายหรือที่ได้ปฏิบัติให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
- กลยุทธ์ด้านการประสานงานหรือร่วมมือจากทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ด้านการวิเคราะห์สถาณะการณ์ที่แปลกใหม่เพื่อทาการวิจัย และนามาเป็นองค์
ความรู้แก่ข้าราชการและการอบรมเรียนรู้อยู่เสมอ
2. โครงสร้าง (Structure)
โครงสร้างของกองบัญชาการตารวจนครบาลนั้นมีระดับขั้นการบังคับบัญชาขนาดใหญ่
และสูง (ตามแผนภาพที่ 2.1) ทาให้อาจเกิดปัญหาและอุปสรรคของระบบงบประมาณ การสั่งงาน
ล่าช้าหรือระบบการรายงานขึ้นมานั้นอาจทาได้ไม่รวดเร็วทันท่วงทีจึงอาจเป็นปัญหาและอุปสรรค
ต่อการบริหารจัดการงบประมาณการมีการกระจายอานาจด้านงบประมาณ ลดขั้นตอนการเบิกจ่ายมี
การตรวจสอบในการเบิกจ่ายและใช้จ่ายได้ การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ปัจจัยด้านโครงสร้างในการกาหนดนโยบายของกองบัญชาการตารวจนครบาลได้แก่
- โครงสร้างด้านการกระจายอานาจด้านงบประมาณเพื่อสะท้อนถึงภารกิจ
-โครงสร้างด้านการได้มาซื่งงบประมาณของงานด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวน
สอบสวนตามที่ได้เสนอและตรวจสอบได้
-โครงสร้างด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบของเทคโนโลยี
-โครงสร้างด้านการรับฟังข้อเสนอแนะของกาลังพล
3. ระบบ (Systems)
หมายถึงระบบของภาวะผู้นา ผู้นาในยุค 4.0โดยมีปัจจัยในระบบของภาวะผู้นาต่างๆ ดังนี้
- ระบบของการสรรหาผู้นา
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- ระบบการผลักดันปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามสืบสวนสอบสวนของ
ผู้นาในยุคใหม่
- ระบบของการยอมรับผู้นาในด้านต่างๆ
- ระบบการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆของภาระกิจโดยมีกฎหมายรองรับ
- ระบบในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในด้านต่างๆโดยมีกฎหมายรองรับหรือมีการ
บังคับใช้กฎหมาย
- ระบบการใช้ ก ล้องวงจรปิด ร่วมกั นหรือการมี ก ล้องวงจรปิดเพื่ อใช้ใ นการป้องกั น
ปราบปรามและสื บ สวนสอบสวนของกองบั ญ ชาการต ารวจนครบาลโดยมี ศู น ย์
ควบคุมอยุ่ที่กองบัญชาการตารวจนครบาล
4. ค่านิยมร่วม (Shared Value)
การมีความเป็นทีม สามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดาเนินงานตาม
หน้าที่และภาระกิจการป้องกันการกระทาความผิดตามกฎหมายและการก่ออาชญากรรมต่างๆ การ
ปราบปรามจับกุมการกระทาความผิดกฎหมายการก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบเหตุซึ่งหน้าตามกฎ
หมาย และการสื บ สวนสอบสวนติ ด ตามจั บ กุ ม ผู้ ก ระท าความผิ ด ตามกฎหมาย ได้ ส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของกองบัญชาการตารวจนครบาลและเจตนารมณ์ของกฎหมาย ความ
สานึกในหน้าที่และเป้าหมายร่วมกันโดยปฏิบัติงานต่อเนื่อง สานงานต่อเนื่องกันมี ผู้สั่งงานและ
หน้าทีท่ ี่ไม่ซ้าซ้อนโดยมีปัจจัยดังนี้
- ค่านิยมร่วมด้านการมีเป้าหมายร่วมกัน การมีจิตสานึกและการทางานเป็นทีม
- ค่านิยมร่วมด้านการมีขวัญกาลังใจที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ค่านิยมร่วมด้านการช่วยเหลือกาลังพลในด้านการถูกฟ้องร้องดาเนินคดี
5. รูปแบบการจัดการ (Style)
รูปแบบหรืออุปนิสัยการบังคับบัญชาของผู้ นาหรือผู้บริหารนั้น เช่นความเด็ดขาด ความ
ยืดหยุ่น การแก้ไขปัญหา ความมีเหตุมีผล การสร้างความเชื่อมั่น มีความสาคัญและมีอิทธิพลต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และสรรหาข้อเสนอแนะด้านผู้นาจากระดับปฏิบัติการของการป้องกันปราบปราม
และสืบสวนสอบสวน การขจัดปัญหาและอุปสรรคเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามหน้าที่โดยมีกฎหมาย
รองรับการมีส่วนร่วมสนับสนุนจากระดับปฏิบัติการและภาคเอกชนที่ผ่านการคัดกรอง
โดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้
- รูปแบบการมีหรือการรวมฐานข้อมูลต่างๆ เช่นบุคคล พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ระบบ
การสื่อสารของเอกชน นักท่องเที่ยว หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
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- รูป แบบการรวมศู นย์ข้อมูล การกระทาผิดกฎหมาย พฤติก รรมบุคคล กลุ่มบุคคลที่
กระทาผิดกฎหมายหรือต้องสงสัยไว้ที่กองบัญชาการตารวจนครบาล
- รูปแบบการมีระบบการร้องทุกข์ผ่านทางระบบเทคโนโลยี
- รูปแบบการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนผ่านทางระบบเทคโนโลยีโดยมี
กฎหมายรองรับ
- รูปแบบระบบการป้องกันรักษาความปลอดภัย ฐานข้อมูลหรือข้อมูลอื่นๆตามระบบ
มาตรฐานสากล
- รูปแบบการมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเช่นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ชุมชนหรือ
ประชาชน ทางเทคโนโลยีและระบบเทคโนโลยีโดยมีกฎหมายรองรับและสามารถ
บังคับใช้กฎหมายได้
6. บุคลากร (Staff) หรือกาลังพล
มีก าลังพลที่มี คุณภาพและเพีย งพอต่องานปฏิบัติหน้าที่ใ นด้านป้องกันปราบปรามและ
สืบสวนสอบสวนเนื่องจากที่ได้ศึกษาจานวนบุคลากรของกองบัญชาการตารวจนครบาลที่มีไม่ครบ
ตามจานวนที่ได้รับอนุมัติเป็น ปัญหาหรืออุปสรรคต่อการบริหารจัดการหรือไม่อย่างไรรวมถึงการ
ฝึกอบรมข้าราชการตารวจที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายเข้ามาจากหน่วยงานอื่น และที่มีอยู่ในสังกัดทุก
ระดับการคัดเลือกทรัพ ยากรบุคคลมาปฎิบัติงานและมีข้าราชการตารวจในหน้าที่หลัก ด้านการ
ฝึกอบรมของ ศฝร.ที่เพียงพอมีการสนับสนุนการศึกษาและนางานวิจัยมาใช้ประโยชน์ การฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกด้านอย่างต่อเนื่องโดยมีค่าวิชาชีพเมื่อผ่านเกณฑ์ โดยมีองค์ประกอบการ
บริหารจัดการกาลังพลดังนี้
- การบริหารจัดการกาลังพลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ด้านการป้องกัน
ปราบปรามหรือสืบสวนสอบสวน
- มี ก าลั ง พลที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละองค์ ค วามรู้ ด้ า นต่ า งๆเช่ น ภาษาต่ า งประเทศ การใช้
เทคโนโลยี
- มีการพัฒนาองค์ความรู้ของกาลังพลในด้านต่างๆ มีการวิจัยประเมินคุณภาพอยู่เสมอๆ
- มี ก ารสนั บ สนุ นก าลั ง พลในด้ านการศึ ก ษาหาความรู้ เพิ่ ม เติ ม การนาผลงานวิจั ย ที่
เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์
- มีการร่วมมือกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ชุมชน มหาวิทยาลัยต่างๆ การศึกษาดูงาน
ทั้งภายในและต่างประเทศของกาลังพลอยู่เสมอ
- มี ก ารท าวิ จั ย และประมวลผลหน่ ว ยงานด้ า นการป้ อ งกั น ราบปรามและสื บ สวน
สอบสวนอยู่เสมอๆ

85

7. ทักษะ (Skill)
ความรู้ความสามารถหรือทักษะของกาลังพลในระดับต่างๆ มีความรู้ความชานาญหรือมี
ประสบการณ์ ความเข้ า ใจในงานด้านการป้องกั นปราบปราม หรือสืบสวนสอบสวนมากน้อ ย
เพียงใด ซึ่งมีส่วนสาคัญที่ทาให้ภาระกิจ ประสบผลสาเร็จหรือลุล่วงตามวัตถุประสงค์มีทักษะด้าน
สังคม สังคมระหว่างประเทศภาษาต่างประเทศประเพณีวัฒนธรรมของนัก ท่องเที่ยวมีระดับความ
เชี่ ย วชาญด้ า นเทคโนโลยี ฯลฯ มี ก ารพั ฒนาการฝึ ก อบรมของก าลั งพลให้ มีความรู้ อยู่ เสมอทั้ ง
คุณธรรมจริยธรรม โดยมีองค์ประกอบดังนี้
- ทักษะความรูด้ ้านภาษาของกาลังพลและวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว
- มีการวัดระดับความรู้ความสามารถของกาลังพลด้านภาษา ด้านการใช้เทคโนโลยีด้วย
การเพิ่มเป็นวิชาชีพเป็นรายบุคคล
- มีการกาหนดมาตรฐานต่างๆในรูปแบบของคณะกรรมการ
ตามแนวคิดทฤษฎีว่าด้วย 7’s ผสมผสานกับแนวคิดทฤษฎี PA-POSDCoRB ตามที่ได้กล่าวนั้นผู้วิจัย
มีความเห็นว่าเป็นทฤษฎีที่มีความสาคัญและสอดคล้องกับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบิ
หารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาลได้ดังนี้ การบริหารจัดการด้านกลยุทธ์ด้านโครงสร้าง
องค์การ ระบบด้านภาวะผู้นา ด้านค่านิยมหรือเป้าหมาย ด้านรูปแบบการบริหารจัดการบุคลากรด้าน
กาลัง พลและทัก ษะความรู้ความสามารถของกาลังพลด้านการป้ องกั นปราบปรามและสืบสวน
สอบสวน ดังแสดงในภาพที่ 2.17
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โครงสร้าง
(Structure)

กลยุทธ์
(Strategy)

ทักษะกาลังพล

ระบบภาวะของ

(Skills)

ผู้นา (Systems)
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของ
กองบัญชาการ
ตารวจนครบาล
ค่านิยมร่วมของ

จานวนกาลังพล
บช.น (Staff)

กาลังพล
รูปแบบการ

(Shared value)

บริหารจัดการ
(Style)
ภาพที่ 2.17 ผู้วิจัยได้จากการผสมผสานแนวคิดทฤษฎี 7’s และแนวคิดทฤษฎี PA-POSDCoRB
ตามแนวคิ ด ทฤษฎี ว่ า ด้ ว ย 7’s ตามที่ ไ ด้ ก ล่ า วนั้ น การบริ ห ารจั ด การด้ า นกลยุ ท ธ์ ด้ า น
โครงสร้าง ด้านระบบภาวะของผู้นา ด้านค่านิยมร่วมของกาลังพล ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ
ด้านจานวนกาลังพลข้าราชการตารวจด้านป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนด้านทักษะ
ความรู้ความสามารถของกาลังพล เป็นปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
กองบัญชาการตารวจนครบาล
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษาครั้ง นี้ผู้ วิจั ย ได้ทบทวนวรรณกรรมงานวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ ประสิท ธิภ าพการ
บริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาลโดยมีรายละเอียดดังนี้
กิ ต ติ พั ฒ น์ จะแจ้ ง (2549) ได้ ศึ ก ษาถึ ง กระบวนทั ศ น์ ใ หม่ ข องงานสายตรวจป้ อ งกั น
ปราบปราม กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ ผลการวิจัยพบว่า พบปัญหา
และอุปสรรค 1. ด้านนโยบายพบว่าการกาหนดนโยบายขาดการมีส่วนร่วมจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
ผู้ป ฏิ บั ติ ง านและประชาชนผู้รั บ บริ ก าร ท าให้ นโยบายดัง กล่ า วไม่ ส ามารถน าไปใช้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางสังคมและสภาพปัญหาอาชญากรรมที่กาลังเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน 2. ในด้านบุคลากร พบว่าเจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจผู้ปฏิบัติงานมีจานวนไม่เพียงพอและ
ขาดคุณสมบัติส่วนบุคคลที่เหมาะสมของการเป็นผู้ให้บริก ารสาธารณะที่ดีเช่น ขาดความรู้ ทักษะ
ทัศนะคติที่ดีใ นการปฏิบัติงาน ขาดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน 3. ในด้านงบประมาณพบว่า
งบประมาณสาหรับการบริหารนโยบายยังไม่เพียงพอและจาเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐมากขึ้น 4. ในด้านอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการปฏิบัติงานพบว่า มีจานวนไม่เพียงพอและ
ขาดความทันสมัยขาดงบซ่อมบารุงและเจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจผู้ปฏิบัติงานยังต้องรับภาระ
โชคชั ย สุ ท ธิ ฤ ทธิ์ (2549) ได้ ศึ ก ษาถึ ง อุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการป้ อ งกั น
ปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจนครบาลนิมิตใหม่ พบว่า มีอุปสรรคมากไปหาน้อย
ดังนี้ 1. ด้า นวัส ดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ ใ นภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 2. งบประมาณใน
ภาพรวมมีอุปสรรคในข้อระเบียบการใช้งบประมาณไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมความเป็นจริง
3. ด้านบุคลากรมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 4. ด้านการบริหารจัดการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางมี
อุปสรรคในข้อที่ มีการจัดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ตารวจของสถานีในการปฏิบัติงานสายตรวจตาม
บ้านเรือน ตรอก ซอยในเขตพื้นที่ของสถานีมีความเหมาะสม ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจสถานี
ตารวจนครบาลนิมิตใหม่จาแนกตามอายุราชการ ชั้นยศ ระดับการศึกษา การฝึกอบรมเติมภายหลัง
จากปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน สถานภาพสมรส จานวนบุตร จานวนบุคคลที่อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู
ระยะเวลาการปฏิบัติงานจากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เจ้าหน้าที่ ตารวจนครบาลนิมิตรใหม่มี
ความเห็นต่ออุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในภาพรวมส่วน
ใหญ่ไม่แตกต่างกันแต่เจ้าหน้าที่ตารวจมีอายุแตกต่างกัน มีความเห็นแตกต่างกันย่างมีนัยสาคัญ
ชริ น ทร์ บั ว เผื่ อ นหอม (2545) ได้ ศึ ก ษาถึ ง ปั ญ หาการปฎิ บั ติ ง านป้ อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจ: ศึกษากรณีกองบังคับการตารวจนครบาล 6 ผลการวิจัย
พบว่า อุปสรรคมีดังนี้ 1. ปัจจัยที่ทาให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปราม
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อาชญากรรมของเจ้า หน้า ที่ ส ายตรวจในสังกั ดกองบังคับการตารวจนครบาล6ในด้านก าลังพล
งบประมาณยังไม่เพียงพอต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนและด้านนโยบายการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจยังต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. แนวทาง
ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานและปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่สายตรวจใน
สังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล6 ควรจัดให้มีการฝึกอบรมบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อจะได้
พัฒนาความรู้ความชานาญทางด้านวิทยากรเทคนิคและเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการและประชาชนของประเทศ
กมล จันทร์เพ็ญ (2550) ได้ศึกษาถึงความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ตารวจสายงานป้องกันปราบปรามของสถานีตารวจนครบาลดอนเมืองผลการวิจัย
พบว่า 1. ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ20ถึง30ปี ระดับการศึกษาสูงสุ ด
ปริ ญญาตรี อาชี พ หลัก ท างานเอกชน รายได้เ ฉลี่ย ต่ อเดือ น 20,001 บาทขึ้ นไปสถานภาพโสด
ลัก ษณะที่ อยู่ อาศัย เป็นบ้ า นเดี่ยว และไม่เคยมีประสบการณ์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 2. ความ
คาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ สายงานป้องกันและปราบปราม
ของสถานี ตารวจนครบาลดอนเมื อง ในภาพรวมอยู่ ใ นระดับ ความคาดหวังมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีระดับความคาดหวังมากที่สุดคือ ด้านการอานวยความยุติธรรมเป็น
อันดับแรก รองลงมาด้านการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ด้านบุคลิกภาพ และด้านมนุษย
สัมพันธ์ตามลาดับ 3. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึก ษาสูงสุดและ
อาชีพหลักแตกต่างกันมีความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ
สายงานป้องกันและปราบปรามของสถานีตารวจนครบาลดอนเมืองในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจสายงานป้องกันปราบปรามของสถานีตารวจนครบาลดอน
เมืองในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมี
ความคาดหวั ง ของประชาชนที่ มี ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจสายงานป้ อ งกั น
ปราบปรามของสถานี ต ารวจนครบาลดอนเมื อ งในภาพรวมแตกต่ า งกั น ส่ ว นประชาชนที่ มี
สถานภาพสมรส ลักษณะที่อยู่อาศัยและประสบการ์การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมแตกต่างกันมี
ความคาดหวังในภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน
ศศิ ป ระภา ไผ่ง าม (2551) ได้ ศึก ษาปัญ หาทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ การคุ้ มครองสิท ธิและ
เสรีภาพด้านบุ ค คลในการสืบ สวนสอบสวนคดีอาญาด้วยการใช้เทคนิคพิเศษพบปัญหาว่า เมื่อ
คนร้ายมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ก่ออาชญากรรมย่อมส่งผลให้รุปคดีมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จึงมี
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ความจาเป็นที่ต้องนาเครื่องมื อที่มีเทคโนโลยี ที่ทั นสมัยมาประยุกต์ใช้กับการสืบสวนสอบสวน
คดีอาญาเพื่อติดตามจับกุมคนร้ายมาดาเนินคดีกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ใช้บังคับอยู่ปัจจุบัน
ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานยังไม่มี
ความชัดเจนในการใช้บังคับให้สอดคล้องในการอนุญาติให้เจ้าหน้ าที่ตารวจนาเทคนิคพิเศษมาใช้
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเบื้องต้นในการรวบรวม ติดตาม แสวงหา ค้นหา เพื่อให้ได้ซึ่งพยาน หลักฐาน
อันก่อให้มีผลกระทบสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลจากการใช้อานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ในการใช้ ท ารวบรวมพยายหลัก ฐาน ไม่ ว่า จะเป็ น การดั ก ฟั ง ทางโทรศั พ ท์ การสะกดรอยด้ ว ย
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เช่น การแอบถ่ายภาพ การติดตามกล้องวงจรปิด การติดตามด้วยระบบ
กาหนดตาแหน่งบนโลก ฯลฯ ซึ่งขอเรียกว่าเป็นการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาด้วยการใช้เทคนิค
พิเศษ ส่งผลให้การกระทาของเจ้าหน้าที่ตารวจเป็นการกระทาที่ไม่มีอานาจ ฝ่าฝืนกฎหมายเป็นการ
ละเมิด ด้วยการแทรกแซงการใช้ชีวิตประจาวันโดยปราศจากความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประมวลศั กดิ์ ศรีส มบุญ (2542) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ตารวจ สังกัดกองกากับการสืบสวนสอบสวนนครบาลพบว่า 1. คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
ข้ า ราชการตารวจ สั ง กั ด กองก ากั บ การสืบ สวนสอบสวนต ารวจนครบาลอยู่ ใ นระดั บมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้านโดยการเรียงจากคะแนนเฉลี่ยจากมากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างงานที่ปฏิบัติกับสังคมในชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับทางสังคม ด้านความ
สมดุลระหว่างการดาเนินชีวิตส่วนตนกับชีวิตการทางาน ด้านความมีระเบียบกฎเกณฑ์และความ
เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน ด้านการส่งเสริมความเจริญเติบโตและมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้าน
โอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านสิ่งแวดล้อมถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภั ย และด้ า นค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ นธรรมและเพี ย งพอ 2. เมื่ อ เปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ข้ า ราชการต ารวจสั ง กั ด กองก ากั บ การสื บ สวนสอบสวนนครบาลจ าแนกเป็ น ชั้ น ยศและ
ประสบการณ์การทางานพบว่า ข้าราชการตารวจมีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันและ
จาแนกตามพื้นที่ตั้งในการปฏิบัติงานพบว่า คุณภาพชีวิตของข้าราชการตารวจไม่แตกต่างกัน
ชิ ต สัน ต์ ผลประสิ ท ธิ์ (2545) ได้ศึ ก ษาถึ งปั จจั ย ที่ มีค วามสัม พั น ธ์กั บการปฏิ บัติ หน้ า ที่
สืบสวนได้แก่ 1. ภูมิหลังข้าราชการได้แก่อายุ สถานภาพสมรส อายุราชการ มีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติหน้าที่สืบสวน ส่วนเพศ ระดับการศึกษา ชั้นยศ อัต ราเงินเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติหน้าที่สืบสวน 2. การได้รับการฝึกฝนอบรมด้านการสืบสวนไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติ
หน้าที่สืบสวน โดยมีข้อเสนอแนะคือ ควรมีการฝึกฝนอบรมทุกระดับชั้นอย่างทั่วถึงและครอบคลุม
ในการฝึ ก ฝนอบรมในทุ ก ๆด้ า นและสม่ าเสมอ 3. ขวั ญ และก า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ สื บ สวน คื อ สวั ส ดิ ก ารด้ า นที่ พั ก อาศั ย และการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
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เงินเดือน 4. โอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงานมความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่สืบสวน 5. ภาวะ
ผู้นาของผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่สื บสวน 6. ความปลอดภัยในการปฏิบัติ
หน้าที่สืบสวนไม่มีความสัมพันธ์กัน มีข้อเสนอแนะต้องการเสริมเสื้อเกราะ อาวุธ พาหนะ อุปกรณ์
สื่อสารที่เพียงพอ
ศักรินทร์ วิชาธรรม (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธฺ ภาพการปฏิบัติงานสืบสวน
สอบสวนปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการตารวจกองบังคับการตารวจนครบาล 7 ผลการวิจัย
พบว่าข้ าราชการตารวจมีค วามคิ ดเห็นเกี่ยวกั บปัจจับที่ส่งผลต่อประสิทธฺภาพการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านอัตรากาลังพล ข้าราชการตารวจ
มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลางโดยเรียงลาดับจากค่ามากไป
น้อยคือ ด้านผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และด้านวัสดุ
อุ ป กรณ์ ใ นการปฏิ บั ต งาน ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจ จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์พบว่า
ข้าราชการตารวจที่มีอายุ ประสบการณ์การทางานฝ่ายสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมและอายุ
ราชการต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกัน ด้านผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้าน
กาลังพลและด้านวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และ 0.05
วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี (2552) ได้ศึกษาถึง คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการตารวจนคร
บาลพบว่ า 1.คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของข้ า ราชการต ารวจนครบาลอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
2.ปฏิสัมพันธ์ในการทางาน ความสามารถในงาน ภาวะผู้นา ค่าตอบแทนและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการตารวจนครบาลอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01(r = 0.670, 0.457,0.598, 0.092 และ 0.471 ตามลาดับ) 3.ปฏิสัมพันธ์ในการ
ทางาน ความสามารถในงาน และภาวะผู้นา สามารถทานายได้ร้อยละ 55.5 คุณภาพชีวิตการทางาน
ความสามารถ ภาวะผู้นา ค่าตอบแทน มีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการตารวจนครบาล
จตุรงค์ ดีสมโชค (2552) ได้ศึกษาถึง ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบราชการในกระทรวง
ยุติธรรมพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการของกระทรวงยุติธรรม ตามนโยบายการปฏิรูป
ระบบราชการ พ.ศ. 2545 เกิดขึ้นในขั้นตอนการบริหารยุทธศาสตร์ เช่น ปัญหาด้านงบประมาณ
และบุ คลากร การสนับสนุนการนาเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ในการปฏิ บัติงานเพื่อปรับปรุง
คุณภาพในการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์
การปลูก ฝัง วั ฒนธรรม ค่ า นิย ม และสร้ างจิต ส านึก ให้บุ คลากร ทุ ก คนทุ ก ระดั บ ของกระทรวง
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ยุติธรรม ให้ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระบบราชการยังขาดการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี และบุคลากรยังต้องเพิ่มระบบหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วั ช รพงษ์ พนิ ต ธ ารง (2551)ได้ ศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมจริ ย ธรรมของข้ า ราชการต ารวจ
กองบัญชาการตารวจนครบาลพบว่า 1. พฤติกรรมจริยธรรมของข้าราชการตารวจโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ยกเว้นพฤติกรรมจริยธรรมในด้านปฏิบัติตามหน้าที่ ในประเด็นการควบคุมดูแล
ผู้ต้องหาและพฤติกรรมจริยธรรมด้านผลประโยชน์ อยู่ในระดับต่าจริยธรรมของข้าราชการตารวจ
อยู่ในระดับปานกลาง และงานควบคุมผู้ต้องหาซึ่งสังกัดฝ่ายป้องกันปราบปรามอยู่ในระดับต่าทั้ง
จริยธรรมและผลประโยชน์
ศราวุธ จิตต์ระเบีย บ (2551) ได้ศึก ษาถึง การเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการ
บริ ห ารงานสถานี ต ารวจนครบาลผลการศึ ก ษาพบว่ า ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของเครื อ ข่ า ยภาค
ประชาชน 4 ลาดับแรกคือ ประชาชนมีส่วนร่วมกับตารวจในการประชุม ปรึกษาหารือในประเด็น
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมกับตารวจในการดาเนินงานกิจกรรม โครงการต่างๆ
ประชาชนมีส่วนร่วมกับตารวจในการริเริ่มกิจ กรรม โครงการต่างๆและประชาชนมีส่วนร่วมกับ
ตารวจในการแก้ไขปัญหาในชุมชน
Urairak & Chaleoykitti (2017) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลถึงคุณภาพบริการของบุคคลากร
ทางการแพทย์ในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านการให้การศึกษา
อบรมส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจคงอยู่ในวิชาชีพพยาบาลต่อไป
ผลการดาเนินงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในระดับกาหนดนโยบายและการนา
นโยบายไปปฏิบัติจะต้องสร้างเครือข่ายกาหนดองค์กรทางานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มากขึ้น
โดยอาศัย บุคลิกภาพด้านภาวะผู้นา การสร้างมนุษยสัมพั นธ์ของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริ หาร
ระดั บ สถานี ต ารวจนครบาล โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ กล้ า ตั ด สิ น ใจ กล้ า เปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการป้ อ งกั น ปราบปราม โดยประชาชนมีส่ ว นร่ ว มและตระหนั ก ว่ า การป้อ งกั น
อาชญากรรมเป็นปัญหาส่วนรวมของทุกคนทุกฝ่ายควรเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาให้เป็น
รูปธรรม จะเกิดผลสรุปแก่ประชาชนและเป็นผลดีต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม
รูปแบบของเครือข่า ยในการมีส่านร่วมในการตรวจสอบและติดตามประเมินผลจะเป็น
รูปแบบของคณะกรรมการที่เรียกว่า คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตารวจ
(กต.ตร.) มีระเบียบรองรับ ส่วนการนานโยบายไปปฏิบัติต้องเพิ่มการกาหนดหน้าที่ให้ชัดเจน ส่วน
เครื อข่ า ยระดับ สถานี เป็ นเครื อข่ า ยภาคประชาชน ที่ มีค ณะกรรมการที่ เรี ย กว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตารวจ (กต.ตร.สน.) จึงควรสร้างกลไกดาเนินการเพื่อ
การตรวจสอบและติดตามประเมินผลร่วมกับผู้บริหารสถานีตารวจให้ชัดเจน
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แนวทางการเสริมสร้า งเครือข่ายระดับนโยบาย ในการสรรหาควรเป็นกระบวนการ มี
หลักเกณฑ์ที่แน่นอน โดยค้นหาบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์และผ่านกระบวนการสรรหาเข้า
มาและกลไกการทางานจะต้องมีการมอบหมายบทบาทหน้าที่เพื่อให้เกิด มุมมองใหม่สามารถพัฒนา
องค์กรไปสู่เป้าหมายได้
แนวทางการเสริ ม สร้ า งเครื อข่ ายระดั บผู้ ป ฏิบั ติต้ อ งสร้า งกลไกประสานความร่ วมมื อ
ระหว่างตารวจกับประชาชนให้มีความเข้มแข็ง ในรูปแบบของกรรมการตรวจสอบและรูปแบบของ
เครือข่ายที่ชัดเจนมีกฎหมายรองรับ ผู้บริหารสถานีต้องกระจายอานาจและบทบาทหน้าที่ให้กับ
ประชาชน
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการพัฒนากรอบแนวทางในการศึกษา ผู้วิจัยได้พิจารณาถึง แนวคิดทฤษฎีต่างๆทางการ
บริ หารจึ ง พบแนวคิ ด ทฤษฎี 7’s และแนวคิ ด ทฤษฎี PA-POSDCoRB มีค วามเกี่ ย วข้ องกั บ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล โดยมีกรอบมิติในการศึกษาดัง
ภาพที่ 2.18 และกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 2.19 ดังนี้
ตัวแปรต้น
1. มิติการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์

ตัวแปรตาม

2. มิติการบริหารจัดการ ด้านโครงสร้าง
3. มิติการบริหารจัดการระบบด้านภาวะผู้นา
4. มิติการบริหารจัดการ ด้านค่านิยมร่วม
5. มิติการบริหารจัดการ ด้านรูปแบบการจัดการ

ประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริหารจัดการของ
ก อ ง บั ญ ช า ก า ร
ตารวจนครบาล

6. มิติการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร
7. มิติการบริหารจัดการ ด้านทักษะ
ภาพที่ 2.18 มิติในการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
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ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาลสร้างกรอบแนวคิดได้ดังนี้
ตัวแปรต้น(Independent Variables)
1. มิติการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์
-กลยุทธ์ด้านนโยบายที่สนับสนุนเพื่อพัฒนากองบัญชาการ
ตารวจนครบาล
- กลยุทธ์ด้านคุณภาพและความก้าวหน้าของวัสดุอุปกรณ์
-กลยุทธ์ด้านการสรรหากาลังพลที่เชี่ยวชาญด้านปป.และ สส.

2. มิติการบริหารจัดการด้านโครงสร้าง
- โครงสร้างด้านงบประมาณที่เพียงพอสอดคล้องทันเวลา
-โครงสร้างด้านการพัฒนาใช้ระบบเทคโนโลยีที่เกิด
ประโยชน์สูงสุด
-โครงสร้างการกระจายอานาจด้านงบประมาณ

3. มิติการบริหารจัดการระบบด้านภาวะผู้นา
- ระบบการสรรหาผู้นาในยุค 4.0 ของผูน้ าในทุกระดับชั้น
- ระบบแนวทางการขจัดปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลโดยมีกฎหมายรองรับ
- ระบบในการมีส่วนร่วมสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

4. มิติการบริหารจัดการด้านค่านิยมร่วม
- ค่านิยมด้านการมีเป้าหมายร่วมกัน มีความสามัคคี มี
จิตสานึกในหน้าที่สูงและทางานเป็นทีม
- ค่านิยมด้านการมีขวัญกาลังใจทีด่ ี มีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตในองค์กรอย่างมีความสุข
- ค่านิยมด้านการช่วยเหลือกาลังพลในการถุกดาเนินคดี
สารสนเทศโดยมีกฎหมายรองรับ
6. มิติการบริหารจัดการด้านบุคลากร
- การคัดเลือกกาลังพลที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่
- การสนับสนุนการศึกษาและการนางานวิจัยมาใช้
ประโยชน์
- การติดตามประมวลผล ทาการวิจัยอย่างสม่าเสมอ

5. มิติด้านรูปแบบการบริหารจัดการ
- รูปแบบการรวมฐานข้อมูล ศูนย์รวมพฤติกรรมบุคคลกลุ่ม
บุคคลที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในทุกด้าน
- รูปแบบการบริการร้องทุกข์และป้องกันปราบปรามและ
สืบสวนสอบสวนผ่านระบบเทคโนโลยี
- รูปแบบความร่วมมือของทุกภาคส่วนและประชาชนทาง
เทคโนโลยีโดยมีกฎหมายรองรับ
7. มิติการบริหารจัดการด้านทักษะ
- ด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศในระดับสากล
- ด้านระดับความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเป็นรายบุคคล
- ด้านการพัฒนาการฝึกอบรมกาลังพลโดยมีการกาหนดเกณฑ์
มาตรฐาน

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ภาพที่ 2.19 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล
1.มีนโยบายทีต่ รงกับสภาพสังคม วัสดุอุปกรณ์ ระบบ
ภาวะผู้นา เทคโนโลยีที่ทนั สมัยและถูกต้องตามกฎหมาย
มีงบประมาณ สาหรับภารกิจหลักเพื่อใช้ในกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล
2. มีระบบภาวะผู้นา ค่านิยมร่วม ขวัญกาลังใจ ปริมาณ
กาลังพลที่พอต่อการป้องกันปราบปรามและสืบสวน
สอบสวน
3. มีกาลังพลที่มีองค์ความรู้ ความสามารถของกาลังพล
การมีวิชาชีพและมืออาชีพของกาลังพล
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2.6 สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย แบบผสมผสานแนวคิดทฤษฎี 7’sเป็นแนวคิดหลัก กับแนวคิดทฤษฎี
PA-POSDCoRBได้ดังต่อไปนี้
1. สมมติฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ประกอบไปด้วย
สมมติฐานที่ 1 การบริหารจัดการด้านกลยุทธ์ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของกองบัญชาการตารวจนครบาล
สมมติฐานที่ 2 ด้านโครงสร้างองค์การมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
กองบัญชาการตารวจนครบาล
สมมติฐานที่ 3 ด้ า นระบบภาวะผู้น ามี อิ ทธิ พ ลต่ อประสิ ทธิภ าพการบริ หารจัด การของ
กองบัญชาการตารวจนครบาล
สมมติ ฐ านที่ 4 ด้ า นค่ า นิ ย มร่ ว มมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การของ
กองบัญชาการตารวจนครบาล
สมมติฐานที่ 5 ด้านรูปแบบการบริหารจัดการมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของกองบัญชาการตารวจนครบาล
สมมติฐานที่ 6 ด้านบุคลากรในการทางานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
กองบัญชาการตารวจนครบาล
สมมติฐานที่ 7 ด้านทักษะมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล
2. สมมติฐานพยากรณ์กล่าวคือ ปัจจัยหลัก 7 ตัวแปรต้น ประกอบด้วยด้านกลยุทธ์(x1) ด้าน
โครงสร้าง (x2) ด้านระบบภาวะผู้นา (x3) ด้านค่านิยม (x4) ด้านการบริหารจัดการ (x5) ด้านบุคลากร
(x6) ด้านทักษะ (x7) สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนคร
บาลได้
2.7 นิยามศัพท์ปฏิบัติการ
ผู้นาหรือผู้บังคับบัญชา หมายถึง ข้าราชการตารวจที่ทาหน้าที่ด้านการป้องกันปราบปราม
และสืบสวนสอบสวนจากระดับสูงสุดลงมาดังนี้
พลตารวจโท (พล.ต.ท.) ตาแหน่งผู้บัญชาการตารวจนครบาล (ผบช.น.)
พลตารวจตรี (พล.ต.ต.) ตาแหน่งรองผู้บัญชาการตารวจนครบาลที่รับผิดชอบงานด้านการ
ป้องกันปราบปราม (รอง ผบช.น.)
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พลตารวจตรี (พล.ต.ต.) ตาแหน่งรองผู้บัญชาการตารวจนครบาลที่รับผิดชอบงานด้าน
สืบสวนสอบสวน (รอง ผบช.น.)
พลตารวจตรี (พล.ต.ต.) ตาแหน่งผู้บังคับการ (ผบก.)
พันตารวจเอก (พิเศษ) (พ.ต.อ. (พิเศษ)) ตาแหน่งรองผู้บังคับการที่รับผิดชอบงานด้านการ
ป้องกันปราบปราม (รอง ผบก.)
พันตารวจเอก (พิเศษ) (พ.ต.อ. (พิเศษ)) ตาแหน่งรองผู้บังคับการที่รับผิดชอบงานด้าน
สืบสวนสอบสวน(รอง ผบก.)
พันตารวจเอก (พ.ต.อ.) ตาแหน่งผู้กากับการหรือหัวหน้าสถานีตารวจ (ผกก.)
พันตารวจโท (พ.ต.ท.) ตาแหน่งรองผู้กากับการทาหน้าที่ด้านการป้องกันปราบปราม (รอง
ผกก.ป.)
พันตารวจโท (พ.ต.ท.) ตาแหน่งรองผู้กากับการทาหน้าที่ด้านสืบสวนสอบสวน (รอง ผกก.
สส.)
พันตารวจโท (พ.ต.ท.) ถึง ร้อยตารวจเอก (ร.ต.อ.) ตาแหน่งสารวัตรป้องกันปราบปราม
(สว.ปป.)
พันตารวจโท (พ.ต.ท.) ถึง ร้อยตารวจเอก (ร.ต.อ.) ตาแหน่งสารวัตรสืบสวนสอบสวน (สว.
สส.)
ร้อยตารวจเอก (ร.ต.อ.) ถึงร้อยตารวจตรี (ร.ต.ต.) ทาหน้าที่รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
(รอง สว.ป.)
ร้อยตารวจเอก (ร.ต.อ.) ถึงร้อยตารวจตรี (ร.ต.ต.) ทาหน้าที่รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน
(รอง สว.สส.)
ท าหน้ า ที่ ผู้น าด้า นการป้ องกั นปราบปรามหรื อ สืบ สวนสอบสวนตามล าดั บชั้นยศและ
ตาแหน่งเรียงลาดับจากบนลงล่าง (ชั้นสัญญาบัตร) เป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้นา เรียงลงมาเป็นลาดับ
โดยมีตาแหน่ง ผู้บังคับหมู่ (ผบ.หมู่) หรือ ชั้นประทวน ยศตั้งแต่ดาบตารวจ (ด.ต.) จ่าสิบตารวจ
(จ.ส.ต.) สิบตารวจเอก (ส.ต.อ.) สิบตารวจโท (ส.ต.ท.) สิบ ตารวจตรี (ส.ต.ต.) ลงมาเป็นระดับ
ปฏิบัติการ
ภาวะผู้นา หมายถึงการใช้องค์ความรู้ของผู้นาในการปฏิบัติหน้าที่สั่งการผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้กระทาหรืองดการกระทาใดๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายใต้กฎหมายเพื่อให้ภาระกิจหรือ
หน้าทีน่ ั้น สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของผู้นา คาสั่ง หรือนโยบายของกองบัญชาการตารวจนคร
บาล
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ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงการทาหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการตารวจนคร
บาลด้ า นการป้ อ งกั น ปราบปรามและสื บ สวนสอบสวนด้ ว ยความพร้ อ มด้ า นองค์ ค วามรู้
ประสพการณ์ วัสดุอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยี จิตสานึกในการทาหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดย
มีการปรับเปลี่ยน พัฒนาโดยมีงบประมาณที่เพียงพอ ขวัญกาลังใจที่ดีมาสนับสนุน เพื่อให้ภาระกิจ
ของทีมสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของกองบัญชาการตารวจนครบาล
การบริหารจัดการ (Management) หมายถึงการที่ผู้นาของกองบัญชาการตารวจนครบาล ทา
หน้าที่ตามนโยบาย โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ตัดสินใจ สั่งการในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ที่ดี
และเหมาะสมที่สุด
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ หมายถึงการที่ผู้นาของกองบัญชาการตารวจนครบาลด้าน
การป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนทาหน้าที่ตามนโยบายและกฎหมาย โดยผ่านภาวะ
ผู้นา กลยุทธ์ที่ได้เปรียบ และกระบวนการต่างๆ เพื่อตัดสินใจ สั่งการด้วยความพร้อมด้านกาลังพลที่
เพียงพอ โดยมีองค์ความรู้ประสพการณ์ ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลทางระบบเทคโนโลยี
จิตสานึกของกาลังพลในการทาหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยมีการการปรับเปลี่ยน พัฒนา และ
งบประมาณ ขวัญกาลังใจที่ดีมาสนับสนุนอย่างเพียงพอ โดยทาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อให้ภาระกิจหน้าที่ของตนและทีมสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของกองบัญชาการ
ตารวจนครบาลโดยสามารถนากระบวนการต่างๆและผลสั มฤทธิ์ของวัตุประสงค์นั้นมาทาการวิจัย
เพื่อพัฒนาต่อได้
กองบัญชาการตารวจนครบาล หมายถึงหน่วยงานที่บังคับบัญชาข้าราชการตารวจในสังกัด
ที่ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ความ
ในมาตรา 6 เรื่องของอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติตารวจมาตรา 10 เรื่องของการแบ่งโครงสร้าง
หน่วยงาน มาตรา 13 การแบ่งหน้าที่ในกองบัญชาการตารวจนครบาล มาตรา 14 เรื่องอานาจหน้าที่
ของผู้บัญชาการตารวจนครบาลหรือผู้นา

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
สานักงานตารวจแห่งชาติ” เป็นการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจ
นครบาล โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อพัฒนา เสริมสร้างและ
ก่อให้เกิดประโยชน์นาไปประยุกต์ใช้ของกองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ
ต่อไปผู้วิจัยได้เสนอการดาเนินการวิจัยเป็นลาดับดังนี้
3.1 สถานที่ในการดาเนินการวิจัย
3.2 รูปแบบของการวิจัย
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.5 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
3.8 การรายงานผลการวิจัย
3.1 สถำนที่ดำเนินกำรวิจัย
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ ก าหนดหน่ ว ยงานหลั ก ด้ า นการป้ อ งกั น ปราบปรามและสื บ สวน
สอบสวนของสถานีตารวจนครบาล สังกัดกองบัญชาการตารวจนครบาลออกเป็น 2 ด้านคือด้าน
ป้องกันปราบปรามและด้านสืบสวนสอบสวนซึ่งมีจานวน 9 กองบังคับการหน่วยงานสนับสนุน
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตารวจ
นครบาลกองกากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี และ ศูนย์ฝึกอบรม (เทียบเท่ากองกากับการ)โดยที่
กองบังคับการตารวจนครบาล 1-9 ด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนที่ทาหน้าที่
หลักส่วนอื่นที่เหลือทาหน้าที่สนับสนุนดังตารางที่ 3.1
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ตำรำงที่ 3.1 จานวนหน่วยงานของกองบัญชาการตารวจนครบาล
ด้ำนป้องกันปรำบปรำม
สถานีตารวจในสังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล 1
สถานีตารวจในสังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล 2
สถานีตารวจในสังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล 3
สถานีตารวจในสังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล 4
สถานีตารวจในสังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล 5
สถานีตารวจในสังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล 6
สถานีตารวจในสังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล 7
สถานีตารวจในสังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล 8
สถานีตารวจในสังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล 9
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบตั ิการพิเศษ
ศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตารวจนครบาล

ด้ำนสืบสวนสอบสวน
สถานีตารวจในสังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล 1
สถานีตารวจในสังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล 2
สถานีตารวจในสังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล 3
สถานีตารวจในสังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล 4
สถานีตารวจในสังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล 5
สถานีตารวจในสังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล 6
สถานีตารวจในสังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล 7
สถานีตารวจในสังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล 8
สถานีตารวจในสังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล 9
กองกากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตารวจนครบาล

ที่มา: ฝ่ายอานวยการ1กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจนครบาล
3.2 รูปแบบของกำรวิจัย
สาหรับการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการแจกแบบสอบถาม เพื่อหาระดับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาลและพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาลผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือการวิจัยเชิง ปริมาณ
รายละเอียดขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนแรก การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary research) สถิติโดยการศึกษาค้นคว้า
จาก วารสาร เอกสารวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ต่างๆ รวมทั้งรายงานการวิจัย เพื่อ
พัฒนานาไปสู่กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขั้นตอนที่สอง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาลโดย
การการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามในการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้ และการเก็บข้อมูลภาคสนาม
กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research)
ผู้วิ จั ย เลื อกกลุ่ ม ตั ว อย่ า งก าลัง พลจากประชากร (Population) สถานี ต ารวจนครบาลที่
ชนะเลิศ จากการประกวดโครงการโรงพั ก เพื่ อประชาชนสัง กั ด กองบั ญชาการต ารวจนครบาล
ประกอบด้วยรองผู้กากับการ สารวัตร รองสารวัตร ผู้บังคับหมู่ และหน่วยงานสนับสนุน ระดับ
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ปฏิบัติการที่สังกัดกองบัญชาการตารวจนครบาล ในการแจกแบบสอบถามของสายงานด้านป้องกัน
ปราบปรามและสื บ สวนสอบสวนโดยวิธีก ารเฉพาะเจาะจง ในรูปแบบการบริหารจัด การของ
กองบั ญ ชาการต ารวจนครบาลประเด็ น การวิ จั ย เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การของ
กองบัญชาการตารวจนครบาลเป็นอย่างไรโดยใช้วิธีเชิงนิรนัย (Deductive) ในการนาเอาแนวคิด
ทฤษฎีต่างๆ ที่ได้มีผู้ศึกษามาแล้วในอดีตเพื่อนามาพัฒนาตัวแบบและทดสอบสมมติฐานตามกรอบ
แนวคิด เพื่อพิสูจน์ตัวแปรเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation) และหาผลสรุปตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล ด้วยการวิเคราะห์ แนวคิดทฤษฎี
7’s ผสมผสานกับแนวคิดทฤษฎี PA-POSDCoRB
3.3 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในความหมายของการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
ประชากรวิ จั ย (Population) หมายถึ ง สถานี ต ารวจที่ สั ง กั ด กองบั ญ ชาการต ารวจนครบาลและ
หน่วยงานสนับสนุนด้านการป้องกันปราบปรามและด้านสืบสวนสอบสวน
กลุ่ ม ตั วอย่ า ง (Sample) หมายถึง ก าลั งพลที่ ปฏิ บั ติห น้า ที่ด้ านการป้อ งกั นปราบปรามและด้ า น
สืบสวนสอบสวนของสถานีตารวจนครบาลโดยแบ่งเป็น 2 ด้านๆละ 3 กลุ่มตัวอย่าง ด้วยการแจก
แบบสอบถาม
ด้านที่ 1 กลุ่มตัวอย่างด้านป้องกันปราบปราม
ได้แก่กลุ่มที่ 1 รองผู้กากับการ กลุ่มที่ 2 สารวัตร กลุ่มที่ 3 รองสารวัตร ผู้บังคับ หมู่หรือ
ระดับปฏิบัติการรวมจานวน 240 คน
ด้านที่ 2 กลุ่มตัวอย่างด้านสืบสวนสอบสวน
ได้แก่กลุ่มที่ 1 รองผู้กากับการ กลุ่มที่2 สารวัตร กลุ่มที่3 รองสารวัตร ผู้บังคับหมู่หรือระดับ
ปฏิบัติการรวมจานวน 240 คน
การแจกแบบสอบถามโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกลุ่มสถานีตารวจที่ได้คะแนนสูงสุดชนะเลิศ
จากการแข่งขันตามโครงการพัฒนาสถานีตารวจโรงพักเพื่อประชาชนของกองบัญชาการตารวจ
นครบาล ในระดับกองบังคับการ 1-9 กองบังคับการละ 1 สถานีตารวจๆ ละ 40 แบบสอบถามและ
หน่วยงานสนับสนุนรวม 120 แบบสอบถามดังตารางที่ 3.2

ที่มา: ฝ่ายอานวยการ 1 กองบังคับการอานวยการ
บุปผาราม

หนองค้างพลู
หนองแขม

สุนัขและม้า
ตารวจ
กก.4

วิเคราะห์ข่าวและ
เครื่องมือพิเศษ
สอบสวน

ต่อต้านการก่อ
การร้าย
เก็บกู้วัตถุระเบิด
สัตว์แพทย์

กก.3

กก.1

สายตรวจ

อารักขา1

สปพ.

กก.2

อารักขา2

ควบคุมฝูงชน2 ควบคุมฝูงชน1

ท่าข้าม

อคฝ.

ศูนย์รวมข่าว

เทียนทะเล

บางขุนเทียน
บางบอน

เพชรเกษม

ภาษีเจริญ

ตลาดพลู

ตลิ่งชัน

บก.น.9

อานวยการ

แสมดา

บางมด

ท่าพระ

สาราญราษฎร์ พระราชวัง

บางยี่เรือ
บุคคโล

ธรรมศาลา

บางกอกน้อย

คลองตัน

ทองหล่อ

บก.น.8

หลักสอง

สาเหร่

ราษฎร์บูรณะ

บางคอแหลม สมเด็จเจ้าพระยา

จักรวรรดิ

ท่าเรือ

พลับพลาไชย1

ทุ่งมหาเมฆ

โชคชัย

บก.น.7

ปากคลองสาน

บางเสาธง

พลับพลาไชย2

บางนา

บก.น.6

บางชัน

จรเข้น้อย

บก.น.5

ทุ่งครุ

บางกอกใหญ่

บางขุนนนท์

บางพลัด

บางยี่ขัน

บวรมงคล

บางรัก

ปทุมวัน

ยานนาวา

ศาลาแดง

บางโพงพาง

พระโขนง

ลุมพินี

บึงกุ่ม

ฉลองกรุง

คันนายาว

ดินแดง

บก.น.4

วัดพระยาไกร

ประเวศ

ลาดพร้าว

นิมิตรใหม่

โครกคราม

มักกะสัน

บก.น.3

วังทองหลาง

หัวหมาก

อุดมสุข

ประชาสาราญ

ดอนเมือง

ห้วยขวาง
บก.น.2

มีนบุรี

ร่มเกล้า

ลาดกระบัง

ลาผักชี

ลาหิน

สุวินทวงศ์

หนองจอก

เตาปูน

ทุ่งสองห้อง

บางเขน

พหลโยธิน

สายไหม

พญาไท

สามเสน

บางซื่อ

นางเลิ้ง

ประชาชื่น

ดุสิต

ชนะสงคราม

บางโพ

บก.น.1

สุทธิสาร

.
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ตำรำงที่ 3.2 หน่วยงานในสังกัดและใช้ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างสถานีตารวจนครบาล (สน.)
ที่สังกัดในกองบังคับการตารวจนครบาล (บก.น.) 1-9
สส.บช.น
กก.ดส
ศฝร.
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3.3.1 กำรเลือกศึกษำประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
การเลือกกรณีศึ กษาการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกจาก
หน่วยงานหลักในสายงานด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อย่า งละเท่า ๆกั นตามจานวนแบบสอบถามโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากกองบังคับการ1-9 ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักด้านการป้องกั นปราบปรามและสืบสวนสอบสวนโดยอัตราส่วนเท่าๆกันแบ่งเป็น
ด้ า นการป้ อ งกั น ปราบปรามจ านวน 180 แบบสอบถามด้ า นสื บ สวนสอบสวนจ านวน 180
แบบสอบถาม หน่วยงานสนับสนุนโดยเลือกเฉพาะเจาะจงจากระดับปฏิบัติการด้านการป้องกัน
ปราบปรามและสืบสวนสอบสวนได้แก่ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติ การพิเศษด้วยการสุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 40 แบบสอบถาม กองบังคับการสืบสวนสอบสวนด้วยการสุ่มตัวอย่างจานวน 40
แบบสอบถาม กองกากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีด้วยการสุ่มตัวอย่างจานวน 20 แบบสอบถาม
ศู น ย์ ฝึ ก อบรมด้ ว ยการสุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 20 แบบสอบถาม รวมหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น 120
แบบสอบถาม รวมทั้งหมดจานวน 480 แบบสอบถาม
ส่วนกองบังคับการ 1-9 ผู้วิจัยได้เจาะจงไปยังสถานีตารวจของแต่ละกองบังคับการและมี
การประกวดแข่งขันในทุกปี ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นชนะเลิศด้านการบริหารจัดการ (โครงการโรงพัก
เพื่อประชาชน) ในปี พ.ศ.2559 ตารางที่ 3.3
ตำรำงที่ 3.3 ผลที่ได้กลุ่มหน่วยงานในการเลือกตัวอย่าง
บก.น.
บก.น.1

บก.น.2

2559

มักกะสัน

บางซื่อ

2558

มักกะสัน

บางซื่อ

2557

ดินแดง

เตาปูน

บก.น.3 บก.น.4

บก.น.5

บก.น.6

บก.น.7

พลับ
พลาไชย1
พลับ
พลาไชย1
พลับ
พลาไชย1

บางขุน
นนท์
บางขุน
นนท์
บางเสา
ธง

บก.น.8

บก.น.9

ปี
จรเข้
น้อย
ประชา
สาราญ
ประชา
สาราญ

อุดมสุข

คลองตัน

อุดมสุข

ท่าเรือ

อุดมสุข

ท่าเรือ

สาเหร่
บุคคโล
บุคคโล

หนอง
แขม
เทียน
ทะเล
เทียน
ทะเล

คะแนนสูงสุด
จำกกำรแข่งขันระดับบก.
หลัก 1-9 ในสังกัด บช.น.
คลองตัน
ประชาสาราญ
ดินแดง

ที่มา: ฝ่ายอานวยการ 3 กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจนครบาล
จากผลคะแนนสู ง สุ ด ของสถานี ต ารวจนครบาลในโครงการพั ฒ นาสถานี ต ารวจเพื่ อ
ประชาชนด้านต่างๆดังนี้
ด้านที่ 1 การบริการทั่วไป
ด้านที่ 2 การอานวยความยุติธรรมทางอาญา
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ด้านที่ 3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ด้านที่ 4 ควบคุมการจราจร
ด้านที่ 5 การบริหารและพัฒนาบุคลากร
โดยเจาะจงไปที่สถานีตารวจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมากครั้งที่สุดจาก พ.ศ. 2557-2559 ด้าน
การป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน โดยออกไปแจกแบบสอบถามตามสัดส่วน
โดยผู้วิจัยได้เลือกสถานีตารวจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศบ่อยครั้งที่สุดของแต่ละกองบังคับการ
ใน พ.ศ. 2557-2559 มาเป็นกลุ่มประชากรซึ่งผลที่ได้ดังต่อไปนี้
 สังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล 1 ประชากรได้แก่ สถานีตารวจนครบาลมักกะสัน
 สังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล 2 ประชากรได้แก่ สถานีตารวจนครบาลบางซื่อ
 สั ง กั ด กองบั ง คั บ การต ารวจนครบาล 3 ประชากรได้ แ ก่ สถานี ต ารวจนครบาล
ประชาสาราญ
 สังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล 4 ประชากรได้แก่ สถานีตารวจนครบาลอุดมสุข
 สังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล 5 ประชากรได้แก่ สถานีตารวจนครบาลท่าเรือ
 สั ง กั ด กองบั ง คั บ การต ารวจนครบาล 6 ประชากรได้ แ ก่ สถานี ต ารวจนครบาล
พลับพลาไชย 1
 สังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล 7 ประชากรได้แก่ สถานีตารวจนครบาลบางขุนนนท์
 สังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล 8 ประชากรได้แก่ สถานีตารวจนครบาลบุคคโล
 สังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล 9 ประชากรได้แก่ สถานีตารวจนครบาลเทียนทะเล
3.3.2 กำรสุ่มตัวอย่ำง (Sample Size) การสุ่มตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น การเลือก
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงที่เป็นหน่วยตัวแทนของประชากรในการวิจัย การกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างประชากรผู้วิจัยได้นาแนวคิดทฤษฎี 7’s เป็นแนวคิดหลักผสมผสานแนวคิดทฤษฎี PAPOSDCoRB โดยได้ค่าความสัมพันธ์ดังนี้
ในการวิเคราะห์สถิติประเภทพหุตัวแปรว่าควรกาหนดปริมาณตัวอย่าง 20 เท่าของตัวแปร
(สุภมาส อังศุโชติและคณะ, 2554, น. 38) การได้มาของขนาดกลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสม
สามารถให้ข้อมูลถูกต้องที่สุด ควรจะต้องกาหนดตัวแปรต่างๆ ที่จะใช้ในการวิจัยให้มีความชัดเจน
ว่ามีจานวนตัวแปรกี่ตัวในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เจาะจงกาหนดตัวแปรหลัก 7 ตัวแปร
คือ การบริหารจัดการด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านโครงสร้าง การบริหารจัดการระบบด้าน
ภาวะผู้นา การบริหารจัดการด้านค่านิยมร่วม การบริหารจัดการด้านรูปแบบการบริหาร การบริหาร
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จัดการด้านบุคลากร การบริหารจัดการด้านทักษะ โดยมีตัวแปรย่อยของทั้ง 7 ตัวแปรๆ ละ 3 ตัวแปร
รวม 21 ตัวแปร ส่วนตัวแปรที่กาหนดเอาไว้คือ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล อีก 3 ตัวแปรคือ 1. มีนโยบายที่ตรงกับสภาพสังคม วัสดุอุปกรณ์ ระบบภาวะผู้นา
เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย และถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย มี ง บประมาณ ส าหรั บ ภารกิ จ หลั ก เพื่ อ ใช้ ใ น
กองบัญชาการตารวจนครบาล 2. มีระบบค่านิยม ขวัญกาลังใจ ปริมาณกาลังพลที่พอต่อการป้องกัน
ปราบปรามและสืบสวนสอบสวน 3. มีกาลังพลที่มีองค์ความรู้ ความสามารถของกาลังพล การมี
วิชาชีพและมืออาชีพของกาลังพล
จากตัวแปรหลัก 7 ตัวแปรตัวแปรตาม 1 ตัวแปร รวมเป็น 8 ตัวแปร ตัวแปรย่อยของตัวแปร
ตามตัวแปรรวม 3 ตัวแปร รวมตัวแปรย่อยทั้งหมด 24 ตัวแปร ดังนั้นจานวน 20 เท่าของตัวแปร
เท่ากับ 24 x 20 = 480 ตัวอย่างและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัด
ของกองบัญชาการตารวจนครบาล
จากขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาในการทาวิจัยครั้งนี้ วิธีเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) เป็นการใช้วิจารณญาณหรือประสบการณ์ในการเจาะจง (เพ็ญแข ศิริวรรณ
,2545, น. 62) ผู้วิจัยพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในสังกัดกองบัญชาการตารวจนคร
บาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยเริ่มจากรองผู้กากับการ สารวัตร รองสารวัตร ผู้บังคับหมู่ ลงมา
ตามลาดับที่ควบคุมรับผิดชอบงานด้านป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน ด้วยการเลือก
ตัวอย่างที่ผู้วิจัยคัดเลือกตั วอย่างเองจากประสบการณ์เพื่อให้มีความเหมาะสมกับงานวิจัย (สุรพล
กาญจนจิตรา, 2551, น. 41) เพราะผู้วิจัยมีความเชื่อมั่นในกลุ่มตัวอย่างและประชากร
3.3.3 กำรศึกษำข้อมูลเอกสำร (Documentary Research) การศึกษาวิจัยค้นคว้ารวบรวม
ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ต่ า งๆ ได้ แ ก่ เอกสารทางราชการ เอกสารทางวิ ช าการ วารสาร บทความ
วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย ข้อมูล ทางอินเตอร์เน็ต แนวคิด เอกสารผลงานที่เกี่ยวข้องกั บการ
ป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาล จากนั้นจึงนาข้อมูลที่
ได้มาพิจารณาคัดกรองร่วมกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อมาสร้างกรอบแนวคิดและ
สมมติฐาน
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
การกาหนดหัวข้อการวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาการวิจัย การตรวจสอบเอกสารวิชาการต่างๆ
แนวคิด ทฤษฎี รวมถึงคาปรึก ษาแนะนาของท่านอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้วิจัย จึงได้ดาเนินการจัดทา
เครื่องมือวิจัย โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้
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3.4.1 เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การกาหนดหัวข้อการวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาการวิจัย การตรวจสอบเอกสารวิชาการต่างๆ
แนวคิด ทฤษฏี เครื่องมือในการดาเนินการวิจัย (Research Instrument) ในครั้งนี้ได้กาหนดเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมืออื่นๆโดยรวมคาปรึกษา
แนะนาของท่านอาจารย์ที่ปรึกษาผู้วิจัยจึงได้ดาเนินการจัดทาโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้
ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นามาพิมพ์เป็นคาถามตามลักษณะตัวแปรที่กาหนดเป็นการออกแบบ
สอบถามแบบปลายปิ ด (Closed Ended Question) และคาถามแบบปลายเปิด (Open Ended
Question) โดยพิจารณาจากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามซึ่งได้แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน
ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ ย วกั บ ลัก ษณะส่ว นบุ คคล ลั ก ษณะหน่ว ยงาน สภาพการณ์ ปัจ จุบั น
พื้นฐานบุคคลของประชากรที่เป็นผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งของผู้ตอบ
แบบสอบถามประสบการณ์ในการทางาน สังกัดที่กองบังคับการตารวจนครบาลจานวนกาลังพลใน
หน่วยงานลักษณะการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศระดับ
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร
จัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล เป็นการสอบถามแบบประเมินคุณค่า (Rating Scales) มี 5
ระดับ จานวน 79 ข้ อโดยครอบคลุมปัจจัยที่ มีอิทธิพลถึงประสิทธิภาพเป็นข้อมูลที่เกี่ ย วกั บ การ
บริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาลโดยใช้หลักแนวคิดทฤษฎี 7’s ผสมผสานกับ
แนวคิ ดทฤษฎี PA-POSDCoRB ด้านกลยุทธ์ องค์การ โครงสร้างองค์การ ระบบภาวะผู้นาของ
องค์ การ ค่า นิยมร่วมในองค์ก าร รูปแบบการบริหารจัดการขององค์การ การบริหารจัดการด้าน
บุคลากรหรือกาลังพล การบริหารจัดการด้านทักษะของกาลังพล
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของ
กองบัญชาการตารวจนครบาลเป็นคาถามแบบประเมินค่ามี 5 ระดับ จานวน 9 ข้อ โดยครอบคลุม
ข้อมูลเกี่ยวกับด้านวัสดุอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยี การงบประมาณ ด้านระบบภาวะผู้นา ค่านิยมร่วม
รูปแบบการบริหารจัดการกาลังพล และด้านองค์ความรู้ความสามารถการเป็นลักษณะเป็นมืออาชีพ
ของกาลังพลหรือทักษะ
โดยลักษณะคาถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนคร
บาล เป็นคาถามแบบประเมินค่ามี 5 ระดับ คือเห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด

105

5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

ตอนที่4 เป็นคาถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มการพัฒนารูปแบบ
ของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสาหรับกองบัญชาการตารวจนครบาล จานวน 3 ข้อ เป็น
ลักษณะคาถามแบบปลายเปิด เพื่อให้เจ้าหน้าตารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้านการป้องกันปราบปรามและ
สืบสวนสอบสวนได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
3.4.2 กำรตรวจสอบเครื่องมือ
การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ซึ่งความหมายของความเที่ยงตรง
หมายถึง คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่สร้างขึ้นเพื่อใช้วัดในคุณลักษณะพฤติกรรม เนื้อหา
สาระที่ต้องการวัดได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม มีประสิทธิภาพและวัดได้ถูกต้องตามความเป็นจริง
(สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2553, หน้า 265-269)
ผู้วิจัยมีแนวทางปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวิจัยให้มีความเที่ยงตรงดังนี้
1. ในการกาหนดความหมายของตัวแปร กาหนดให้สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นที่
ต้องการโดยใช้แนวความคิด ทฤษฎี และขอคาปรึกษาจากท่านอาจารย์ ที่ปรึกษา พร้อม
ทั้งผู้เชี่ยวชาญ
2. กาหนดข้อค าถาม การสร้างเครื่องมือวิจัย โดยคานึงถึงทฤษฎีที่เกี่ย วข้องเป็นกรอบ
แนวทาง
3. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนาเสนอให้ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความถูกต้อง
และครอบคลุมด้านเนื้อหา แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของท่านอาจารย์ที่
ปรึกษา และนาเสนอใหม่อีกครั้งเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
4. ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามคาแนะนาของท่านอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
นาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่เป็นนักวิชาการนายตารวจชั้นสัญญาบัตร เข้าร่วมทาการ
ตรวจสอบแก้ ไ ขและปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ ทางด้ า นรู ป แบบ ส านวนวลี ข องภาษา
ความหมายของภาษาที่ใช้
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5. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วนาเสนอท่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
พิจารณาอีกครั้ง
ในการพิจารณาถึงความสอดคล้องด้านตัวแปรต้นและตัวแปรตามของเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยนั้น ผู้วิจัยได้อธิบายถึงความสอดคล้องของตัวแปรต้นและตัวแปรตามกับทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ที่แสดงในตารางที่ 3.4 และ 3.5 ดังนี้
ตำรำงที่ 3.4 ความสอดคล้องของตัวแปรต้นที่เป็นเครื่องมือใช้ในการวิจัย
ทฤษฎีและงำนวิจัย
ข้อคำถำม
ที่เกี่ยวข้อง
1.การบริหารจัดการ
การบริ ห ารจั ด การด้ า นกลยุ ท ธ์ ทฤษฎี PAตอนที่ 2
(Strategy) ที่มี อิทธิพ ลต่อประสิท ธิ POSDCoRB
ภ า พ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข อ ง ทฤษฎี 7’s
กองบั ญ ชาการต ารวจนครบาล
สานักงานตารวจแห่งชาติ
1.1การบริ ห ารจั ด การ กลยุ ท ธ์ ข องการมีส่ ว นร่ ว มในการ กิตติพัฒน์ จะแจ้ง
ข้อ 1-6
ด้านกลยุทธ์ (Strategy) เสนอนโยบายของระดับปฏิบัติการ (2549)
เพื่ อให้น โยบายนั้ นก าลั งพลระดั บ โชคชัย สุทธิฤทธิ์
ปฏิบั ติการสามารถนาไปปฏิบัติไ ด้ (2549)
โดยมี ง บประมาณ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ศศิประภา ไผ่งาม
งบประมาณและข้ อ กฎหมาย ที่ (2551)
สนั บ สนุ น ต่ อ ความสามารถของ จตุรงค์ ดีสมโชค
กาลังพลต่อการปฏิบัติ ด้วยจิตสานึก (2552)
ตัวแปรต้น

นิยำมปฏิบัติกำร
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ตำรำงที่ 3.4 ความสอดคล้องของตัวแปรต้นที่เป็นเครื่องมือใช้ในการวิจัย (ต่อ)
ทฤษฎีและงำนวิจัย
ข้อคำถำม
ที่เกี่ยวข้อง
1.2 กลยุทธ์ด้านคุณภาพ กลยุ ท ธ์ที่เ ป็นปั จจัย ส าคั ญของการ โชคชัย สุทธิฤทธิ์
ข้อ 7-13
และความก้าวหน้าของ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ไ ด้ แ ก่ ก า ลั ง พ ล (2549)
วัสดุอุปกรณ์
งบประมาณ และคุณภาพของวัส ดุ ศักรินทร์ วิชาธรรม
อุปกรณ์
(2552)
ตัวแปรต้น

นิยำมปฏิบัติกำร

1.3 กลยุทธ์ด้านการสรร
หากาลังพลที่เชี่ยวชาญ
ด้านป้องกันปราบปราม
แล ะ สื บ ส วน เ พื่ อ ม า
ก าหนดนโยบายและ
แผน
2. การบริหารจัดการ
ด้านโครงสร้าง
(Structure)

กล ยุ ทธ์ ด้ า นกฎหมาย ที่ เ อื้ อ ต่ อ
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และกาลัง
พลโดยมี ผู้เ ชี่ ย วชาญด้ านกฎหมาย
เพื่อมากาหนดนโยบายและแผน

การบริหารจัดการด้านโครงสร้าง
(Structure) มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
กองบัญชาการตารวจนครบาล
สานักงานตารวจแห่งชาติ
2.1โครงสร้างด้าน
โครงสร้างด้านการมีส่วนร่วมของ
งบประมาณที่เพียงพอ กาลังพลในการเสนอแนะด้าน
สอดคล้องทันเวลาต่อ งบประมาณและอุปสรรค เพื่อ
สถานการณ์
สะท้อนถึงคุณภาพการใช้
งบประมาณ
2.2 โครงสร้างด้านการ โครงสร้างการพัฒนาส่งเสริมกาลัง
พัฒนาและใช้ระบบ
พลให้ศึกษาต่อถึงปริญญาตรีหรือสูง
เทคโนโลยีที่เกิด
กว่าและฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี
ประโยชน์สูงสุด
และระบบของเทคโนโลยี

ศศิประภา ไผ่งาม
(2551)
โชคชัย สุทธิฤทธิ์
(2549)

ข้อ 14-17

ทฤษฎีPAPOSDCoRB
ทฤษฎี 7’s

โชคชัย สุทธิฤทธิ์
(2549)

ข้อ 18-20

โชคชัย สุทธิฤทธิ์
(2549)
ชรินทร์ บัวเผื่อน
หอม (2545)

ข้อ 21-25
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ตำรำงที่ 3.4 (ต่อ)
ทฤษฎีและงำนวิจัย
ข้อคำถำม
ที่เกี่ยวข้อง
2.3โครงสร้างการ
โครงสร้างด้านงบประมาณในการ กิตติพัฒน์ จะแจ้ง ข้อ 26-29
กระจายอานาจด้าน
บริ ห ารจั ด การด้ า นต่ า งๆ ยั ง ไม่ (2549)
งบประมาณ
เพี ย งพอและวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ยั ง ขาด
ความทันสมัย บางอุปกรณ์กาลังพล
ต้องจัดซื้อเอง
3.การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการระบบ (Systems) ทฤษฎีPAระบบ (Systems) ด้าน ด้ า น ภ า ว ะ ผู้ น า ( Leadership) มี POSDCoRB
ภาวะผู้นา (Leadership) อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหาร ทฤษฎี 7’s
จั ด การของกองบั ญ ชาการต ารวจ
นครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ
3.1 ระบบการสรรหา
ระบบที่ ส ามารถจั ด ให้ มี ผู้ น าที่ มี วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี
ข้อ 30-33
ผู้นาในยุค 4.0 ของ
ภาวะผู้นาในการบริหารจัดการกาลัง (2552)
ผู้บังคับบัญชาในทุก
พ ล ใ น ภ า ร กิ จ ด้ า น ป้ อ ง กั น ชิตสันต์ ผล
ระดับชั้น
ปราบปรามหรือสืบสวนสอบสวน ประสิทธิ์ (2545)
ได้ในทุกระดับชั้น
ตัวแปรต้น

3.2 ระบบภาวะผู้นาใน
แนวทางการขจัดปัญหา
และอุ ป สรรคในการ
เข้ า ถึ ง แหล่ง ข้ อมู ล ตาม
หน้ า ที่ โ ดยมี ก ฎหมาย
รองรับ
3.3 ระบบภาวะผู้นาใน
การมี ส่ ว นร่ ว มในการ
สนั บ สนุ น จากทุ ก ภาค
ส่วน

นิยำมปฏิบัติกำร

ระบบของกฎหมายที่จ ากั ด อ านาจ ศศิประภา ไผ่งาม
หน้าที่ในการเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ (2551)
ทางระบบเทคโนโลยี ซึ่งทาให้เกิด
ปั ญ หาและอุ ปสรรคต่ อการปฏิ บั ติ
หน้าที่ตามกฎหมาย
ระบบของการมี ส่ว นร่ วมของภาค ศราวุธ จิตต์
ประชาสั ง คมในการออกความ ระเบียบ(2551)
คิดเห็น เสนอแนะ ตลอดจนการให้
ความสนับสนุน

ข้อ 34-39

40-42
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ตำรำงที่ 3.4 (ต่อ)
ตัวแปรต้น
4. ด้านค่านิยมร่วม
(Shared value)

4.1 ค่านิยมร่วมด้าน
การมีเป้าหมายร่วมกัน
ในด้านความสามัคคี มี
จิตสานึกในหน้าที่ที่สูง
และการทางานเป็นทีม

4.2 ค่านิยมร่วมด้าน
การมีขวัญกาลังใจที่ดี
และมีคุณภาพในการ
ดาเนินชีวิตในองค์การ
อย่างมีความสุข

4.3 ค่านิยมร่วมด้าน
กระบวนการช่วยเหลือ
กาลังพลในการถูก
ฟ้องร้องดาเนินคดี

ทฤษฎีและงำนวิจัย
ข้อคำถำม
ที่เกี่ยวข้อง
การบริ ห ารจั ด การด้ า นค่ า นิ ย มร่ ว ม ทฤษฎี
(Shared
value) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ PA- POSDCoRB
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ ทฤษฎี 7’s
กองบั ญ ชาการต ารวจนครบาล
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ได้ผู้นาที่สร้างขวัญกาลังใจส่งผลให้ วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี ข้อ 43-46
การปฏิบัติหน้าที่ของกาลังพลสาเร็จ (2552)
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์แบบทีม เกิด วัชรพงษ์ พนิต
ความเชื่อมั่นในตัวผู้นา ทาให้เกิดการ ธารง (2551)
เรียนรู้ก่อให้เกิดปัญญาและจิตสานึ ก ชิตสันต์ ผล
ในเชิงสร้างสรรค์
ประสิทธิ์ (2545)
Ashkanasy NM
and Tse B. (2000)
ผู้นาที่ มี ก ารเสริมสร้างคุณภาพชีวิ ต ประมวลศักดิ์ ศรี
ข้อ 47-49
ให้ แ ก่ ก าลั ง พลเช่ น การมี ที่ พั ก ที่ สมบุญ (2542)
เหมาะสม การเพิ่มของรายได้และใช้ ชิตสันต์ ผล
หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ ขจั ด ประสิทธิ์ (2545)
ปั ญ หาจากภู มิ ห ลั ง ตลอดจนความ จตุรงค์ ดีสมโชค
เจริญก้าวหน้าของกาลังพล
(2552)
Howell J and
Avolio B. (1993)
ปัญหาทางข้อกฎหมายเพื่อคุ้มครอง ศศิประภา ไผ่งาม ข้อ 51-52
สิทธิในการป้องกันปราบปรามและ (2551)
สื บ ส ว น ส อ บ ส ว น ห รื อ ก า ร มี
กระบวนการช่วยเหลือ ให้แก่ ลังพล
หากถูกแจ้งความหรือถูกดาเนินคดี
นิยำมปฏิบัติกำร
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ตำรำงที่ 3.4 (ต่อ)
ตัวแปรต้น

นิยำมปฏิบัติกำร

5. การบริ ห ารจั ด การ การบริ ห ารจั ด การด้ า นรู ป แบบการ
ด้านรูปแบบการบริหาร บ ริ ห า ร ( Style) มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
(Style)
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การของ
ก อ ง บั ญ ช า ก า ร ต า ร ว จ น ค ร บ า ล
สานักงานตารวจแห่งชาติ
5.1 การรวมฐานข้ อ มู ล อุ ป สรรคของข้ อ กฎหมายในการ
ศู น ย์ ร ว ม พ ฤ ติ ก ร ร ม ตรวจสอบข้ อ มู ล บุ ค คล ข้ อ มู ล อื่ น ๆที่
บุ ค ค ล ก ลุ่ ม บุ ค ค ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น ปราบปราม
ส่งผลต่อความมั่นคงใน ห รื อ สื บ ส ว น ส อ บ ส ว น จ า ก น อ ก
ทุกด้าน
หน่วยงาน ตลอดจนการรวบรวมข้อมูล
จากหน่ วยงานย่ อยต่า งๆในสั งกั ด เพื่ อ
รวบรวมเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง
5.2 รู ปแบบการบริ การ การตรวจตราของงานด้ า นป้ อ งกั น
ร้ อ งทุ ก ข์ แ ละป้ อ งกั น ปราบปรามหรื อการสื บสวนของงาน
ปราบปรามหรือสืบสวน ด้ า นสื บ สวนสอบสวน และการร้ อ ง
ส อ บ ส ว น ผู้ ก ร ะ ท า ทุก ข์ ข องประชาชนและนั ก ท่ องเที่ ย ว
ค ว า ม ผิ ด ผ่ า น ร ะ บ บ ผ่ า นระบบเทคโนโลยี ยั งมี ปัญหาและ
เทคโนโลยี
อุ ป ส ร ร ค ด้ า น ข อ ง บุ ค ค ล า ก ร
เ ท ค โ นโ ลยี งบ ป ร ะ ม า ณ แ ละ ข้ อ
กฎหมาย
5.3 รูปแบบความร่วมมือ ก า ร ร่ ว ม มื อ ท า ง ด้ า น บุ ค ล า ก ร
ของทุ ก ภาคส่ ว นและ เทคโนโลยี งบประมาณ ของหน่วยงาน
ป ร ะ ช า ช น ท า ง รั ฐ ท้ อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ เอกชนและ
เ ท ค โ น โ ล ยี โ ด ย มี ประชาชนโดยมีข้อกฎหมายรองรับ
กฎหมายรองรับ
6. ด้านบุคลากร (Staff)

ทฤษฎีและงำนวิจัย
ข้อคำถำม
ที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎี
PA- POSDCoRB
ทฤษฎี 7’s

โชคชัย สุทธิฤทธิ์
(2549)
ศศิประภา ไผ่งาม
(2551)

ข้อ 53-55

โชคชัย สุทธิฤทธิ์
(2549)
ชรินทร์ บัวเผื่อน
หอม (2545)
ศศิประภา ไผ่งาม
(2551)

ข้อ 56-58

ชรินทร์ บัวเผื่อน
หอม (2545)
ศศิประภา ไผ่งาม
(2551)
ศราวุธ จิตต์ระเบียบ
(2551)
กา ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด้ า น บุ ค ลา ก ร PA- POSDCoRB
(Staff)มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ ทฤษฎี 7’s
บริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจ ภาวะผู้นา
นครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ

ข้อ 59-61
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ตำรำงที่ 3.4 (ต่อ)
ทฤษฎีและงำนวิจัย
ข้อคำถำม
ที่เกี่ยวข้อง
6.1 การบริ ห ารจั ด การ อุปสรรคขององค์ความรู้ด้านต่างๆ กิตติพัฒน์ จะแจ้ง ข้อ 62-64
ด้ า นการคั ด เลื อ กก าลั ง ของก าลั ง พลก่ อ นเข้ า รั บ ต าแหน่ ง (2549)
พ ล ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ และขณะปฏิบัติงานด้านการป้องกัน โชคชัย สุทธิฤทธิ์
ภารกิจบทบาทหน้าที่ ปราบปรามและสืบสวนสอบสวน (2549)
ตัวแปรต้น

6.2 การบริ ห ารจั ด การ
ด้ า น ก า ร ส นั บ ส นุ น
การศึ ก ษาและการน า
งานวิ จั ย มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์
6.3 การบริ ห ารจั ด การ
ด้ า น ก า ร ติ ด ต า ม
ประมวลผลเพื่ อท าการ
วิจัยอย่างสม่าเสมอ
7. ด้านทักษะ (Skill)

7.1 ทั ก ษะด้ า นภาษา
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม
ต่ า งประเทศของก าลั ง
พลให้อยู่ในระดับสากล

นิยำมปฏิบัติกำร

การฝึ ก อบรม การมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ชรินทร์ บัวเผื่อน
เพิ่ ม ขึ้ น ของก าลั ง พลและการน า หอม (2545)
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์

ข้อ 65-67

โครงข่ า ยด้ า นการศึ ก ษาการกั บ
ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร วิ จั ย
ประมวลผลด้ า นต่ า งๆอยู่ เ สมอ
ตลอดจนการจัดเก็ บข้อมูลเพื่ อการ
สืบค้นข้อมูล
การบริ ห ารจั ด การด้ า นทั ก ษะการ
ท างานมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข อ ง
กองบั ญ ชาการต ารวจนครบาล
สานักงานตารวจแห่งชาติ
การไม่ มี ค วามรู้ ด้ า นภาษาและ
วั ฒ นธรรมต่ า งประเทศ ท าให้ เ กิ ด
อุป สรรคของงานด้ านการป้ องกั น
ปราบปรามและสืบสวนสอบสวน
จึง ควรจัดให้มีก ารศึก ษา ฝึก อบรม
เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ตลอดจนขวัญกาลังใจ

ข้อ 68-70

ชิตสันต์ ผล
ประสิทธิ์ (2545)

PA- POSDCoRB
ทฤษฎี 7’s

ชิตสันต์ ผล
ข้อ 71-73
ประสิทธิ์ (2545)
Peter Senge (1990)
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ตำรำงที่ 3.4 (ต่อ)
ตัวแปรต้น
7.2 ระดั บ ทั ก ษะความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
เป็นรายบุคคล
7.3ทั กษะการพัฒนาการ
ฝึ ก อบรมบุ ค ลากรโดย
ก าหนดเกณฑ์ ม าตรฐาน
เฉพาะของหน่วยงาน

ทฤษฎีและงำนวิจัย
ข้อคำถำม
ที่เกี่ยวข้อง
การมี วุ ฒิก ารศึ ก ษาหรื อฝึ ก อบรม ชรินทร์ บัวเผื่อน
ข้อ 74-76
ในทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี ใน หอม (2545)
ลั ก ษณะวิ ช าชี พ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความก้าวหน้าและขวัญกาลังใจ
การมี ค ณะกรรมการเพื่ อ จั ด ท า ชิตสันต์ ผล
ข้อ 77-79
ข้อกาหนดการศึกษาหรือฝึกอบรม ประสิทธิ์ (2545)
ข อ ง ก า ลั ง พ ล เ พื่ อ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
มาตรฐานของหน่ ว ยงานในเรื่ อ ง
ของทักษะวิชาชีพ
นิยำมปฏิบัติกำร

ตำรำงที่ 3.5 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
ทฤษฎีและงำนวิจัย
ข้อคำถำม
ที่เกี่ยวข้อง
ปั จ จั ย ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ PA- POSDCoRB
ตอนที่ 3
การบริ ห ารจั ด การของ ของกองบั ญ ชาการต ารวจนคร ทฤษฎี 7’s
กองบัญชาการตารวจนคร บาล
บาล
1. ด้ า นนโยบายที่ ต รงกั บ ผู้นาจัดให้มีกาลังพล วัสดุอุปกรณ์ กิตติพัฒน์ จะแจ้ง ข้อ 80-82
สภาพสังคม วัสดุอุปกรณ์ ที่ทันสมัย งบประมาณที่เพียงพอ (2549)
ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ ความเป็ น ศู น ย์ ร วมข้ อ มู ล โดย โชคชัย สุทธิฤทธิ์
ทั น ส มั ย ถู ก ต้ อ ง ต า ม ถูก ต้ องตามกฎหมาย มี อิท ธิพ ล (2549)
กฎหมาย งบประมาณ ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้าน ศศิประภา ไผ่งาม
ภาวะผู้นา ส าหรับ ภารกิ จ การป้ อ งกั น ปราบปรามแล ะ (2551)
หน้ า ที่ ห ลั ก เพื่ อ ใช้ ใ น สืบสวนสอบสวน
จตุรงค์ ดีสมโชค
กองบัญชาการตารวจนคร
(2552)
บาล ส านั ก งานต ารวจ
ศักรินทร์ วิชาธรรม
แห่งชาติ
(2552)
ตัวแปรตำม

นิยำมปฏิบัติกำร
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ตำรำงที่ 3.5 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล (ต่อ)
ตัวแปรตำม

นิยำมปฏิบัติกำร

2. ระบบด้ า นภาวะผู้ น า
ค่านิยมร่วม และกาลังพล
ด้ า น ก า ร ป้ อ ง กั น
ปราบปรามและสื บ สวน
ส อ บ ส ว น ข อ ง
กองบัญชาการตารวจนคร
บาล

ผู้น าที่ จั ดให้มี ศู นย์ ข้อ มู ล มีข วั ญ
ก า ลั ง ใ จ ที่ ดี มี จิ ต ส า นึ ก ข อ ง
เป้ า หมายร่ ว มกั น ในที ม มี ค วาม
ร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว นโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย มีอิทธิพลต่อ
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพงานด้ า น
การป้ อ งกั น ปราบปรามแล ะ
สืบสวนสอบสวน

ทฤษฎีและงำนวิจัย
ข้อคำถำม
ที่เกี่ยวข้อง
ชรินทร์ บัวเผื่อน
หอม (2545)
ชิตสันต์ ผล
ประสิทธิ์ (2545)
กิตติพัฒน์ จะแจ้ง ข้อ 81-85
(2549)
โชคชัย สุทธิฤทธิ์
(2549)
ประมวลศักดิ์ ศรี
สมบุญ (2542)
ชิตสันต์ ผล
ประสิทธิ์ (2545)
ภาวะผู้นา
ชรินทร์ บัวเผื่อน
หอม (2545)
ศศิประภา ไผ่งาม
(2551)
ศราวุธ จิตต์
ระเบียบ (2551)
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ตำรำงที่ 3.5 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล (ต่อ)
ตัวแปรตำม

นิยำมปฏิบัติกำร

3. ด้ า น อ ง ค์ ค ว า ม รู้
ความสามารถของก าลั ง
พล การเป็นมืออาชีพของ
กาลังพล

ผู้ น า ที่ จั ด ใ ห้ ก า ลั ง พ ล มี ข วั ญ
กาลังใจ มีองค์ความรู้แบบวิชาชีพ
ในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการ
ป้องกั นปราบปรามและสืบสวน
ส อ บ ส ว น มี ผ ล ต่ อ ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพงานด้านการป้องกัน
ปราบปรามและสืบสวนสอบสวน

ทฤษฎีและงำนวิจัย
ข้อคำถำม
ที่เกี่ยวข้อง
กิตติพัฒน์ จะแจ้ง ข้อ 86-88
(2549)
โชคชัย สุทธิฤทธิ์
(2549)
ชรินทร์ บัวเผื่อน
หอม (2545)
ชิตสันต์ ผล
ประสิทธิ์ (2545)
ศราวุธ จิตต์
ระเบียบ (2551)
ภาวะผู้นา

3.5 กำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของเครื่องมือ
โดยนาแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน พิจารณาให้คะแนน
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) ระหว่างข้อคาถามและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนด เพื่อให้แบบสอบถามมีความชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสม และครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชณทัต บุญรัตนกิตติภูมิ
รองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
3. ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล
อาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
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4. พลตารวจตรี ดร.เสวนิตย์ สาราญสารวจกิจ
ผู้บังคับการตารวจนครบาล 1
กองบัญชาการตารวจนครบาล
5. พันตารวจโท ดร.ตะวัน ตระการฤกษ์
สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตารวจภูธรเขาย้อย
กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 7
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน IOC ดังต่อไปนี้
+1 หมายความว่า แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับเนื้อหา / วัตถุประสงค์ในการวัด
0 หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับเนื้อหา / วัตถุประสงค์ในการวัด
-1 หมายความว่า แน่ใจว่าข้อคาถามไม่สอดคล้องกับเนื้อหา / วัตถุประสงค์ในการวัด
หลังจากได้คะแนนจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน แล้วนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC โดย
ใช้สูตรของ Rovinelli & Hambleton (1977,pp. 49-60)
IOC =∑R
N
โดยที่ IOC เป็นค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์

∑R
N

เป็นผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นจานวนผู้ทรงคุณวุฒิ

กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของข้อคาถามที่ได้จาก
การคานวณจากสูตรที่จะมีค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง -1 มีรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป เลือกข้อนั้นไว้ใช้ได้
มีค่า IOC ต่ากว่า 0.5พิจารณาแก้ไขปรับปรุงหรือตัดทิ้ง
จากค่า IOC ที่คานวณได้ เมื่อพิจารณาในข้อคาถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.50 ชี้ให้เห็นได้ว่า
คาถามของแบบสอบถามทุ กข้อที่ผ่านเกณฑ์ก ารพิ จารณา มีค่าดัชนีความสอดคล้องและมีความ
ถูกต้องที่เชื่อถือได้ สามารถนาแบบสอบถามไปใช้ในการทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability Test)
ดังในตารางที่ 3.6
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ตำรำงที่ 3.6 ผลการประเมินความเที่ยงตรงของเนื้อหาและความเชื่อถือของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของกองบัญชำกำรตำรวจนครบำล
ควำมเที่ยงตรง (Content Validity)
ควำมถี่
รำยกำรถำม
ตรงกับ
เนื้อหำ

ไม่แน่ใจว่ำ
ตรงกับเนื้อหำ

ไม่ตรงกับ
เนื้อหำ

1. ปัจจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกลยุทธ์ (Strategy) ของกองบัญชำกำรตำรวจนครบำล
1.1 กลยุทธ์ด้ำนนโยบำยที่สนับสนุนเพื่อพัฒนำ กองบัญชำกำรตำรวจนครบำลสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
1. มี ก ารสอบถามความคิ ด เห็ น ของก าลั ง พล ก่ อ นก าหนด
5
0
0
นโยบายของกองบัญชาการตารจนครบาล
2. มีการศึกษาปัญหาโดยลาดั บความสาคัญเพื่อแบ่ งนโยบาย
ออกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อความสอดคล้องกับปัญหาพร้อมแจ้ง
5
0
0
ให้กาลังพลได้รับทราบ
3. มี ก ารส ารวจความพร้ อ มของก าลั ง พล ด้ า นความรู้
ความสามารถ งบประมาณเพื่ อให้ ภารกิจ ของกองบัญ ชาการ
5
0
0
ตารวจนครบาดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
4. นโยบายของกองบัญชาการตารวจนครบาล สามารถปฏิบัติ
ได้จริงสมเหตุสมผล กาลังพลและผู้บังคับบัญชาในระดับต่างๆ
5
0
0
มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

IOC

1.0
1.0

1.0

1.0
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ตำรำงที่ 3.6 ผลการประเมินความเที่ยงตรงของเนื้อหาและความเชื่อถือของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
(ต่อ)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของกองบัญชำกำรตำรวจนครบำล
ควำมเที่ยงตรง (Content Validity)
ควำมถี่
รำยกำรถำม
ตรงกับ
เนื้อหำ

5. มี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า นการป้ อ งกั น
ปราบปรามและสืบสวนสอบสวนเพื่อศึกษานโยบายนั้นๆ
6. มีการทบทวนนโยบายเพื่อปรับเปลี่ยนพัฒนาให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาในปัจจุบัน
ภาพรวมปัจจัยด้านกลยุทธ์ (Strategy)
1.2 กลยุทธ์ด้ำนคุณภำพและควำมก้ำวหน้ำของวัสดุอุปกรณ์
7. มี การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภาพการบริ ห ารจั ด การ และการ
บริ ห ารจั ด การระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ ทั น การ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยอยู่เสมอ
8. มี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บ ค าสั่ ง และข้ อ ก าหนดของ
กองบัญชาการตารวจนครบาลให้สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริง ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
9 .มีการกระตุ้นเพื่อส่งเสริมให้กาลังพลมีการสร้างคุณภาพใน
การปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือการบริหารคุณภาพ และระบบการ
สื่อสารที่ทันสมัย
10. การยกระดั บมาตรฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่
ในระดับสากล
11.มี การพั ฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ทาการวิ จั ย
ผลลัพธ์ ผลสะท้อนของวิวัฒนาการของกองบัญชาการตารวจ
นครบาล
12. มี การกาหนดแผนและกลยุ ท ธ์ ด้ า นวั สดุ อุ ป กรณ์ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
13. มีการกาหนดมาตรฐานคุณภาพ ระดับในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ภาพรวมปัจจัยด้านกลยุทธ์ (Strategy)

ตรงกับเนื้อหำ

ไม่ตรงกับ
เนื้อหำ

IOC

5

0

0

1.0

5

0

0

1.0

ไม่แน่ใจว่ำ

1.0

5

0

0

1.0

5

1

0

0.8

5

0

0

1.0

5

0

0

1.0

5

0

0

1.0

5

0

0

1.0

5

0

0

1.0
0.97
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ตำรำงที่ 3.6 (ต่อ)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของกองบัญชำกำรตำรวจนครบำล
ควำมเที่ยงตรง (Content Validity)
ควำมถี่
รำยกำรถำม
ตรงกับ
เนื้อหำ

ไม่แน่ใจว่ำ
ตรงกับเนื้อหำ

ไม่ตรงกับ
เนื้อหำ

IOC

1.3 กลยุทธ์ด้ำนกำรสรรหำกำลังพลที่เชี่ยวชำญด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมและสืบสวนสอบสวนเพื่อมำกำหนด
นโยบำยและแผน
14. มีการระบุคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญด้านป้องกันปราบปราม และ
สื บ สวนสอ บ สวน เพื่ อ ก าห น ด แผ น ง าน กลยุ ท ธ์ ข อ ง
5
0
0
1.0
กองบัญชาการตารวจนครบาล
15. มี ก ารประสานงานกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆเพื่ อ ได้ ม าซึ่ ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านป้องกันปราบปรามสืบสวนสอบสวนซึ่งเป็น
5
0
0
1.0
ภารกิจหลักของกองบัญชาการตารวจนครบาล
16. มีการร่วมมือกับภาคประชาชน หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น เพื่ อ หาแนวทางความร่ ว มมื อ และความ
5
0
1
0.6
เชื่ อ มั่ น ในการรั ก ษาความเรี ย บร้ อ ย ในงานด้ า นป้ อ งกั น
ปราบปรามและสืบสวนสอบสวน
17. มีการสร้างหรือร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อให้เกิด
ความชานาญในการแก้ปั ญหางานด้ านป้อ งกัน ปราบปราม
5
0
1
0.6
และสืบสวนสอบสวน โดยยึดหลักความสงบสุขของประชาชน
เป็นศูนย์กลาง
ภาพรวมปัจจัยด้านกลยุทธ์ (Strategy)
0.8
2. ปัจจัยด้ำนมิติกำรบริหำรจัดกำรด้ำนโครงสร้ำง (Structure) ของกองบัญชำกำรตำรวจนครบำล
2.1 โครงสร้ำงด้ำนงบประมำณที่เพียงพอ สอดคล้องทันเวลำต่อสถำนกำรณ์
18. มีการกาหนดงบประมาณเองให้สอดคล้องกับหน่วยงาน
หลั ก และหน่ ว ยงานย่ อ ยในภารกิ จ หลั ก ของกองบั ญ ชาการ
5
0
0
1.0
ตารวจนครบาล
19. มีการจัดสรรงบประมาณเองให้เป็นไปตามบทบาทภารกิจ
ของงานป้ อ งกั น ปราบปราบ และสื บ สวนสอบสวนของ
5
0
0
1.0
กองบัญชาการตารวจนครบาล
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ตำรำงที่ 3.6 (ต่อ)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของกองบัญชำกำรตำรวจนครบำล
ควำมเที่ยงตรง (Content Validity)
ควำมถี่
รำยกำรถำม
ตรงกับ
เนื้อหำ

20. มีการเสนองบประมาณและได้รับการเสนอแนะจากกาลัง
พลด้านป้องกันปราบปราม สืบสวนสอบสวน เพื่อสะท้อนถึง
5
คุณภาพของการใช้งบประมาณและความต้องการ ที่สามารถ
ตรวจสอบได้แล้วแต่กรณี
ภาพรวมปัจจัยด้านโครงสร้าง (Structure)
2.2 โครงสร้ำงด้ำนกำรพัฒนำและใช้ระบบเทคโนโลยีที่เกิดประโยชน์สูงสุด
21. มีระบบการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีให้กาลังพลสามารถใช้
อย่างครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปราม
5
และสืบสวนสอบสวน อย่างทั่วถึงโดยสามารถวัดระดับได้
22. มีการค้นหาแนวทางให้บุคคลภายนอกองค์การสามารถร่วม
ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อข้อเสนอแนะสิ่งใหม่ที่
5
ค้นพบ
23. มี การใช้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประกอบในการ
ตั ด สิ น ใจในภารกิ จ ด้ า นป้ อ งกั น ปราบปรามและสื บ สวน
5
สอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาลอย่างคุ้มค่า
24. มีการยกเลิ กระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ไ ม่ก่อให้ เกิด
ประโยชน์ ต่ อ ภารกิ จ ด้ า นป้ อ งกั น ปราบปรามและสื บ สวน
5
สอบสวน ซึ่งอาจส่งผลต่อความเสียหายต่อองค์การได้
25. มีการพัฒนาระบบและกาลังพลในการใช้เทคโนโลยีให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ภาพรวมปัจจัยด้านโครงสร้าง (Structure)
2.3 โครงสร้ำงด้ำนกำรกระจำยอำนำจด้ำนงบประมำณ
26. มีการกระจายอานาจไปยังระดับกองบังคับการและ สถานี
5
ตารวจให้มีงบประมาณและเสนองบประมาณได้
27. ระบบการใช้งบประมาณตามโครงสร้างของหน่วยงานด้าน
การป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนให้เป็นไปตาม
5
มาตรฐานสากล

ตรงกับเนื้อหำ

ไม่ตรงกับ
เนื้อหำ

IOC

0

0

1.0

ไม่แน่ใจว่ำ

1.0

0

0

1.0

0

0

1.0

0

0

1.0

0

0

1.0

1.0
0

0

1.0

0

0

1.0
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ตำรำงที่ 3.6 (ต่อ)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของกองบัญชำกำรตำรวจนครบำล
ควำมเที่ยงตรง (Content Validity)
ควำมถี่
รำยกำรถำม
ตรงกับ
เนื้อหำ

ไม่แน่ใจว่ำ
ตรงกับเนื้อหำ

ไม่ตรงกับ
เนื้อหำ

28. มีการเบิกจ่ายงบประมาณด้านป้องกันปราบปรามและ
สืบสวนสอบสวนด้วยระบบเทคโนโลยีและสามารถตรวจความ
5
0
0
ถูกต้องได้
29. หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านงบประมาณตามโครงสร้างของ
องค์การได้รับการยอมรับจากหน่วยงานด้านป้องกันปราบปราม
5
0
0
และสืบสวนสอบสวน
ภาพรวมปัจจัยด้านโครงสร้าง (Structure)
3. กำรบริหำรจัดกำรระบบ (Systems) ด้ำนภำวะผู้นำ (Leadership) ของกองบัญชำกำรตำรวจนครบำล
3.1 ระบบกำรสรรหำผู้นำในยุค 4.0 ของผู้บงั คับบัญชำในทุกระดับชั้น
30. มีผู้นาที่กาลังพลให้การยอมรับเชื่อถือว่าเป็นผู้เสริมสร้าง
เพื่ อ การ เปลี่ ย นแปลงในการสร้ า งขี ด ความสามารถของ
5
0
0
ผู้ใต้บังคับบั ญชาของหน่ วยงานด้านป้องกันปราบปรามและ
สืบสวนสอบสวน
31. มีผู้นาที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับกาลังยุคใหม่ มีความสามารถ
เชื่ อมโยงระหว่างหน่ วยงานภายในและองค์การภายนอกได้
5
0
0
อย่างกลมกลืน
32. มีผู้นาที่ต้องนานโยบายของหน่วยงานป้องกันปราบปราม
และสื บ สวนสอบสวนมาประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ดยคิ ด ค้ น นวั ต กรรม
5
0
0
ออกแบบ การบริหารจัดการให้สอดคล้ องกับภารกิจ นโยบาย
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
33. มีผู้นาที่เสริมสร้างให้ทักษะการทางานเป็นทีมเพื่อผลักดัน
ภารกิจของหน่วยงานป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน
5
0
0
ให้ดาเนินการเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ของกองบัญชาการตารวจนครบาล
ภาพรวมปัจจัยด้านการบริหารจัดการระบบ (Systems) ด้านภาวะผูน้ า (Leadership)

IOC

1.0

1.0
1.0

1.0

1.0

1.0

1.0
1.0
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ตำรำงที่ 3.6 (ต่อ)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของกองบัญชำกำรตำรวจนครบำล
ควำมเที่ยงตรง (Content Validity)
ควำมถี่
รำยกำรถำม
ตรงกับ
เนื้อหำ

ไม่แน่ใจว่ำ
ตรงกับเนื้อหำ

ไม่ตรงกับ
เนื้อหำ

3.2 ระบบแนวทำงกำรขจัดปัญหำและอุปสรรคในกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลตำมหน้ำที่โดยมีกฎหมำยรองรับ
34. มีการผลักดันข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคเพื่อเปิดช่องทางให้
กาลังพลในหน่วยงานด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวน
5
0
0
สอบสวนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่
โดยไม่มีความผิด
35.มีแหล่งข้อมูลที่เป็นของตนเองโดยมีการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
5
0
0
จากทุกแหล่งเพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูล
36. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ได้มาและที่มีอยู่ตลอดเวลา
5
0
0
37. มีการอบรมกาลังพลอยู่เสมอเพื่อขจัดปัญหาความไม่รู้ระบบ
5
0
0
เทคโนโลยี โดยมีการวัดระดับความรู้เพื่อเป็นวิชาชีพ
38. มีการปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยี ให้มีความ
5
0
0
ทันสมัยสะดวกต่อภารกิจหน้าที่ได้ตลอดเวลา
39. มีระบบการปกปิดชั้นความลับของข้อมูลเพื่อป้องกันการ
5
0
0
เผยแพร่ข้อมูล
ภาพรวมปัจจัยด้านการบริหารจัดการระบบ (Systems) ด้านภาวะผูน้ า (Leadership)
3.3 ระบบในกำรมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนจำกทุกภำคส่วน
40. มีการกาหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงานป้องกันปราบปราม
และสื บ สวนสอบสวนให้ เ กิ ด ความชั ด เจนพร้ อ มทั้ ง ให้ ก อง
บังคับการสถานีตารวจในองค์การยอมรับ เพื่อเป็นแนวทางใน
การให้การสนับสนุนด้านต่างๆจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน
และชุมชน
41. มีการยอมรับความคิดเห็นของบุคคล หน่ วยงานต่างๆ และ
น าความคิ ด เห็ น มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น แนวทางการปรั บ ปรุ ง
หน่วยงานด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน

IOC

1.0

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

5

1

0

0.8

5

0

0

1.0
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ตำรำงที่ 3.6 (ต่อ)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของกองบัญชำกำรตำรวจนครบำล
ควำมเที่ยงตรง (Content Validity)
ควำมถี่
รำยกำรถำม
ตรงกับ
เนื้อหำ

ไม่แน่ใจว่ำ
ตรงกับเนื้อหำ

ไม่ตรงกับ
เนื้อหำ

IOC

42. มีการเปิดรับการสนับสนุนด้าน กาลังพล งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยี การศึกษาดูงาน จากหน่วยงานรัฐ
5
0
0
1.0
รัฐวิสาหกิจ เอกชน ชุมชน และสถาบันการศึกษา
ภาพรวมปัจจัยด้านการบริหารจัดการระบบ (Systems) ด้านภาวะผูน้ า (Leadership)
0.93
4. กำรบริหำรจัดกำรด้ำนค่ำนิยมร่วม (Shared value) ของกองบัญชำกำรตำรวจนครบำล
4.1 ค่ำนิยมด้ำนกำรมีเป้ำหมำยร่วมกัน ในด้ำนควำมสำมัคคี มีจิตสำนึกในหน้ำที่สูง และกำรทำงำนเป็นทีม
43. มีผู้นาที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการ
จู ง ใจ สานฝั น ปลุ ก อารมณ์ ใ ห้ เ กิด ขวั ญ และก าลั ง ใจในการ
5
0
0
1.0
ปฏิบัติงานของการป้องกันปราบปรามหรือสืบสวนสอบสวน
ให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
44. มีผู้นาที่กระตุ้นผู้ใต้บงั คับบัญชาด้านการป้องกันปราบปราม
หรือสืบสวนสอบสวนด้วยการฝึกฝนใช้ปัญญาสร้างสรรค์สิ่ง
5
0
0
1.0
ใหม่ท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลง
45. มีผู้นาที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการ
5
1
0
0.8
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้เกิดคุณค่าของตัวเองและองค์การ
46. มีผู้นาที่สร้างทีมและให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความ
5
0
0
1.0
คิดเห็นเพื่อให้ทีมดาเนินการไปสู่ภารกิจเป้าหมายเดียวกัน
ภาพรวมปัจจัยด้านค่านิยมร่วม (Shared value)
0.95
4.2 ค่ำนิยมด้ำนกำรมีขวัญกำลังใจที่ดี และมีคุณภำพในกำรดำเนินชีวิตในองค์กำรอย่ำงมีควำมสุข
47. มีการกาหนดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านต่างๆ เพื่อ
เป็นวิชาชีพเทียบเท่าเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจของกาลังพลด้าน
5
0
0
1.0
การป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนมีมวลความสุข
ด้านสุขภาพกายใจในขั้นสูง
48. มีการเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยในหน่วยงานด้าน
การป้องกัน ปราบปรามและสืบ สวนสอบสวนเพื่ อก่อให้ เกิด
5
0
0
1.0
สิทธิส่วนบุคคล
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ตำรำงที่ 3.6 (ต่อ)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของกองบัญชำกำรตำรวจนครบำล
ควำมเที่ยงตรง (Content Validity)
ควำมถี่
รำยกำรถำม
ตรงกับ
เนื้อหำ

ไม่แน่ใจว่ำ
ตรงกับเนื้อหำ

ไม่ตรงกับ
เนื้อหำ

IOC

49. มีการจัดความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวของกาลัง
5
0
0
1.0
พลให้เหมาะสมด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรายบุคคล
ภาพรวมปัจจัยด้านค่านิยมร่วม (Shared value)
1.0
4.3 ค่ำนิยมด้ำนกระบวนกำรช่วยเหลือกำลังพลในกำรถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
50. มี การช่ วยเหลื อ ให้ค าแนะนาปรึกษาจากผู้เ ชี่ ยวชาญทาง
กฎหมาย อั ย การ ทนายความแล้ ว แต่ ก รณี โ ดยมิ ยั ง ต้ อ งถู ก
5
0
0
1.0
ลงโทษทัณฑ์จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
51.มีการจัดสรรงบประมาณ ในการช่วยเหลือทางคดีแก่กาลัง
5
0
0
1.0
พลจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
52. มีการแก้ไขข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง ที่เป็นอุปสรรค
ต่ อ การด าเนิ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ก าลั ง พล หรื อ จั ด ตั้ ง
5
0
0
1.0
หน่วยงานขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ
ภาพรวมปัจจัยด้านค่านิยมร่วม (Shared value)
1.0
5. กำรบริหำรจัดกำรด้ำนรูปแบบกำรบริหำร (Style) ของกองบัญชำกำรตำรวจนครบำล
5.1 รูปแบบกำรบริกำรร้องทุกข์และป้องกันปรำบปรำมหรือสืบสวนสอบสวน ผู้กระทำควำมผิดผ่ำนระบบ
เทคโนโลยี
53. มีความเป็นศูนย์รวมบุคคล ยานพาหนะ ระบบเทคโนโลยี
โทรศัพท์ ของทุกหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และ
5
0
0
1.0
นักท่องเที่ยว
54. มีระบบการป้องกันข้อมูล โครงข่าย ที่อยู่ในระดับสากล
5
0
0
1.0
55.มีการรวมระบบข้อมูลสาหรับผู้กระทาความผิดรวมทุกแหล่ง
5
0
0
1.0
เป็นแหล่งเดียวกัน เพื่อติดตามพฤติกรรมและความเคลื่อนไหว
ภาพรวมปัจจัยด้านรูปแบบการบริหาร (Style)
1.0
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ตำรำงที่ 3.6 (ต่อ)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของกองบัญชำกำรตำรวจนครบำล
ควำมเที่ยงตรง (Content Validity)
ควำมถี่
รำยกำรถำม
ตรงกับ
เนื้อหำ

ไม่แน่ใจว่ำ
ตรงกับเนื้อหำ

ไม่ตรงกับ
เนื้อหำ

IOC

5.2 กำรบริกำรร้องทุกข์และป้องกันปรำบปรำมหรือสืบสวนสอบสวน ผู้กระทำควำมผิดผ่ำนระบบเทคโนโลยี
56. มีระบบรับการร้องทุกข์หรือแจ้งความผ่านระบบเทคโนโลยี
5
0
0
1.0
ตลอดเวลา
57. มีการตรวจตราป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน
5
0
0
1.0
ผ่านระบบเทคโนโลยี
58. มีระบบการร้ องทุกข์ที่ห ลากหลายภาษาเช่ น อั งกฤษ จี น
5
0
0
1.0
ญี่ปุ่น เป็นต้น
ภาพรวมปัจจัยด้านรูปแบบการบริหาร (Style)
1.0
5.3 รูปแบบควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนและประชำชน ทำงเทคโนโลยีโดยมีกฎหมำยรองรับ
59. มีการใช้ระบบเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดของทุกภาคส่วนและ
ประชาชนส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันปราบปรามและ
5
0
0
1.0
สื บ สวนสอบสวนโดยผ่ า นศู น ย์ ค วบคุ ม ของกองบั ญ ชาการ
ตารวจนครบาลโดยมีกฎหมายรองรับ
60. มี ก ารเชื่ อ มต่ อ ระบบบั ต รประชาชนในสถานที่ ต่ า งๆที่
5
0
0
1.0
ประชาชนเข้าไปใช้บริการด้วยการบังคับใช้กฎหมาย
61. มีกฎหมายรองรับอาสาสมัครที่ผ่านการคัดกรอง รับรอง
ตรวจสอบความประพฤติเป็นระยะในรูปแบบคณะกรรมการ
5
0
0
1.0
ของภารกิจด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน
และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ
ภาพรวมปัจจัยด้านรูปแบบการบริหาร (Style)
1.0
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ตำรำงที่ 3.6 (ต่อ)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของกองบัญชำกำรตำรวจนครบำล
ควำมเที่ยงตรง (Content Validity)
ควำมถี่
รำยกำรถำม
ตรงกับ
เนื้อหำ

ไม่แน่ใจว่ำ
ตรงกับเนื้อหำ

6. กำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร (Staff) ของกองบัญชำกำรตำรวจนครบำล
6.1 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรคัดเลือกกำลังพลที่สอดคล้องกับภำรกิจบทบำทหน้ำที่
62. มีการคัดเลือกกาลังพลที่เข้าใจในภารกิจหน้าที่หลักโดยมี
คุ ณสมบั ติ ต ามที่ ก องบั ญ ชาการต ารวจนครบาลกาหนดและ
5
0
ฝึกอบรมด้วยตนเอง
63. มี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค ลากรที่ จ ะเข้ า มาเป็ น ก าลั ง พลที่ มี อ งค์
ความรู้ทางเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศโดยมีการวัดระดับได้
5
0
เพื่อเป็นวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพ
64. มี ก ารวิ จั ย ประเมิ น คุ ณ ภาพ ก าลั ง พลอยู่ เ สมอเพี่ อ เป็ น
ปร ะ โ ยชน์ ใ น การบ ริ ห าร จั ด การ ใน ภาร กิ จ ห ลั ก ข อ ง
5
0
กองบัญชาการตารวจนครบาล
ภาพรวมปัจจัยด้านบุคลากร (Staff)
6.2 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรสนับสนุนกำรศึกษำและกำรนำงำนวิจัยมำใช้ให้เกิดประโยชน์
65. มี ก ารสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรได้ มี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม
สอดคล้องกับบริบทของการปฏิบัติงานในหน่วยงานป้องกัน
5
0
ปราบปรามและสืบ สวนสอบสวนเพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพการ
บริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
66. มี ก ารน าเอาผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล งานวิ จั ย ทั้ ง ของภาครั ฐ
ภาคเอกชนของกาลังพล ที่มีความสัมพันธ์กับภารกิจหลักเพื่อ
5
0
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน
ของกองบัญชาการตารวจนครบาล
67. มีการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
5
0
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคม
ภาพรวมปัจจัยด้านบุคลากร (Staff)

ไม่ตรงกับ
เนื้อหำ

IOC

0

1.0

0

1.0

0

1.0
1.0

0

1.0

0

1.0

0

1.0
1.0
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ตำรำงที่ 3.6 (ต่อ)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของกองบัญชำกำรตำรวจนครบำล
ควำมเที่ยงตรง (Content Validity)
ควำมถี่
รำยกำรถำม
ตรงกับ
เนื้อหำ

ไม่ตรงกับ
เนื้อหำ

IOC

0

0

1.0

0

0

1.0

0

0

1.0

ไม่แน่ใจว่ำ
ตรงกับเนื้อหำ

6.3 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรติดตำมประมวลผลเพื่อทำกำรวิจัยอย่ำงสม่ำเสมอ
68. มีการสร้างความรวมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อดาเนินการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
5
กับปัญหาของความต้องการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
สานักงานตารวจแห่งชาติ
69. มีการสนับสนุนให้บุคลากรทาการศึกษาวิจัยประเด็นปัญหา
ทั้งภายในหน่วยงานป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน
5
และภายนอกหน่วยงาน
70. มี การจั ดเก็บ ข้อ มู ลผลงานวิจั ย อย่ างเป็ นระบบเพื่อ การ
5
นามาใช้ประโยชน์ และ การสืบค้นได้อย่างทั่วถึง
ภาพรวมปัจจัยด้านบุคลากร (Staff)
7. กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทักษะ (Skill) ของกองบัญชำกำรตำรวจนครบำล
7.1 ทักษะด้ำนภำษำ และวัฒนธรรมต่ำงประเทศอยู่ในระดับสำกล
71. มี การจัด ให้ มี การฝึกอบรมทั กษะด้ านภาษาต่ างประเทศ
ประกอบด้วยภาษาอัง กฤษ ภาษาจี น และภาษาญี่ ปุ่น เพื่อ ใช้
5
ประโยชน์ ในการติด ต่อสื่อสารในกองบั ญชาการต ารวจนคร
บาลและระดับนานาชาติได้
72. มีการจัดโครงการฝึกอบรมภาษาพร้อมคัดเลือกบุคลากรที่มี
5
ทักษะภาษาอยู่ในระดับดีอบรมต่อในประเทศของเจ้าของภาษา
73. มี การจั ด โครงการศึ กษาดู ง านพร้ อ มฝึ กอบรมทั กษะกั บ
วัฒนธรรมของประเทศแม่แบบต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะให้
5
เกิดการรับรู้ในระบบสากล และนามาเผยแพร่
ภาพรวมปัจจัยด้านทักษะ (Skill)

1.0

0

0

1.0

0

0

1.0

0

0

1.0
1.0
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ตำรำงที่ 3.6 (ต่อ)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของกองบัญชำกำรตำรวจนครบำล
ควำมเที่ยงตรง (Content Validity)
ควำมถี่
รำยกำรถำม
ตรงกับ
เนื้อหำ

ไม่แน่ใจว่ำ
ตรงกับเนื้อหำ

ไม่ตรงกับ
เนื้อหำ

7.2 ทักษะระดับควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีเป็นรำยบุคคล
74. มีการฝึกอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเน้น
รายบุคคลของกาลังพลในระดับต่างๆ และประเมินผลระดับ
5
0
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
75. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลความรู้ เ กี่ ย วกั บ การใช้ เ ทคโนโลยี
5
0
สารสนเทศของบุคลากรทุกระดับชั้น
76. มีการจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับทักษะการใช้ระบบ
5
0
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพรวมปัจจัยด้านทักษะ (Skill)
7.3 ทักษะกำรพัฒนำกำรฝึกอบรมบุคลำกรโดยกำหนดเกณฑ์มำตรฐำนเฉพำะของหน่วยงำน
77. มีการจัดโครงการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานทักษะวิชาชีพ
เฉพาะหน่ ว ยงานด้ า นการป้ อ งกั น ปราบปรามและสื บ สวน
5
0
สอบสวนโดยเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ
78. มีการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรของแต่ละหน่วยงานย่อยที่
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของงานด้ านการป้ องกันปราบปราม
5
0
และสืบสวนสอบสวนให้ผ่านเกณฑ์
79. มีการตั้งคณะกรรมการสาหรับจัดทารูปแบบในการพัฒนา
5
0
กาลังพลของกองบัญชาการตารวจนครบาล
ภาพรวมปัจจัยด้านทักษะ (Skill)

IOC

0

1.0

0

1.0

0

1.0
1.0

0

1.0

0

1.0

0

1.0
1.0
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ตำรำงที่ 3.6 (ต่อ)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของกองบัญชำกำรตำรวจนครบำล
ควำมเที่ยงตรง (Content Validity)
ควำมถี่
รำยกำรถำม
ตรงกับ
เนื้อหำ

ไม่แน่ใจว่ำ
ตรงกับเนื้อหำ

ไม่ตรงกับ
เนื้อหำ

IOC

8. ปัจจัยด้ำนประสิทธิภำพของกองบัญชำกำรตำรวจนครบำล
8.1 ด้ำนนโยบำยที่ตรงกับสภำพสังคม วัสดุอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกต้องตำมกฎหมำย งบประมำณ
ภำวะผู้นำ สำหรับภำรกิจหน้ำที่หลักในกองบัญชำกำรตำรวจนครบำล
80. มี น โยบายที่ ต รงกับ สภาพปั ญ หา มี วัส ดุ อุ ป กรณ์ ระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีงบประมาณที่เพีย งพอรวดเร็ว ทาให้
5
0
0
1.0
สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห ลั ก ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
กฎหมายรองรับ
81. มี ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการป้ อ งกั น ปราบปรามและสื บ สวน
สอบสวนและระบบเทคโนโลยีที่เอื้ออานวยต่อภารกิจหน้าที่
5
0
0
1.0
หลัก
82. มี ผู้ น ายุ ค ใหม่ ที่ เ ข้ า ใจเข้ า ถึ ง ภารกิ จ หลั ก และก าลั ง พล
5
0
0
1.0
สามารถส่งเสริมและขจัดอุปสรรคได้
ภาพรวมปัจจัยด้านประสิทธิภาพ
1.0
8.2 ด้ ำ นระบบภำวะผู้ น ำ ค่ ำ นิ ย ม และก ำลั ง พล ด้ ำ นกำรป้ อ งกั น ปรำบปรำมและสื บ สวนสอบสวนของ
กองบัญชำกำรตำรวจนครบำล
83. มีศูนย์รวมฐานข้อมูลจากทุกภาคส่วนไว้ในกองบัญชาการ
ตารวจนครบาลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่หลักและ
5
0
0
1.0
ความมั่นคงของประเทศ
84. มีความสามัคคี มีขวัญกาลังใจที่ดี มีจิตสานึก และเป้าหมาย
5
0
0
1.0
ร่วมกันของภารกิจหลัก
85. ได้และมีกาลังพลที่มีประสิทธิภาพและเกิดความเชื่อมั่นของ
สังคมตลอดจนการให้ความร่วมมือในทุกด้านจากทุกภาคส่วน
5
0
0
1.0
โดยมีกฎหมายรองรับ
ภาพรวมปัจจัยด้านประสิทธิภาพ
1.0
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ตำรำงที่ 3.6 (ต่อ)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของกองบัญชำกำรตำรวจนครบำล
ควำมเที่ยงตรง (Content Validity)
ควำมถี่
รำยกำรถำม
ตรงกับ
เนื้อหำ

8.3 ด้ำนองค์ควำมรู้ ควำมสำมำรถของกำลังพล กำรเป็นมืออำชีพของกำลังพล
86. มีกาลั งพลที่มีอ งค์ ความรู้ ความสามารถด้ านการใช้ภาษา
5
และวัฒนธรรมต่างประเทศอย่างมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
87. มีกาลังพลที่มีองค์ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5
ระบบของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
88. มีความเป็นตารวจอาชีพ โดยมีความสามารถเป็นวิชาชีพ ลด
ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น การโยกย้ายตาแหน่ง แทรกแซงจาก
5
นอกกองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ
ภาพรวมปัจจัยด้านประสิทธิภาพ

ตรงกับเนื้อหำ

ไม่ตรงกับ
เนื้อหำ

IOC

0

0

1.0

0

0

1.0

0

0

1.0

ไม่แน่ใจว่ำ

1.0

ค่ำทดสอบควำมเชื่อมั่น (Reliability Test)
1. ผู้วิจัยได้นาแบบทดสอบถาม ฉบับร่างที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะและอาจารย์ที่
ปรึกษาพิจารณาแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับสถานีตารวจที่ไม่อยู่ในกลุ่มประชากรตัวอย่างด้าน
ป้องกันปราบปรามจานวน 15 ชุดและด้านสืบสวนสอบสวนจานวน 15 ชุด รวมจานวน 30 ชุด
2. นาแบบสอบถามตัวอย่างดังกล่าวจานวน 30 ชุด มาทดสอบ (Pre Test) มาวิเคราะห์ค่า
ความเชื่ อมั่ น (Reliability)ของแบบสอบถามโดยเป็นประเภทการวัดความเชื่อถือได้ ที่วัดความ
สอดคล้องภายในชุดเดียวกัน (Internal Consistency Method) ด้วยวิธีการของสัมประสิทธิ์ อัลฟาคร์
อนบาค์ช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งกาหนดค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไปทั้งฉบับ
(Sekaran, 2003, p. 311) ผลของการคานวณค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งหมดรวม 30 ชุด ได้
ค่าความเชื่อมั่น 0.979 ซึ่งผลการทดสอบความเข้าใจในแบบสอบถามและความชัดเจนสอดคล้องใน
เนื้อหาของการทาการวิจัย ดังในตารางที่ 3.7
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ตำรำงที่ 3.7 ผลแสดงการประเมินค่าความน่าเชื่อถือของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
รำยกำรที่ใช้ประเมิน
1. ปัจจัยการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์
2. ปัจจัยมิติการบริหารจัดการด้านโครงสร้าง
3. การบริหารจัดการระบบด้านภาวะผู้นา
4. การบริหารจัดการด้านค่านิยมร่วม
5. การบริหารจัดการด้านรูปแบบการบริหาร
6. การบริหารจัดการด้านบุคลากร
7. การบริหารจัดการด้านทักษะ
ประสิทธิภาพของกองบัญชาการตารวจนครบาล
ค่ำควำมน่ำเชื่อถือรวม

ค่ำควำมเชื่อถือได้
Cronbach’s Alpha
0.984
0.975
0.974
0.977
0.974
0.973
0.974
0.976
0.979

3.6 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนด้วยวิธีการดังนี้
1. ขอหนังสืออย่างเป็นทางการจากทางบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม
เพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้บัญชาการตารวจนครบาล เพื่อขอข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เพื่อใช้เป็น
ข้ อ มู ล ประกอบในการจั ด ท าดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ แ จกและเก็ บ แบบสอบถามในหน่ ว ยงานที่ สั ง กั ด
กองบัญชาการตารวจนครบาล ที่ได้คัดเลือกเป็นพื้นที่ในการวิจัยตามกลุ่มตัวอย่าง
2. จัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ อีเมล์ และไปด้วยตัวเอง
3. หลังจากเก็บรวบรวมแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยได้ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบสอบถาม ปรากฏว่าแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 480 ชุดถูกต้อง
4. จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามทั้ง 480 ชุด ผู้วิจัยได้ประมวลผลด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ทาการรายงานข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
3.7 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นวิธีการดาเนินการกับข้อมูลที่เก็บได้ ซึ่งจะสนองตอบกับสมมติฐาน
และตอบโจทย์วิจัย ประกอบด้วยการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมและการวิเคราะห์ผลข้อมูลที่ได้มาใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วางแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ดังนี้
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1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้พรรณนาคุณลั กษณะของ
ประชากรตัวอย่าง ได้แก่
1.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency) คื อ จ านวนค่ า ที่ ข้ า ราชการต ารวจผู้ ต อบ
แบบสอบถามเลือกตอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและระดับความคิดเห็นต่อคาถามแต่ละข้อ
1.2 ค่าร้อยละของข้อมูล (Percentage: %) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและระดับ
ความคิดเห็นที่มีต่อคาถามแต่ละข้อซึ่งแสดงเป็นค่าร้อยละ จากการแสดงค่าความถี่จะทาให้เห็นถึง
สัดส่วนของจานวนข้าราชการตารวจผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละกลุ่มระดับความคิดเห็นว่า มีสัดส่วน
มากหรือน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับประชากรข้าราชการตารวจทั้งหมด
โดยคานวณได้จากสูตร ค่าร้อยละ =

ค่าจานวนของกลุ่มที่คานวณ
X 100
ค่าจานวนของกลุ่มทุกกลุ่มรวมกัน

1.3 ค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean: x) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
แสดงข้อมูลรวมของระดับความคิดเห็นของในแต่ละคาถามและระดับความคิดเห็นโดยรวมของทุก
คาถาม
̅

จากสูตรดังนี้
โดย

̅

=
=
=

∑

คะแนนเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
คะแนนผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคน
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม

ในการวิ เ คราะห์ แ ละแปลความหมายระดั บ ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ประชากร
เจ้าหน้าที่ตารวจ ผู้วิจัยได้กาหนดช่วงความกว้างของอันตรภาคชั้น โดยการคานวณดังนี้
ช่วงความกว้าง
=
(คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด) = (5-1) = 0.8
ของอันตรภาคชั้น
จานวนชั้น
5
จากการคานวณดังกล่าว ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยระดับ
ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น 5 ระดับดังนี้
ช่วงคะแนน 4.21-5.00
หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยมากที่สุด
ช่วงคะแนน 3.41-4.20
หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยมาก
ช่วงคะแนน 2.61-3.40
หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยปานกลาง
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ช่วงคะแนน 1.81-2.60
ช่วงคะแนน 1.00-1.80

หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยน้อย
หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยน้อยที่สุด

1.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับ
ค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิตเพื่อแสดงลักษณะการกระจายของคะแนนในแต่ละข้อ หลักการของส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานจะพิจารณาว่า ค่าของข้อมูลนามาหาผลต่างกับค่าเฉลี่ย โดยคานวณจากสูตรดังนี้

√∑

โดย
̅

=
=
=
=

คะแนนเจ้าหน้าที่ตารวจผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละท่าน
คะแนนเฉลี่ยของเจ้าหน้าที่ตารวจผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จานวนเจ้าหน้าที่ตารวจผู้ตอบแบบสอบถาม
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรตัวอย่าง

การแปลความหมายค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้
1) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00-0.99 แปลว่า ระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ตารวจต่อข้อคาถามนั้นๆ โดยรวมไม่แตกต่าง
2) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 ขึ้นไป แปลว่า ระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ตารวจต่อข้อคาถามนั้น ๆ โดยรวมแตกต่างกัน
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการนาสถิติที่ได้จากการทดสอบประชากร
ตัวอย่างการวิจัยเพื่อสรุปภาพรวมของประชากร โดยใช้สถิติต่างๆ โดยการอนุมานค่าที่ได้ไปยัง
ค่ า พารามิ เ ตอร์ ข องประชากร ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประมาณค่ า และการทดสอบสมมติ ฐ าน
(Hypothesis Testing) เพื่อหาข้อสรุป ว่า จะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ อาทิ
สหสัมพันธ์ (Correlation) สหสัมพันธ์พหุคูณกาลังสอง (Square Multiple Correlation : R2 ค่าสถิติ
ไคสแควร์ (Chi-square Statistic) และแบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model
Analysis) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล อ้างอิง (กริช แรงสูงเนิน, 2554, หน้า 14)
การวิเคราะห์ข้ อมู ล ด้วยการคานวณโดยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติและ
โปรแกรม Analysis of Moment Structures: AMOS ในการประมวลผลดังนี้
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2.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ลั กษณะขององค์การและ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาลด้วยการแจก
แจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย มัชฌิมเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.2 วิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
เพื่ อทดสอบสมมติฐานเชิ ง ประจัก ษ์ ด้วยการวิ เคราะห์ปั จจัย เชิงยื นยั น (Confirmatory Factor
Analysis: CFA) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลของการวัดในแต่ละปัจจัยและทดสอบ
โมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation
Model Analysis : SEM) ในการทดสอบโมเดลและสมมติฐานการวิจัย เป็นการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยทาการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ โดยอาศัยโมเดลเชิงเหตุผลจากกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ชัดเจนเพื่อ
ตรวจสอบว่า ข้อมูลตรงกับการสร้างความสัมพันธ์ตามทฤษฎีหรือไม่ โดยการวิเคราะห์โมเดลเอ
มอส (AMOS Model) เพื่อตรวจสอบโมเดลสมมติฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น (Model Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลความถูกต้องของโมเดล โดยประเมิน 2 ส่วน คือ 1) ประเมินความกลมกลืนของโมเดล
แบบข้อมูลเชิงประจักษ์ในภาพรวม (Goodness of Fit Test) 2) ประเมินความกลมกลืนของผลลัพธ์
ในส่วนประกอบของโมเดล (Component Fit Measure) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557, หน้า 84) โดย
การประเมินในส่วนนี้นาไปสู่การพัฒนาโมเดลต่อไปด้วยเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบโมเดลใน
งานวิจัยมีดังนี้
2.2.1 ประเมินความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในภาพรวม ค่าสถิติ
ที่ใช้ในการประเมินความกลมกลืน ได้แก่
2.2.1.1 ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square Statistic) เป็นการทดสอบความ
กลมกลืนระหว่างเมทริกซ์ค่าความแปรปรวนของข้อมูลเชิงประจักษ์จากประชากรตัวอย่างที่เก็บได้
จริงร่วมกับเมทริกซ์ค่าความแปรปรวนของโมเดลที่ประเมินค่าหรือไม่ (กัลยา วินิชย์บัญชา, 2557,น.
109) กาหนดค่าความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 ในระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น ถ้าค่าไคสแควร์
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของกลุ่มตัวอย่า งไม่
แตกต่างจากเมททริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากรร่วมจากการประเมินค่า สรุปได้ว่าโมเดลมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2.2.1.2 ค่าซีเอ็มไอเอ็น/ดีเอฟ (Chi-square statistic comparing the tested
model and the independent model with the saturated model: CMIN/DF)น้อยว่า 2 แสดงว่า โมเดลมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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2.2.1.3 ดัชนีบ่งบอกความกลมกลืน (Fit Index) เป็นดัชนีที่บ่งบอกถึง
ความกลมกลืนของตัวมูลเชิงประจักษ์กับโมเดลที่กาหนดขึ้น ได้แก่ ดัชนีจีเอฟไอ (Goodness of Fit
Index: GFI) ดัชนีเอ็นเอฟไอ (Normal Fit Index: NFI) ดัชนีไอเอฟไอ (Incremental Fit Index: IFI)
และดัชนีเอ็นเอ็นเอฟไอ (Non- Normal Fit Index: NNFI) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 แต่ค่าที่สูงกว่า
0.95 ถือว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Schumacker & Lomax, 2010, p.76) โดย
ค่าที่เข้าใกล้ 1 สูงจะบ่งบอกว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลสูงด้วย (Bollen,1989, p.270) และ
ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1
และดัชนี CFI ที่เข้าใกล้ 1 แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2.2.1.4 ดัชนีอาร์เอมอาร์ (Root Mean Square Residual: RMR) เป็นดัชนีที่
วัดค่าเฉลี่ยส่วนที่ เหลือจากการเปรียบเทีย บขนาดของความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม
ระหว่างตัวแปรของกลุ่มตัวอย่างกับการประเมินค่า ซึ่งดัชนีจะใช้ได้ดีเมื่อตัวแปรสังเกตทั้งหมดเป็น
ตัวแปรมาตรฐาน (Standard variables) โดยที่ค่าใกล้ 0 มากแสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ (Schumacker & Lomax, 2010, p.76)
2.2.1.5 ดัชนีอาร์เอมเอสอีเอ (Root Mean Square Error of Apporximation:
RMSEA) เป็นดัชนีที่ถูกพัฒนาขึ้น เนื่องจากการทดสอบไคสแควร์ ค่าสถิติขึ้นอยู่กับกลุ่มตัวอย่าง (n)
ต่อชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom: df) ถ้าจานวนพารามิเตอร์เพิ่มขึ้น ค่าไคสแควร์ก็
ควรจะลดลง ทาให้การทดสอบมีแนวโน้มไม่มีนัยสาคัญ ค่าอาร์เอมเอสอีเอ (RMSEA) เป็นดัชนีบ่ง
บอกความไม่กลมกลืนของโมเดลกับเมททริกซ์ความแปรปรวนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง โดยควรมีค่า
ต่ากว่า 0.05 (Schumacker& Lomax, 2010, p.76) แต่ไม่ควรเกิน 0.08 ซึ่งเป็นค่าที่พอจะยอมรับ และ
ค่าอาร์เอมเอสอีเอ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนอย่างแท้จริง (Exact Fit)
(Arbuckle, 1995, p.523)
2.2.2 ประเมิ นความกลมกลื นของผลลั พ ธ์ ใ นส่ว นประกอบที่ ส าคัญ ในโมเดล
ภายหลังจากการประเมินความกลมกลืนของโมเดลในภาพรวมแล้ว สิ่งที่มีความสาคัญมากที่ต้อง
ประเมิ น คื อ การตรวจสอบผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ ใ นแต่ ล ะส่ ว นว่ า มี ค วามถู ก ต้ อ งและอธิ บ ายได้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผลการตรวจสอบนี้จะทาให้ทราบว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่าง
แท้จริงหรือไม่ในแต่ละส่วนของความสัมพันธ์ของตัวแปร ในงานวิจัยนี้พิจารณาพารามิเตอร์ใน 2
กลุ่ม ได้แก่
2.2.2.1 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) โดยค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานควรมีขนาดเล็ก โดยการตีความว่าค่าความคลาดเคลื่อนมีขนาดเล็กหรือใหญ่
นั้นพิจารณาจากค่าพารามิเตอร์ว่ามีนัยสาคัญหรือไม่ หากค่าพารามิเตอร์มีนัยสาคัญแสดงว่าค่าความ
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คลาดเคลื่อนมาตรฐานมีขนาดใหญ่ ซึ่งบ่งบอกได้ว่าแบบจาลองยังไม่ดีพอ (นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2542,
หน้า 53)
2.2.2.2 สหสัมพันธ์พหุคูณกาลังสอง (Square Multiple Correlation: R2)
หรือค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรสังเกตได้ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยค่าสถิติที่มีค่า
สูงแสดงว่าโมเดลมีความเที่ยงตรง (Joreskog & Sorbom, 1993, p. 26) แต่ถ้าสถิติมีค่าน้อยแสดงว่า
โมเดลนั้นมีความเที่ยงตรงน้อยยังไม่มี ประสิทธิภาพ (นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2542, น.59) และพิจารณา
โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นว่า สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรได้ถึงร้อยละ
40 ย่อมถือได้ว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีและยอมรับได้ (Saris &Strenkhorst, 1984, p.282)
3.8 กำรรำยงำนผลกำรวิจัย
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของปัจจัยที่สาคัญและส่งผลหรือมีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล และวิธีการทาอย่างไรให้
องค์การมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรายงานผลการวิจัยดังนี้
1. ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถามจะถู ก น ามาวิ เ คราะห์ ด้ า นสภาพปั จ จุ บั น ขององค์ ก าร
ประกอบด้วย ตาแหน่งของกลุ่ มตัวอย่าง ประสบการณ์ จานวนเจ้าหน้าที่ ตารวจเพื่อทราบถึงขนาด
ของหน่วยงานด้านการป้องกั นปราบปรามและสืบสวนสอบสวน โดยใช้เครื่องมือทางสถิติเชิง
พรรณนาด้วยค่าความถี่และค่าร้อยละ
2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นที่ ส่งผลต่อปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ยมัชฉิมเลขคณิต
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อยืนยันบ่งชี้
องค์ ป ระกอบของตัว แปรสั ง เกตได้ใ นแต่ล ะปั จจั ย ด้ วยการวิ เ คราะห์อ งค์ ประกอบจากน้ าหนั ก
องค์ประกอบ (Factor Loading) เพื่อให้ทราบว่า ตัวแปรใดมีความสาคัญจากน้อยเพียงใดต่อปัจจัย
นั้นเพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัย
สรุปผลจากการวิเคราะห์สาระบูรณาการข้อมูลจากประเด็นคาถาม สรุปประมวลผล เพื่อใช้
ในการร่างปัจจัย วิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของกองบัญชาการตารวจนครบาล
ตรวจสอบผลการวิจัย โดยท่านอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและท่านอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รวมทั้ง
ท่ า นผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ โดยได้ นาภาพรวมของข้อ แนะนาและข้อ เสนอแนะต่า งๆไปแก้ ไ ขปรั บปรุ ง
ผลการวิจัยแล้วนาเสนอผลการวิจัยในขั้นต่อไป

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึก ษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล ในครั้งนี้
ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมและสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาล 2) เพื่อศึกษาเหตุปัจจัยที่ มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและสืบสวน
สอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาล 3) เพื่อพัฒนาปรับปรุงและเสริมสร้างข้อเสนอแนะ
ปัจจัยที่นาไปสู่ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและ
การสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาล โดยได้นาเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ใช้สถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) ด้วย
โปรแกรม AMOS
การนาเสนอผลการวิจัยได้กาหนดรายละเอียดในการเสนอผลการวิจัย ดังนี้
1. คุณลักษณะพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
2. ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
3. ผลการศึกษาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมและการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาล
4. รูปแบบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจ
นครบาลด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน
5. การทดสอบสมมติฐานงานวิจัย
4.1 คุณลักษณะพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
คุ ณ ลั ก ษณะทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตัว อย่ า งประกอบด้ว ย เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ต าแหน่ ง
ประสบการณ์จานวนกาลังพลในหน่วยงาน ลักษณะการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ความสามารถ
ด้านภาษา ระดับความสามารถการใช้ภาษา และความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง
เป็นการบอกถึงคุณลักษณะของหน่วยงาน ขนาดของหน่วยงาน และความสามารถด้านทักษะต่างๆ
เพื่อรองรับการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล ตามข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.1 คุณลักษณะพื้นฐานโดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษา
คุณลักษณะพื้นฐาน

จานวน/คน

ร้อยละ

455
25
480

94.79
5.21
100.00

5
101
57
245
72
480

1.04
21.04
11.88
51.04
15.00
100.00

156
265
59
480

32.50
55.21
12.29
100.00

เพศ
 ชาย
 หญิง
รวม
อายุ






ต่ากว่า 26 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 – 55 ปี
มากกว่า 55 ปี
รวม
ระดับการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จากข้อมูลในตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ตารวจ ในเรื่องของเพศ ปรากฏว่า ร้อยละ 94.79 เป็นเพศชาย และ 5.21 เป็นเพศหญิง
ด้านอายุ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.04 มีอายุระหว่าง 46-55 ปี และร้อยละ 21.04 เป็น
เจ้าหน้าที่ตารวจที่มีอายุระหว่าง26-35 ปี สาหรับด้านระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ
55.21 และ 32.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และต่ากว่าระดับปริญญาตรี ตามลาดับ
ในด้านข้อมูลเกี่ยวกับ ตาแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถามและประสบการณ์ในการทางานที่
สังกัดในกองบัญชาการตารวจนครบาล ซึ่งเป็นคุณลักษณะด้านการบริหารงานภายในองค์การของ
กลุ่มตัวอย่างนั้น ปรากฏตามข้อมูลในตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 ตาแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม และประสบการณ์ในการทางานที่สังกัด
ฐานะตาแหน่ง
จานวน/คน
ร้อยละ
182
37.92
 ผบ.หมู่ ปป. (ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม)
147
30.63
 ผบ.หมู่ สส. (ผู้บังคับหมู่สืบสวนสอบสวน)
74
15.42
 รอง สวป. (รองสารวัตรป้องกันปราบปราม)
53
11.04
 รอง สว. สส. (รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน)
6
1.25
 สวป.
(สารวัตรป้องกันปราบปราม)
13
2.71
 สว.สส.
(สารวัตรสืบสวนสอบสวน)
3
0.63
 รอง ผกก.ปป. (รองผู้กากับการป้องกันปราบปราม)
2
0.42
 รอง ผกก.สส. (รองผู้กากับการสืบสวนสอบสวน)
รวม
480
100.00
ประสบการณ์ในการทางานในสังกัด
จานวน/คน
ร้อยละ
47
9.79
 ไม่เกิน 5 ปี
65
13.54
 6 - 10 ปี
111
23.10
 11 - 15 ปี
257
53.54
 มากกว่า 15 ปี
รวม
480
100.00
จากข้อมูลในตารางที่ 4.2 พบว่าในด้านของตาแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อยู่
ในตาแหน่ง ผบ.หมู่ ปป. จานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 37.92 รองลงมาคือตาแหน่ง ผบ.หมู่ สส.
จานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 30.64 รองลงมาคือตาแหน่ง รอง สวป. จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ
15.42 ในด้า นของประสบการณ์ก ารทางานของกลุ่ม ตัวอย่ าง พบว่าเจ้าหน้าที่ ผู้มีประสบการณ์
มากกว่า 15 ปี มีจานวนมากที่สุดถึง 257 คน คิดเป็นร้อยละ 53.54 รองลงมาคือ ผู้ที่มีประสบการณ์
11–15 ปี จานวน 111คน คิดเป็นร้อยละ 23.10
ในด้ า นข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ จ านวนก าลั ง พลในหน่ ว ยงาน และลั ก ษณะการปฏิ บั ติ ง านของ
หน่วยงานในปัจจุบัน ปรากฏในตารางข้อมูลที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 จานวนกาลังพลในหน่วยงาน และลักษณะการปฏิบัติงานของหน่วยงานในปัจจุบัน
จานวนกาลังพลในหน่วยงาน
 1-20 คน
 20-30 คน
 31 คนขึ้นไป
รวม
ลักษณะการปฏิบัติงานของหน่วยงานปัจจุบัน
 ป้องกันปราบปราม
 สืบสวนสอบสวน
รวม

จานวน (คน)
6
238
236
480
จานวน (คน)
257
223
480

ร้อยละ
1.5
49.58
49.17
100.00
ร้อยละ
53.54
46.46
100.00

จากข้อมูลในตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีจานวนกาลังพลในสังกัด 20-30 คนขึ้นไป
ใกล้เคียงกับจานวนกาลังพล 31 คนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 49.58 และ ร้อยละ 49.17 ตามลาดับ ใน
ส่วนของลักษณะการปฏิบัติงานของหน่วยงานในปัจจุบันมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน คือ ลักษณะงาน
ป้องกันปราบปราม จานวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 53.54 และ ลัก ษณะงานสืบสวนสอบสวน
จานวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 46.46
ในด้านข้อมูลเกี่ยวกับทักษะความสามารถด้านภาษารวมถึงทักษะความสามารถด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มตัวอย่างแสดงในตารางที่ 4.4 และตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.4 ทักษะความสามารถด้านภาษา
ความสามารถด้านจานวนการใช้ภาษาต่างประเทศ
 ใช้ได้ 1 ภาษา
 ใช้ได้ 2 ภาษา
รวม
ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษา
 พอใช้
 ปานกลาง
 ดี
รวม

จานวน/คน
459
21
300
จานวน/คน
428
51
1
480

ร้อยละ
90.67
9.33
100
ร้อยละ
89.17
10.63
0.21
100.00

140

จากข้ อมู ล ในตารางที่ 4.4 พบว่ า ในด้า นทั ก ษะความสามารถด้า นภาษาโดยส่ว นใหญ่
สามารถใช้ ภาษาต่างประเทศได้ 1 ภาษา จานวน 459 คน คิดเป็นร้อยละ 95.63 และด้านระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ได้เป็นจานวน 428 คน คิด
เป็นร้อยละ 89.17
ในด้านคุณลักษณะด้านระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ดังปรากฏในตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 ระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
ความสามารถในการใช้เทคโนลีระบบสารสนเทศ
จานวน(คน)
317
 พอใช้
149
 ปานกลาง
14
 ดี
รวม
480

ร้อยละ
66.04
31.04
2.92
100.00

จากข้อมูลในตารางที่ 4.5 พบว่า ระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
ในหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ตารวจมีความสามารถส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ จานวน 317 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.04 และรองลงมาอยู่ในระดับปานกลางจานวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 31.04
4.2 ผลการศึ ก ษาปัจ จัยที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ ประสิท ธิภ าพการบริหารจัด การการป้อ งกันปราบปราม
อาชญากรรมและการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาล
ข้อมูลแบบสอบถาม เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมและการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาลของกลุ่มตัวอย่าง จานวน
480 คนโดยเป็นข้ อมูล ที่สอบถามเกี่ ยวกั บระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจ
นครบาลโดยแบ่งปั จจัยการดาเนินการออกเป็น 7 ปัจจัย คือ 1)การบริหารจัดการกลยุทธ์ 2)การ
บริหารจัดการด้านโครงสร้าง 3)การบริหารจัดการระบบด้านภาวะผู้นา 4)การบริหารจัดการด้าน
ค่านิยมร่วม 5)การบริหารจัดการด้านรูปแบบการบริหาร 6)การบริหารจัดการด้านบุคลากร และ 7)
การบริหารจัดการด้านทักษะ
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4.2.1 ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การการป้ อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรมและการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาล
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ภาพรวมระดับความคิดเห็นของกลุ่ม ตัวอย่างต่อปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการสืบสวน
สอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาลมีระดับความคิดเห็นโดยรวมทั้งหมด 7 ปัจจัย อยู่ระดับ
เห็นด้วยมาก ดังปรากฏในตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 ระดับความคิดเห็นของข้าราชการตารวจต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมและสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาล
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
และสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล
1. ด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์
2. การบริหารจัดการด้านโครงสร้าง
3. การบริหารจัดการระบบด้านภาวะผู้นา
4. การบริหารจัดการด้านค่านิยมร่วม
5. การบริหารจัดการด้านรูปแบบการบริหาร
6. การบริหารจัดการด้านบุคลากร
7. การบริหารจัดการด้านทักษะ
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
(x )
3.23
3.79
3.84
4.00
3.92
3.93
3.89
3.79

ระดับความคิดเห็น
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าระดับ
มาตรฐาน
ความหมาย
(SD)
0.90
เห็นด้วยปานกลาง
0.85
เห็นด้วยมาก
0.89
เห็นด้วยมาก
0.89
เห็นด้วยมาก
0.83
เห็นด้วยมาก
0.83
เห็นด้วยมาก
0.93
เห็นด้วยมาก
0.92
เห็นด้วยมาก

ข้อมูลตามตารางที่ 4.6 ชี้ให้เห็นว่าจากปัจจัยที่เกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการ
ตารวจนครบาลทั้ง 7 ปัจจัยนั้น พบว่าการบริหารจัดการของกองบัญชาการนครบาลด้านการป้องกัน
ปราบปรามและสืบสวนสอบสวนในปัจจัยส่วนใหญ่ 6 ปัจจัย อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก กล่าวคือ การ
บริหารจัดการด้านค่านิยมร่วม การบริหารจัดการด้านบุคลากร การบริหารจัดการด้านรูปแบบการ
บริหาร การจัดการด้านทักษะ การบริหารจัดการด้านระบบภาวะผู้นา และการบริหารจัดการด้าน
โครงสร้าง มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 4.00 3.93 3.92 3.89 3.84 และ 3.79
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ตามลาดับ มีเพียงด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์ที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 3.23
โดยมีค่าเฉลี่ยรวม ( x = 3.97, SD = 0.92)ซึ่งโดยรวมของแต่ละปัจจัยการจัดการนั้นอยู่ในระดับมาก
และปัจจัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยแต่ละปัจจัยมีข้อมูลเฉพาะด้าน ดังนี้
4.2.2 ด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์ (Strategy)
ตารางที่ 4.7 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์
ระดับความคิดเห็น
การบริหารจัดการกลยุทธ์ (Strategy)
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ค่าระดับความหมาย
(x )
มาตรฐาน (SD)
1.1 กลยุทธ์ด้านนโยบายที่สนับสนุนเพื่อพัฒนากองบัญชาการตารวจนครบาลสานักงานตารวจแห่งชาติ
1. มีการสอบถามความคิดเห็นของกาลังพลก่อนกาหนด 2.40
0.74
เห็นด้วยน้อย
นโยบายของกองบังคับบัญชาตารวจนครบาล
2. มี ก ารศึ ก ษาปั ญ หาโดยล าดั บ ความส าคั ญ เพื่ อ แบ่ ง 2.53
0.74
เห็นด้วยน้อย
นโยบายออกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อความสอดคล้องกับ
ปัญหา พร้อมแจ้งให้กาลังพลได้รับทราบ
3. มี ก ารส ารวจความพร้ อ มของก าลั ง พล ด้ า นความรู้ 3.08
0.75
เห็นด้วยปานกลาง
ความสามารถ งบประมาณ เพื่ อ ให้ ภ ารกิ จ ของ
กองบั ญ ชาการต ารวจนครบาลด าเนิ น การได้ ต าม
วัตถุประสงค์
4. นโยบายของกองบัญชาการตารวจนครบาล สามารถ 3.18
0.83
เห็นด้วยปานกลาง
ปฏิบัติได้จริงสมเหตุสมผล กาลังพลและผู้บังคับบัญชา
ในระดับต่างๆ มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
5. มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านการป้องกัน 2.64
0.83
เห็นด้วยปานกลาง
ปราบปรามและสืบสวนสอบสวนเพื่อศึกษานโยบาย
นั้นๆ
6. มี ก ารทบทวนนโยบายเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นพั ฒ นาให้ 2.54
0.81
เห็นด้วยน้อย
สอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย
2.73
0.83
เห็นด้วยปานกลาง
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ตารางที่ 4.7 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์ (ต่อ)
การบริหารจัดการกลยุทธ์ (Strategy)
1.2 กลยุทธ์ด้านคุณภาพและความก้าวหน้าของวัสดุอุปกรณ์
1. มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
2. มีการปรับปรุงกฎระเบียบ คาสั่ง และข้อกาหนดของ
กองบัญชาการตารวจนครบาลให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริง ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
3. มีการกระตุ้นเพื่อส่งเสริมให้กาลังพลเกิดคุณภาพใน
การปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือการบริหารคุณภาพ และ
ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย
4. มียกระดับมาตรฐานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให้
อยู่ในระดับสากล
5. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทาการ
วิ จั ย ผลลั พ ธ์ ผลสะท้ อ นของวิ วั ฒ นาการของ
กองบัญชาการตารวจนครบาล
6. มีการกาหนดแผนและกลยุทธ์ด้านวัสดุอุปกรณ์ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. มี ก ารก าหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพ ระดั บ ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
(X )

ระดับความคิดเห็น
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าระดับความหมาย
มาตรฐาน (SD)

3.53

0.79

เห็นด้วยมาก

3.24

0.76

เห็นด้วยปานกลาง

3.73

0.68

เห็นด้วยมาก

3.80

0.71

เห็นด้วยมาก

3.11

0.76

เห็นด้วยปานกลาง

2.97

0.73

เห็นด้วยปานกลาง

3.90

0.75

เห็นด้วยมาก

3.47

0.81

เห็นด้วยมาก
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
การบริหารจัดการกลยุทธ์ (Strategy)
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ค่าระดับความหมาย
( X ) มาตรฐาน (SD)
1.3 กลยุทธ์ด้านการสรรหากาลังพลที่เชี่ยวชาญด้านป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนเพือ่ นามากาหนด
นโยบายและแผน
1. มี ก าร ระ บุ คุ ณ สมบั ติ ผู้ เชี่ ยวชาญ ด้ า นป้ อง กั น 3.10
0.71
เห็นด้วยปานกลาง
ปราบปรามและสื บ สวนสอบสวน เพื่ อ ก าหนด
แผนงานกลยุทธ์ของกองบัญชาการตารวจนครบาล
2. มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่ นๆ เพื่ อได้ม าซึ่ ง 3.28
0.74
เห็นด้วยปานกลาง
ผู้เชี่ยวชาญด้านป้องกันปราบปรามสืบสวนสอบสวน
ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกองบัญชาการตารวจนครบาล
3. มี ก ารร่ ว มมื อ กั บ ภาคประชาชน หน่ ว ยงานรั ฐ 3.93
0.78
เห็นด้วยมาก
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางความ
ร่วมมือและความเชื่อมั่นในการรักษาความเรียบร้อย
ในงานด้านป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน
4. มี ก ารสร้ า งหรื อ ร่ ว มมื อ เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยชุ ม ชน 3.94
0.78
เห็นด้วยมาก
เพื่ อ ให้ เ กิด ความช านาญในการแก้ ปั ญ หางานด้ า น
ป้ อ งกัน ปราบปรามและสื บ สวนสอบสวน โดยยึ ด
หลักความสงบสุขของประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ค่าเฉลี่ยรวม
3.56
0.84
เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด
3.23
0.90
เห็นด้วยมาก

จากข้อมูลในตารางที่ 4.7 เกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจ จัยปัจจัยด้านการ
บริหารจัดการกลยุทธ์ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวม 2 ปัจจัย อยู่ในระดับมากได้แก่ กลยุทธ์ด้านการสรรหา
กาลังพลที่เชี่ยวชาญด้านป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนเพื่อนามากาหนดนโยบายและ
แผน มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x = 3.56, SD = 0.84) กลยุทธ์ด้านคุณภาพและความก้าวหน้า
ของวัสดุอุปกรณ์ มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x = 3.47, SD = 0.81) รองลงมาคือกลยุทธ์ด้าน
นโยบายที่สนับสนุนเพื่อพัฒนากองบัญชาการตารวจนครบาลส านักงานตารวจแห่งชาติ มีระดับ
ความคิดเห็นปานกลาง ( x = 2.73, SD = 0.83) โดยภาพรวมของระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.23, SD = 0.90)
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จากความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่ม ตัวอย่างจานวน 480 คน ที่มีต่อปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการกลยุ ท ธ์ เมื่ อเที ย บกั บ ค่ า ดัช นี ความคิด เห็นที่ผู้ วิจัย ก าหนดไว้ใ นบทที่ 3 แล้ว พบว่าอยู่ ใ น
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับเห็น ปานกลางและมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.90 แสดงถึงความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมไม่แตกต่างกัน
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการด้านโครงสร้าง (Structure)
ตารางที่ 4.8 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการด้านโครงสร้าง
ระดับความคิดเห็น
ด้านการบริหารจัดการด้านโครงสร้าง (Structure)
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ค่าระดับความหมาย
(x )
มาตรฐาน (SD)
2.1 โครงสร้างด้านงบประมาณที่เพียงพอ สอดคล้องทันเวลาต่อสถานการณ์
1. มี ก ารก าหนดงบประมาณเองให้ ส อดคล้ อ งกั บ 3.84
0.76
เห็นด้วยมาก
หน่ วยงานหลักและหน่ วยงานย่ อ ยในภาระกิจหลั ก
ของกองบัญชาการตารวจนครบาล
2. มีการจั ด สรรงบประมาณเองให้ เ ป็ น ไปตามบทบาท 4.02
0.78
เห็นด้วยมาก
ภารกิ จ ของงานป้ อ งกั น ปราบปราบ และสื บ สวน
สอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาล
3. มีการเสนองบประมาณและได้รับการเสนอแนะจาก 3.99
0.83
เห็นด้วยมาก
กาลั ง พลด้ านป้ อ งกัน ปราบปราม สื บสวนสอบสวน
เพื่ อ สะท้ อ นถึ ง คุ ณภาพของการใช้ ง บประมาณและ
ความต้องการ ที่สามารถตรวจสอบได้แล้วแต่กรณี
ค่าเฉลี่ยรวม
3.95
0.80
เห็นด้วยมาก
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ตารางที่ 4.8 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการด้านโครงสร้าง (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
ด้านการบริหารจัดการด้านโครงสร้าง (Structure)
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ค่าระดับความหมาย
(x )
มาตรฐาน (SD)
2.2 โครงสร้างด้านการพัฒนาและใช้ระบบเทคโนโลยีที่เกิดประโยชน์สูงสุด
1. มี ร ะบบการพั ฒ นาการใช้ เ ทคโนโลยี ใ ห้ ก าลั ง พล 3.99
0.83
เห็นด้วยมาก
สามารถใช้อย่างครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงาน
ด้านป้องกันปราบปราม และสืบสวนสอบสวน อย่าง
ทั่วถึงโดยสามารถวัดระดับได้
2. มีการค้นหาแนวทางให้บุคคลภายนอกองค์การสามารถ 3.73
0.78
เห็นด้วยมาก
ร่ ว มใช้ ประ โยชน์ เ ทค โนโ ลยี ส าร สน เทศ เพื่ อ
ข้อเสนอแนะสิ่งใหม่ที่ค้นพบ
3. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบในการ 3.90
0.78
เห็นด้วยมาก
ตัดสินใจในภารกิจด้านป้องกันปราบปรามและสืบสวน
สอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาลอย่างคุ้มค่า
4. มี ก ารยกเลิ ก ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ไ ม่ 3.03
0.66
เห็นด้วยปานกลาง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภารกิจด้านป้องกันปราบปราม
และสืบสวนสอบสวน ซึ่งอาจส่งผลต่อความเสียหาย
ต่อองค์การได้
5. มีการพัฒนาระบบและกาลังพลในการใช้เทคโนโลยี 3.70
0.72
เห็นด้วยมาก
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ค่าเฉลี่ยรวม
3.67
0.83
เห็นด้วยมาก

147

ตารางที่ 4.8 (ต่อ)
ด้านการบริหารจัดการด้านโครงสร้าง (Structure)
2.3 โครงสร้างการกระจายอานาจด้านงบประมาณ
1. มีการกระจายอานาจไปยังระดับกองบังคับการ และ
สถานีตารวจให้มีงบประมาณและเสนองบประมาณได้
2. ระบบการใช้งบประมาณตามโครงสร้างของหน่วยงาน
ด้ า นป้ อ งกั น ปราบปรามและสื บ สวนสอบสวนให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. มีการเบิกจ่ายงบประมาณด้านป้องกันปราบปรามและ
สืบสวนสอบสวน ด้วยระบบเทคโนโลยีและสามารถ
ตรวจความถูกต้องได้
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านงบประมาณตามโครงสร้าง
ขององค์ ก ารได้ รั บ การยอมรั บ จากหน่ ว ยงานด้ า น
ป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน
ค่าเฉลี่ยรวม
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด

ค่าเฉลี่ย
(x )

ระดับความคิดเห็น
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าระดับความหมาย
มาตรฐาน (SD)

3.97

0.82

เห็นด้วยมาก

4.08

0.83

เห็นด้วยมาก

3.19

0.81

เห็นด้วยปานกลาง

3.98

0.84

เห็นด้วยมาก

3.80
3.79

0.90
0.85

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

จากข้อมูลในตารางที่ 4.8 เกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อ ปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการด้านโครงสร้างพบว่า ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ปัจจัยมีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก( x = 3.79, SD
= 0.85) กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นสูงสุด คือ โครงสร้างด้านงบประมาณที่เพียงพอ สอดคล้อง
ทันเวลาต่อสถานการณ์( x = 3.95, SD = 0.80) ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากรองลงมา
เป็นโครงสร้างการกระจายอานาจด้านงบประมาณ( x = 3.80, SD = 0.90) และ โครงสร้างด้านการ
พัฒนาและใช้ระบบเทคโนโลยีที่เกิดประโยชน์สูงสุด ( x = 3.67, SD = 0.83)ระดับความคิดเห็นด้วย
มาก ตามลาดับ
จากความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่ม ตัวอย่างจานวน 480ท่าน ที่มีต่อปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการด้านโครงสร้าง เมื่อเทียบกับค่าดัชนีความคิดเห็นที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ในบทที่ 3 แล้ว พบว่าอยู่
ในค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.85 แสดงถึงความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมไม่แตกต่างกัน
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4.2.4 การบริหารจัดการระบบ (System) ด้านภาวะผู้นา
ตารางที่ 4.9 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการระบบด้านภาวะผู้นา
การบริหารจัดการระบบ (System) ด้านภาวะผู้นา

ค่าเฉลี่ย
(x)
3.1 ระบบการสรรหาผู้นาในยุค 4.0 ของผู้บงั คับบัญชาในทุกระดับชั้น
1. ผู้ น าที่ ก าลั ง พลให้ ก ารยอมรั บ เชื่ อ ถื อ ว่ า เป็ น ผู้ 3.96
เสริ ม สร้ า งเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงในการสร้ า งขี ด
ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาของ หน่วยงาน
ด้านป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน
2. มี ผู้ น าที่ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ก าลั ง ยุ ค ใหม่ มี 3.92
ความสามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในและ
องค์การภายนอกได้อย่างกลมกลืน
3. มี ผู้ น าที่ ต้ อ งน านโยบายของหน่ ว ยงานป้ อ งกั น 3.16
ปราบปรามและสืบสวนสอบสวนมาประยุกต์ใช้โดย
คิ ด ค้ น นวั ต กรรม ออกแบบ การบริ ห ารจั ด การให้
สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ นโยบายให้ เ ป็ น ไปตา ม
วัตถุประสงค์
4. มีผู้นาที่เสริมสร้างให้ทักษะการทางานเป็นทีมเพื่อ 3.95
ผลักดันภารกิจของหน่วยงานป้องกันปราบปรามและ
สืบสวนสอบสวนให้ดาเนินการเป็นไปตามนโยบาย
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของกองบัญชาการตารวจ
นครบาล
ค่าเฉลี่ยรวม
3.75

ระดับความคิดเห็น
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าระดับความหมาย
มาตรฐาน (SD)
0.82

เห็นด้วยมาก

0.78

เห็นด้วยมาก

0.82

เห็นด้วยปานกลาง

0.79

เห็นด้วยมาก

0.87

เห็นด้วยมาก
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ตารางที่ 4.9 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการระบบด้านภาวะผู้นา
(ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
การบริหารจัดการระบบ (System) ด้านภาวะผู้นา
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ค่าระดับความหมาย
(x )
มาตรฐาน(SD)
3.2 ระบบแนวทางการขจัดปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามหน้าที่โดยมีกฎหมายรองรับ
1. มี การผลั กดัน ข้อ กฎหมายที่เ ป็น อุ ปสรรคเพื่ อเปิ ด 3.72
0.91
เห็นด้วยมาก
ช่องทางให้กาลั งพลในหน่วยงานด้านการป้องกัน
ปราบปรามและสื บ สวนสอบสวนสามารถเข้ าถึ ง
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจหน้าที่โดยไม่มี
ความผิด
2. มีแหล่งข้ อมูลที่เป็นของตนเองโดยมีการเชื่อมต่ อ 4.04
0.83
เห็นด้วยมาก
ฐานข้อมูลจากทุกแหล่งเพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูล
3. มี ก ารปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าและที่ มี อ ยู่ 3.70
0.90
เห็นด้วยมาก
ตลอดเวลา
4. มีการอบรมกาลังพลอยู่เสมอเพื่อขจัดปัญหาความไม่ 4.21
0.85
เห็นด้วยมาก
รู้ระบบเทคโนโลยี โดยมีการวัดระดับความรู้เพื่อเป็น
วิชาชีพ
5. มีการปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยี ให้มี 3.99
0.85
เห็นด้วยมาก
ความทันสมัยสะดวกต่อภาระกิจหน้าที่ได้ตลอดเวลา
6. มีระบบการปกปิดชั้นความลับของข้อมูลเพื่อป้องกัน 3.18
0.77
เห็นด้วยปานกลาง
การเผยแพร่ข้อมูล
ค่าเฉลี่ยรวม
3.81
0.92
เห็นด้วยมาก
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)
การบริหารจัดการระบบ (System) ด้านภาวะผู้นา

ค่าเฉลี่ย
(x )
3.3 ระบบในการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
1. มี ก ารก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ข องหน่ ว ยงานป้ อ งกั น 4.03
ปราบปรามและสื บ สวนสอบสวนให้ เ กิ ด ความ
ชัดเจนพร้อมทั้งให้กองบังคับการสถานีตารวจใน
องค์ การยอมรั บ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการให้ การ
สนับสนุนด้านต่างๆจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน
และชุมชน
2. มี การยอมรั บ ความคิ ด เห็ น ของบุ ค คล หน่ ว ยงาน 3.97
ต่างๆ และ นาความคิดเห็นมาประยุกต์ใช้เป็นแนว
ทางการปรั บ ปรุ ง หน่ ว ยงานด้ า นการป้ อ งกั น
ปราบปรามและสืบสวนสอบสวน
3. มี ก าร เ ปิ ด รั บ การ สนั บ สนุ น ด้ าน ก าลั ง พ ล 4.09
งบประมาณ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ระบบเทคโนโลยี
การศึ ก ษาดู ง าน จากหน่ ว ยงานรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
เอกชน ชุมชน และสถาบันการศึกษา
ค่าเฉลี่ยรวม
4.03
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด
3.84

ระดับความคิดเห็น
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าระดับความหมาย
มาตรฐาน (SD)
0.83

เห็นด้วยมากที่สุด

0.77

เห็นด้วยมาก

0.81

เห็นด้วยมาก

0.81
0.89

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

จากข้อมูลในตารางที่ 4.9 เกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อ ปัจจัยการบริหารจัดการ
ด้านระบบ (System) ด้านภาวะผู้นาพบว่า ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ปัจจัย มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
( x = 3.84, SD = 0.89) ด้านที่มีระดับความคิดเห็นของกลุ่ม ตัวอย่างสูงที่สุดคือ ระบบภาวะผู้นาใน
การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ( x = 4.03, SD = 0.81) ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านระบบภาวะผู้นาในแนวทางการขจัดปัญหาและอุปสรรค
ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามหน้าที่โดยมีกฎหมายรองรับ ( x = 3.81, SD = 0.92) และระบบในการ
สรรหาผู้นาในยุค 4.0 ของผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น ( x = 3.75, SD = 0.87) ตามลาดับ
จากความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่ม ตัวอย่างจานวน 480 คน ที่มีต่อปัจจัยการบริหารจัดการ
ด้านระบบ (System) ด้านภาวะผู้นาเมื่อเทียบกับค่าดัชนีความคิดเห็นที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ในบทที่ 3
แล้ว พบว่าอยู่ในค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.89
แสดงถึงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมไม่แตกต่างกัน
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4.2.5 การบริหารจัดการด้านค่านิยมร่วม (Shared value)
ตารางที่ 4.10 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการค่านิยมร่วม
ระดับความคิดเห็น
ด้านการบริหารจัดการค่านิยมร่วม (Shared value)
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ค่าระดับความหมาย
(x )
มาตรฐาน (SD)
4.1 ค่านิยมด้านการมีเป้าหมายร่วมกัน ในด้านความสามัคคี มีจิตสานึกในหน้าที่สูง และการทางานเป็นทีม
1. มีผู้นาที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย 3.88
0.82
เห็นด้วยมาก
การจูงใจ สานฝัน ปลุกอารมณ์ให้เกิดขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิ บั ติ ง านของการป้ อ งกั น ปราบปรามหรื อ
สื บ สวนสอบสวนให้ ส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
องค์การ
2. มี ผู้ น าที่ ก ระตุ้ น ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาด้ า นการป้ อ งกั น 3.86
0.77
เห็นด้วยมาก
ปราบปรามหรื อสื บสวนสอบสวนด้วยการฝึกฝนใช้
ปัญญาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลง
3. มีผู้นาที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มี 3.41
0.77
เห็นด้วยมาก
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้เกิดคุณค่าของตัวเองและ
องค์การ
4. มีผู้นาที่สร้างทีมและให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดง 3.62
0.77
เห็นด้วยมาก
ความคิดเห็นเพื่อให้ทีมดาเนินการไปสู่ภารกิจเป้าหมาย
เดียวกัน
ค่าเฉลี่ยรวม
3.69
0.80
เห็นด้วยมาก

152

ตารางที่ 4.10 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการค่านิยมร่วม (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
ด้านการบริหารจัดการค่านิยมร่วม (Shared value)
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ค่าระดับความหมาย
(x )
มาตรฐาน (SD)
4.2 ค่านิยมด้านการมีขวัญกาลังใจที่ดี และมีคุณภาพในการดาเนินชีวิตในองค์การอย่างมีความสุข
1. มีการกาหนดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านต่างๆ 4.24
0.87
เห็นด้วยมากที่สุด
เพื่อเป็นวิชาชีพเทียบเท่าเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจของ
ก าลั ง พลด้ า นการป้ อ งกั น ปราบปรามและสื บ สวน
สอบสวนมีมวลความสุขด้านสุขภาพกายใจในขั้นสูง
2. มีการเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยในหน่วยงาน 3.93
0.81
เห็นด้วยมาก
ด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนเพื่อ
ก่อให้เกิดสิทธิส่วนบุคคล
3. มี ก ารแก้ ไ ขข้ อ กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ค าสั่ ง ที่ เ ป็ น 4.03
0.83
เห็นด้วยมาก
อุปสรรคต่อการดาเนินการให้ความช่วยเหลือกาลังพล
หรือจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ
ค่าเฉลี่ยรวม
4.07
0.82
เห็นด้วยมาก
4.3 ค่านิยมด้านกระบวนการช่วยเหลือกาลังพลในการถูกฟ้องร้องดาเนินคดี
1.มีการช่วยเหลือให้คาแนะนาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทาง 4.34
0.90
เห็นด้วยมากที่สุด
กฎหมาย อัยการ ทนายความแล้วแต่กรณีโดยมิยังต้อง
ถูกลงโทษทัณฑ์จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
2. มีการจัดสรรงบประมาณ ในการช่วยเหลือทางคดีแก่ 4.35
0.91
เห็นด้วยมากที่สุด
กาลังพลจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
3. มี ก ารแก้ ไ ขข้ อ กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ค าสั่ ง ที่ เ ป็ น 4.34
0.92
เห็นด้วยมากที่สุด
อุปสรรคต่อการดาเนินการให้ความช่วยเหลือกาลังพล
หรือจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ
ค่าเฉลี่ยรวม
4.34
0.91
เห็นด้วยมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด
เห็นด้วยมาก
4.00
0.89

จากข้อมูลในตารางที่ 4.10 เกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อ ปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการค่านิยมร่วมพบว่า ปัจจัยค่านิยมด้านกระบวนการช่วยเหลือกาลังพลในการถูกฟ้องร้องดาเนินคดีมีค่า
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ที่สุด ( x = 4.34, SD = 0.91) ด้านคุณค่าทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
( x = 4.07, SD = 0.85) และค่านิยมร่วมด้านการมีเป้าหมายร่วมกัน ในด้านความสามัคคี มีจิตสานึกในหน้าที่สูง
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และการทางานเป็นทีม( x = 3.69, SD = 0.80) ทั้ง 2 ด้านมีคะแนนเท่ากันและมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก
จากความคิ ดเห็นโดยรวมของกลุ่ม ตัวอย่ างจานวน 480 ท่าน ที่ มีต่อการปัจจัย ด้านการ
บริหารจัดการค่านิยมร่วม เมื่อเทียบกับค่าดัชนีความคิดเห็นที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ในบทที่ 3 แล้ว พบว่า
อยู่ในค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.089 แสดงถึง
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมไม่แตกต่างกัน
4.2.6 การบริหารจัดการด้านรูปแบบการบริหาร (Style)
ตารางที่ 4.11 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านรูปแบบการบริหาร
ระดับความคิดเห็น
ด้านการบริหารจัดการด้านรูปแบบการบริหาร (Style) ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าระดับความหมาย
(x )
มาตรฐาน (SD)
5.1 รูปแบบการรวมฐานข้อมูล ศูนย์รวมพฤติกรรมบุคคล กลุ่มบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในทุกด้าน
1. มีความเป็นศูนย์รวมข้อมูลบุคคล ยานพาหนะ ระบบ 4.07
0.84
เห็นด้วยมาก
เทคโนโลยี โ ทรศั พ ท์ ของทุ ก หน่ ว ยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ เอกชน และนักท่องเที่ยว
2. มี ร ะบบการป้ อ งกัน ข้ อ มู ล โครงข่ าย ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ 4.10
0.82
เห็นด้วยมาก
สากล
3. มีการรวมระบบข้อมูลสาหรับผู้กระทาความผิดรวมทุก 4.00
0.88
เห็นด้วยมาก
แหล่ง เป็ นแหล่ งเดี ยวกัน เพื่อ ติด ตามพฤติกรรมและ
ความเคลื่อนไหว
ค่าเฉลี่ยรวม
4.06
0.85
เห็นด้วยมาก
5.2 รูปแบบการบริการร้องทุกข์และป้องกันปราบปรามหรือสืบสวนสอบสวน ผู้กระทาความผิดผ่านระบบ
เทคโนโลยี
4. มี ร ะบบรั บ การร้ อ งทุ ก ข์ ห รื อ แจ้ ง ความผ่ า นระบบ 3.69
0.74
เห็นด้วยมาก
เทคโนโลยี ตลอดเวลา
5. มี ก ารตรวจตราป้ อ งกั น ปราบปรามและสื บ สวน 3.80
0.77
เห็นด้วยมาก
สอบสวน ผ่านระบบเทคโนโลยี
6. มีระบบการร้องทุกข์ที่หลากหลายภาษาเช่น อังกฤษ 3.70
0.79
เห็นด้วยมาก
จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น
ค่าเฉลี่ยรวม
3.73
0.77
เห็นด้วยมาก
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ตารางที่ 4.11 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านรูปแบบการบริหาร (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
ด้านการบริหารจัดการด้านรูปแบบการบริหาร (Style) ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าระดับความหมาย
(x )
มาตรฐาน (SD)
5.3 รูปแบบความร่วมมือของทุกภาคส่วนและประชาชน ทางเทคโนโลยีโดยมีกฎหมายรองรับ
1. มีการใช้ระบบเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดของทุกภาคส่วน 4.10
0.85
เห็นด้วยมาก
และประชาชนส่ วนที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การป้ อ งกั น
ปราบปรามและสืบสวนสอบสวนโดยผ่านศูนย์ควบคุม
ของกองบั ญ ชาการต ารวจนครบาลโดยมี ก ฎหมาย
รองรับ
2. มีการเชื่อมต่อระบบบัตรประชาชนในสถานที่ต่างๆที่ 4.07
0.85
เห็นด้วยมาก
ประชาชนเข้าไปใช้บริการด้วยการบังคับใช้กฎหมาย
3. มี ก ฎหมายรองรั บ อาสาสมั ค รที่ ผ่ า นการคั ด กรอง 3.78
0.79
เห็นด้วยมาก
รับรองตรวจสอบความประพฤติเป็นระยะในรูปแบบ
คณะกรรมการของภารกิจด้านการป้องกันปราบปราม
และสืบสวนสอบสวน และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ
ค่าเฉลี่ยรวม
3.98
0.84
เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด
เห็นด้วยมาก
3.92
0.83

จากข้อมูลในตารางที่ 4.11 เกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านรูปแบบการ
บริหาร พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ปัจจัย อยู่ในระดับความมาก ( x = 3.92, SD = 0.83) โดยปัจจัยด้านรูปแบบการ
รวมฐานข้อมูล ศูนย์รวมพฤติกรรมบุคคล กลุ่มบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงมีค่าความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.06, SD = 0.85) ลาดับรองลงมาคือปัจจัยด้านรูปแบบความร่วมมือของทุกภาคส่วนและ
ประชาชน ทางเทคโนโลยีโดยมีกฎหมายรองรับ ( x = 3.98, SD = 0.84) และปัจจัยด้านรูปแบบการบริการร้องทุกข์
และป้องกันปราบปรามหรือสืบสวนสอบสวน ผู้กระทาความผิดผ่านระบบเทคโนโลยี ( x = 3.73, SD = 0.77)
ตามลาดับ
จากความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างจานวน 480 ท่าน ที่มีต่อการปัจจัยด้านรูปแบบ
การบริหาร เมื่อเทียบกับค่าดัชนีความคิดเห็นที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ในบทที่ 3 แล้ว พบว่าอยู่ในค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.83 แสดงถึงความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างโดยรวมไม่แตกต่างกัน
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4.2.6 การบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการด้านบุคลากร (Staff)
ตารางที่ 4.12 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ระดับความคิดเห็น
ด้านการบริหารจัดการด้านบุคลากร (Staff)
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ค่าระดับความหมาย
(x )
มาตรฐาน (SD)
6.1 การบริหารจัดการด้านการคัดเลือกกาลังพลที่สอดคล้องกับภารกิจบทบาทหน้าที่
1. มีการคัดเลือกกาลังพลที่เข้าใจในภารกิจหน้าที่หลั ก 3.95
0.78
เห็นด้วยมาก
โดยมีคุณสมบัติตามที่กองบัญชาการตารวจนครบาล
กาหนดและฝึกอบรมด้วยตนเอง
2. มีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามาเป็นกาลังพลที่มีองค์ 4.01
0.77
เห็นด้วยมาก
ความรู้ทางเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศโดยมีการวัด
ระดับได้เพื่อเป็นวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพ
3. มีการวิจัยประเมินคุ ณภาพ กาลังพลอยู่เสมอเพี่อเป็น 3.85
0.77
เห็นด้วยมาก
ประโยชน์ในการบริหารจั ดการในภาระกิจหลักของ
กองบัญชาการตารวจนครบาล
ค่าเฉลี่ยรวม
3.94
0.78
เห็นด้วยมาก
6.2 การบริหารจัดการด้านการสนับสนุนการศึกษาและการนางานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์
4. มี การสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรได้ มี การศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม 3.84
0.78
เห็นด้วยมาก
สอดคล้องกับบริบทของการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ป้ อ งกั น ปราบปรามและสื บ สวนสอบสวนเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การของกองบั ญ ชาการ
ตารวจนครบาล
5. มีการนาเอาผลการศึกษาข้อมูลงานวิจัยทั้งของภาครัฐ 3.83
0.79
เห็นด้วยมาก
ภาคเอกชนของกาลังพล ที่มีความสัมพันธ์กับภาระกิจ
หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามและ
สืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาล
6. มีการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งของ 4.04
4.04
เห็นด้วยมาก
ภาครั ฐ และภาคเอกชน เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคม
ค่าเฉลี่ยรวม
3.90
0.82
เห็นด้วยมาก
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ตารางที่ 4.12 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการด้านบุคลากร(ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
ด้านการบริหารจัดการด้านบุคลากร (Staff)
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ค่าระดับความหมาย
(x )
มาตรฐาน (SD)
6.3 การบริหารจัดการด้านการติดตามประมวลผลทาการวิจัยอย่างสม่าเสมอ
7. มีการสร้างความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งของ 4.12
0.88
เห็นด้วยมาก
ภาครั ฐ และภาคเอกชน เพื่อ ด าเนิ นการศึ กษาวิ จั ย ใน
ประเด็ นที่เกี่ยวข้องกับปัญ หาของความต้องการของ
กองบั ญ ชาการต ารวจนครบาล ส านั ก งานต ารวจ
แห่งชาติ
8. มีการสนับสนุนให้บุคลากรทาการศึกษาวิจัยประเด็น 4.06
0.87
เห็นด้วยมาก
ปั ญ หาทั้ ง ภายในหน่ วยงานป้ อ งกัน ปราบปรามและ
สืบสวนสอบสวน และภายนอกหน่วยงาน
9. มีการจัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อการ 3.63
0.83
เห็นด้วยมาก
นามาใช้ประโยชน์ และ การสืบค้นได้อย่างทั่วถึง
ค่าเฉลี่ยรวม
3.93
0.89
เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด
เห็นด้วยมาก
3.93
0.83

จากข้อมูลในตารางที่ 4.12 เกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการด้านบุคลากรพบว่า ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ปัจจัย อยู่ในระดับความมาก ( x = 3.93, SD = 0.83) โดยปัจจัยการ
บริหารจัดการด้านการคัดเลือกกาลังพลที่สอดคล้องกับภารกิจบทบาทหน้าที่ มีค่าความคิดเห็นสูงที่สุด
อยู่ในระดับมาก ( x = 3.94, SD = 0.78) ลาดับรองลงมาคือการบริหารจัดการด้านการติดตามประมวลผลทา
การวิจัยอย่างสม่าเสมอ ( x =3.93, SD = 0.89) และปัจจัยด้านการบริหารจัดการด้านการสนับสนุน
การศึกษาและการนางานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ( x = 3.90, SD = 0.82) ตามลาดับ
จากความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างจานวน 480 ท่าน ที่มีต่อการปัจจัยด้านปัจจัยด้าน
การบริหารจัดการด้านบุคลากรเมื่อเทียบกับค่าดัชนีความคิดเห็นที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ในบทที่ 3 แล้ว
พบว่าอยู่ในค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.83 แสดง
ถึงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมไม่แตกต่างกัน
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4.2.7 การบริหารจัดการด้านทักษะ (Skill) การปฏิบัติหน้าที่
ตารางที่ 4.13 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการด้านทักษะ (Skill)
การทางาน
ระดับความคิดเห็น
การบริหารจัดการด้านทักษะ (Skill) การทางาน
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
ค่าระดับความหมาย
(x)
มาตรฐาน (SD)
7.1 ทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศอยู่ในระดับสากล
1. มีการจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 4.11
0.85
เห็นด้วยมาก
ประกอบด้ วย ภาษาอัง กฤษ ภาษาจี น และภาษาญี่ปุ่ น
เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารในกองบัญชาการ
ตารวจนครบาลและระดับนานาชาติได้
2. มีการจัดโครงการฝึกอบรมภาษาพร้อมคัดเลือกบุคลากร 4.1
0.88
เห็นด้วยมาก
ที่มีทักษะภาษาอยู่ในระดับดีอบรมต่อในประเทศของ
เจ้าของภาษา
3. มีการจัดโครงการศึกษาดูงานพร้อมฝึกอบรมทักษะกับ 4.05
0.89
เห็นด้วยมาก
วัฒ นธรรมของประเทศแม่ แ บบต่างๆ เพื่อ เสริม สร้ าง
ทักษะให้เกิดการรับรู้ในระบบสากล และนามาเผยแพร่
ค่าเฉลี่ยรวม
4.09
0.87
เห็นด้วยมาก
7.2 ทักษะระดับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเป็นรายบุคคล
4. มีการฝึกอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ 4.09
0.84
เห็นด้วยมาก
เน้ น รายบุ ค คลของก าลั ง พลในระดั บ ต่ า งๆ และ
ประเมินผลระดับตามเกณฑ์มาตรฐาน
5. มี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นระบบเทคโนโลยี 4.10
0.89
เห็นด้วยมาก
สารสนเทศทาหน้าที่ประเมินผลความรู้เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรทุกระดับชั้น
6. มีการจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับทักษะการใช้ระบบ 3.58
0.84
เห็นด้วยมาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าเฉลี่ยรวม
3.93
0.88
เห็นด้วยมาก
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ตารางที่ 4.13 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการด้านทักษะ (Skill)
การทางาน (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
การบริหารจัดการด้านทักษะ (Skill) การทางาน
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
ค่าระดับความหมาย
( x ) มาตรฐาน (SD)
7.3 ทักษะการพัฒนาการฝึกอบรมบุคลากรโดยกาหนดเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะของหน่วยงาน
7. มี ก ารจั ด โครงการก าหนดเกณฑ์ ม าตรฐานทั ก ษะ 3.98
0.89
เห็นด้วยมาก
วิชาชีพเฉพาะหน่วยงานด้านการป้องกันปราบปราม
และสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการ
บริหารจัดการ
8. มีการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 3.85
0.89
เห็นด้วยมาก
ย่อยที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของงานด้านการป้องกัน
ปราบปรามและสืบสวนสอบสวนให้ผ่านเกณฑ์
9. มี การตั้ งคณะกรรมการสาหรั บจัด ทารูป แบบในการ 3.12
0.89
เห็นด้วยมาก
พัฒนากาลังพลของกองบัญชาการตารวจนครบาล
ค่าเฉลี่ยรวม
3.65
0.97
เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด
เห็นด้วยมาก
3.89
0.93

จากข้อมูลในตารางที่ 4.13 เกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อ ปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการด้านทักษะ (Skill) การทางานพบว่า ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ปัจจัย อยู่ในระดับความมาก ( x = 3.89, SD =
0.93) โดยปัจจัยทักษะด้านภาษา และวัฒนธรรมต่างประเทศอยู่ในระดับสากลมีค่าความคิดเห็นสูงสุดอยู่
ในระดับมาก ( x = 4.09, SD = 0.87) ลาดับรองลงมา คือ ทักษะระดับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเป็น
รายบุคคล ( x =3.93, SD = 0.88) และทักษะการพัฒนาการฝึกอบรมบุคลากรโดยกาหนดเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะ
ของหน่วยงาน ( x = 3.65, SD = 0.97) ตามลาดับ
จากความคิ ดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่ างจานวน 480 ท่าน ที่ มีต่อการปัจจัย ด้านการ
บริหารจัดการด้านทักษะ (Skill) การทางานเมื่อเทียบกับค่าดัชนีความคิดเห็นที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ใน
บทที่ 3 แล้ว พบว่าอยู่ ในค่า เฉลี่ย รวมอยู่ ในระดับเห็นด้วยมาก และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม
เท่ากับ 1.21 แสดงถึงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมแตกต่างกัน
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4.3 ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาลใน
ด้า นงานป้องกันปราบปรามและสื บสวนสอบสวนจากกลุ่มตัวอย่ าง 480 ท่าน โดยเป็นข้อมูล ที่
สอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพโดยแบ่งปัจจัยออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1)ด้าน
นโยบาย 2)ด้านระบบภาวะผู้นา ค่านิยมร่วมจานวนกาลังพล และ 3)ด้านองค์ความรู้ความสามารถ
ของกาลังพล ได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
4.3.1 ภาพรวมของระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนคร
บาลในงานด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน
จากผลการวิจัยพบว่าระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อระดับของประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาลในงานด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวน
สอบสวนมีระดับความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ดังปรากฏในตารางที่ 4.14
ตารางที่ 4.14 ภาพรวมระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ระดับของประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาลในด้านงานป้องกันปราบปรามและสืบสวน
สอบสวน
ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
ค่าระดับความหมาย
( x ) มาตรฐาน (SD)
1. ด้านนโยบายที่ตรงกับสภาพสังคม วัสดุอุปกรณ์ ระบบ 4.01
0.83
เห็นด้วยมาก
เทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกต้องตามกฎหมาย งบประมาณ
ผู้ น า ส า ห รั บ ภ า ร กิ จ ห น้ า ที่ ห ลั ก เ พื่ อ ใ ช้ ใ น
กองบั ญ ชาการต ารวจนครบาล ส านั ก งานต ารวจ
แห่งชาติ
2. ด้านระบบภาวะผู้นา ค่านิยมร่วม และอัตรากาลังพล 4.15
0.87
เห็นด้วยมาก
ด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนของ
กองบัญชาการตารวจนครบาล
3. ด้านองค์ความรู้ ความสามารถของกาลังพล การเป็น 4.27
0.92
เห็นด้วยมากที่สุด
มืออาชีพของกาลังพล
ภาพรวม
4.14
0.88
เห็นด้วยมาก
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล
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ข้ อ มู ล ในตารางที่ 4.14 ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพระดั บ ของ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาลในด้านงานป้องกันปราบปราม
และสืบสวนสอบสวนทั้ง 3 ด้านนั้น พบว่ามีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุดและมาก ในทุกด้าน
กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.14, SD = 0.88) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า
ด้านองค์ความรู้ ความสามารถของกาลังพล การเป็นมืออาชีพของกาลังพลอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =
4.27, SD = 0.92) รองลงมาคือ ด้านระบบภาวะผู้นา ค่านิยมร่วมและอัตรากาลังพล ด้านการป้องกัน
ปราบปรามและสืบ สวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาลระดับ ประสิทธิภาพอยู่ใ น
ระดับมาก ( x = 4.15, SD = 0.87) และด้านนโยบายที่ตรงกับสภาพสังคม วัสดุอุปกรณ์ ระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกต้องตามกฎหมาย งบประมาณ ระบบภาวะผู้นา สาหรับภารกิจหน้าที่หลัก
เพื่อใช้ในกองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.01, SD =
0.83) ตามลาดับ โดยแต่ละปัจจัยมีข้อมูลเฉพาะด้าน ดังนี้
4.3.2 ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนคร
บาลในงานด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนแยกเป็นรายด้าน
ตารางที่ 4.15 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อประสิทธิภาพในแต่ละด้าน
ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
ค่าระดับความหมาย
( x ) มาตรฐาน (SD)
ด้านนโยบายที่ตรงกับสภาพสังคม วัสดุอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกต้องตามกฎหมาย งบประมาณ
ระบบภาวะผู้ นา ส าหรั บภารกิ จหน้า ที่ห ลั ก เพื่ อใช้ ในกองบั ญ ชาการต ารวจนครบาล ส านั ก งานต ารวจ
แห่งชาติ
มีนโยบายที่ตรงกับสภาพปัญหา มีวัสดุอุปกรณ์ ระบบ 4.01
0.83
เห็นด้วยมาก
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีงบประมาณที่เพียงพอรวดเร็ว
ท า ใ ห้ ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห ลั ก ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและมีกฎหมายรองรับ
มีผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวน 3.96
0.82
เห็นด้วยมาก
สอบสวนและระบบเทคโนโลยีทเี่ อื้ออานวยต่อภารกิจ
หน้าที่หลัก
มีผู้นายุคใหม่ที่เข้าใจเข้าถึงภารกิจหลักและกาลังพล 4.06
0.85
เห็นด้วยมาก
สามารถส่งเสริมและขจัดอุปสรรคได้
ค่าเฉลี่ยรวมด้านนโยบาย
4.01
0.83
เห็นด้วยมาก
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล

1.

1.

2.

3.
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ตารางที่ 4.15 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อประสิทธิภาพในแต่ละด้าน (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
ค่าระดับความหมาย
( x ) มาตรฐาน (SD)
2. ด้ า นระบบภาวะผู้ น า ค่ า นิ ย ม และก าลั ง พล ด้ า นการป้ อ งกั น ปราบปรามและสื บ สวนสอบสวนของ
กองบัญชาการตารวจนครบาล
1 . มี ศู น ย์ ร ว ม ฐ า น ข้ อ มู ล จ า ก ทุ ก ภ า ค ส่ ว น ไ ว้ ใ น 4.14
0.88
เห็นด้วยมาก
กองบัญชาการตารวจนครบาลเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่หลักและความมั่นคงของประเทศ
2. มี ค วามสามั ค คี มี ข วั ญ ก าลั ง ใจที่ ดี มี จิ ต สานึ ก และ 4.13
0.84
เห็นด้วยมาก
เป้าหมายร่วมกันของภาระกิจหลัก
3. ได้และมีกาลังพลที่มีประสิทธิภาพและเกิดความเชื่อมั่น 4.17
0.84
เห็นด้วยมาก
ของสังคมตลอดจนการให้ความร่วมมือในทุกด้านจาก
ทุกภาคส่วนโดยมีกฎหมายรองรับ
ค่าเฉลี่ยรวมด้านค่านิยม
4.15
0.87
เห็นด้วยมาก
3. ด้านองค์ความรู้ ความสามารถของกาลังพล การเป็นมืออาชีพของกาลังพล
1. มีกาลังพลที่มีองค์ความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษา 4.21
0.92
เห็นด้วยมากที่สุด
และวั ฒ นธรรมต่ า งประเทศอย่ า งมื อ อาชี พ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. มี ก าลั ง พลที่ มี อ งค์ ค วามรู้ ค วามสามารถในการใช้ 4.24
0.90
เห็นด้วยมากที่สุด
เทคโนโลยีร ะบบของเทคโนโลยี อย่างรวดเร็ วและมี
ประสิทธิภาพ
3. มี ค วามเป็ น ต ารวจอาชี พ โดยมี ค วามสามารถเป็ น 4.36
0.93
เห็นด้วยมากที่สุด
วิ ช าชี พ ลดปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น การโยกย้ า ย
ตาแหน่ง แทรกแซงจากนอกกองบัญชาการตารวจนคร
บาล สานักงานตารวจแห่งชาติ
ค่าเฉลี่ยรวมด้านองค์ความรู้
4.27
0.92
เห็นด้วยมากที่สุด
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล

ความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างจานวน 480 ท่าน ที่มีต่อระดับประสิทธิภาพในแต่ละ
ด้านเมื่อเทียบกับค่าดัชนีความคิดเห็นที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ในบทที่ 3 แล้ว พบว่าอยู่ในค่ าเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมสูงกว่า 0.50 แสดงถึงความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยรวมไม่แตกต่างกัน
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4.4 รูปแบบปัจจัยที่มีอิทธิต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาลใน
งานด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน
จากการศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี อิทธิพ ลต่ อประสิทธิ ภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการ
ตารวจนครบาลในงานด้า นการป้ องกั น ปราบปรามและสืบสวนสอบสวน เพื่ อ เป็นการตรวจดู
ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการทดสอบการวิจัยได้แก่
ด้า นการบริหารจัดการกลยุ ทธ์ ประกอบด้วย ด้านกลยุ ทธ์ด้านนโยบายที่ส นับสนุนเพื่ อ
พัฒนา กลยุ ทธ์ด้า นคุ ณภาพและความก้ าวหน้าของวัสดุอุปกรณ์ก องบัญชาการตารวจนครบาล
สานักงานตารวจแห่งชาติกลยุทธ์ด้านการสรรหากาลังพลที่เชี่ยวชาญด้านป้องกันปราบปรามและ
สืบสวนสอบสวนเพื่อนามากาหนดนโยบายและแผน
ด้านการบริหารจัดการด้านโครงสร้างประกอบด้วย โครงสร้างด้านงบประมาณที่เพียงพอ
สอดคล้องทันเวลาต่อสถานการณ์โครงสร้างด้านการพัฒนาและใช้ระบบเทคโนโลยีที่เกิดประโยชน์
สูงสุด โครงสร้างด้านการกระจายอานาจด้านงบประมาณ
ด้านการบริหารจัดการระบบด้านภาวะผู้นา ประกอบด้วย ระบบการสรรหาผู้นาในยุค 4.0
ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในทุ ก ระดั บ ชั้ น ระบบแนวทางการขจั ด ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการเข้ า ถึ ง
แหล่งข้อมูลตามหน้าที่โดยมีกฎหมายรองรับ ระบบในการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนจากทุกภาค
ส่วน
ด้านการบริหารจัดการด้านค่านิยมร่วม ประกอบด้วย ค่านิยมด้านการมีเป้าหมายร่วมกันใน
ด้านความสามัคคีมีจิตสานึกในหน้าที่สูงและการทางานเป็นทีม ค่านิยมด้านการมีขวัญกาลังใจที่ดี
และมีคุณภาพในการดาเนินชีวิตในองค์การอย่างมีความสุข ค่านิยมด้านกระบวนการช่วยเหลือกาลัง
พลในการถูกฟ้องร้องดาเนินคดี
ด้านการบริหารจัดการด้านรูปแบบการบริหารประกอบด้วย รูปแบบการรวมฐานข้อมูล
ศูนย์รวมพฤติกรรมบุคคล กลุ่มบุ คคลที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในทุกด้าน รูปแบบการบริการ
ร้องทุกข์ และป้องกันปราบปรามหรือสืบสวนสอบสวนผู้ก ระทาความผิดผ่านระบบเทคโนโลยี
รูปแบบความร่วมมือของทุกภาคส่วนและประชาชนทางเทคโนโลยีโดยมีกฎหมายรองรับ
ด้านการบริหารจัดการด้านบุคลากรประกอบด้วย การบริหารจัดการด้านการคัดเลือกกาลัง
พลที่สอดคล้องกับภารกิจบทบาทหน้าที่ การบริหารจัดการด้านการสนับสนุนการศึกษาและการนา
งานวิจัยมาใช้ ให้เกิ ดประโยชน์ การบริหารจัดการด้านการติดตามประมวลผลการทาวิจัย อย่ าง
สม่าเสมอ และ
ด้านการบริหารจัดการด้านทักษะประกอบด้วย ทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ
อยู่ในระดับสากล ทักษะระดับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเป็นรายบุคคล ทักษะการพัฒนาการ
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ฝึกอบรมบุคลากรโดยกาหนดเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะของหน่วยงาน โดยการทา Correlation Matrix
เพื่อดูความสัมพันธ์ ดังตารางที่ 4.16
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการกาหนดชื่อตัวแปร ประกอบด้วย
Stra แทน การบริหารจัดการด้านกลยุทธ์
Stru แทน การบริหารจัดการด้านโครงสร้าง
Sys แทน การบริหารจัดการด้านระบบภาวะผู้นา
Sha แทน การบริหารจัดการด้านค่านิยมร่วม
Sty แทน การบริหารจัดการด้านรูปแบบการบริหาร
Staff แทน การบริหารจัดการด้านบุคลากร
Skill แทน การบริหารจัดการด้านทักษะของบุคลากร
Eff แทน ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
Stra1 แทน ด้านกลยุทธ์ด้านนโยบายที่สนับสนุนเพื่อพัฒนา
Stra2 แทน กลยุทธ์ด้านคุณภาพและความก้าวหน้าของวัสดุอุปกรณ์
Stra3 แทน กลยุทธ์ด้านการสรรหากาลังพลที่เชี่ยวชาญ
Stru1 แทน โครงสร้างด้านงบประมาณที่เพียงพอสอดคล้องทันเวลาต่อสถานการณ์
Stru2 แทน โครงสร้างด้านการพัฒนาและใช้ระบบเทคโนโลยีที่เกิดประโยชน์สูงสุด
Stru3 แทน โครงสร้างด้านการกระจายอานาจด้านงบประมาณ
Sys1 แทน ระบบกาสรรหาผู้นาในยุค 4.0 ของผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น
Sys2 แทน ระบบแนวทางการขจัดปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
Sys3 แทน ระบบในการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
Sha1 แทน ค่านิยมด้านการมีเป้าหมายร่วมกันในด้านความสามัคคีมีจิตสานึกใน
หน้าที่สูง
Sha2 แทน ค่านิยมด้านการมีขวัญกาลังใจที่ดี
Sha3 แทน ค่านิยมด้านกระบวนการช่วยเหลือกาลังพลในการถูกฟ้องร้องดาเนินคดี
Sty1 แทน รูปแบบการรวมฐานข้อมูลศูนย์รวมพฤติกรรมบุคคลกลุ่มบุคคลที่ส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงในทุกด้าน
Sty2 แทน รูปแบบการบริการร้องทุกข์และป้องกันปราบปรามหรือสืบสวน
สอบสวนผู้กระทาความผิดผ่านระบบเทคโนโลยี
Sty3 แทน รูปแบบความร่วมมือของทุกภาคส่วนและประชาชนทางเทคโนโลยีโดยมี
กฎหมายรองรับ
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Staf1 แทน การบริหารจัดการด้านการคัดเลือกกาลังพลที่สอดคล้องกับภารกิจบทบาท
หน้าที่
Staf2 แทน การบริหารจัดการด้านการสนับสนุนการศึกษาและการนางานวิจัยมาใช้
ให้เกิดประโยชน์
Staf3 แทน การบริหารจัดการด้านการติดตามประมวลผลการทาวิจัยอย่างสม่าเสมอ
Skil1 แทน ทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศอยู่ในระดับสากล
Skil2 แทน ทักษะระดับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเป็นรายบุคคล
Skil3 แทน ทักษะการพัฒนาการฝึกอบรมบุคลากร
Poli1 แทน นโยบายที่ตรงกับสภาพสังคม วัสดุอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ถูกต้องตามกฎหมาย งบประมาณผู้นาสาหรับภารกิจหน้าที่หลัก
Value แทน ระบบ ค่านิยม และกาลังพลด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวน
สอบสวน
Know แทน องค์ความรู้ความสามารถและการเป็นมืออาชีพของกาลังพล

ตารางที่ 4.16 การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ โดยทา Correlation Matrix
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จากข้อมูลที่ปรากฏในตารางที่ 4.16 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการในด้านกลยุทธ์นโยบายที่สนับสนุนเพื่อพัฒนา กลยุทธ์
ด้านคุณภาพและความก้าวหน้าของวัสดุอุปกรณ์ของกองบัญชาการตารวจนครบาลสานักงานตารวจ
แห่งชาติกลยุทธ์ด้านการสรรหากาลังพลที่เชี่ยวชาญด้านป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน
เพื่อนามากาหนดนโยบายและแผน ด้านการบริหารจัดการด้านโครงสร้างประกอบด้วย โครงสร้าง
ด้านงบประมาณที่เพียงพอสอดคล้องทันเวลาต่อสถานการณ์ โครงสร้างด้านการพัฒนาและใช้ระบบ
เทคโนโลยีที่เกิดประโยชน์สูงสุด โครงสร้างการกระจายอานาจด้านงบประมาณ ด้านการบริหาร
จัดการระบบด้านภาวะผู้นาประกอบด้วย ระบบการสรรหาผู้นาในยุค 4.0 ของผู้บังคับบัญชาในทุก
ระดับชั้น ระบบแนวทางการขจัดปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามหน้าที่โดยมี
กฎหมายรองรับ ระบบในการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านการบริหารจัดการ
ด้านค่านิยมร่วมประกอบด้วย ค่านิยมด้านการมีเป้าหมายร่วมกันในด้านความสามัคคีมีจิตสานึกใน
หน้าที่สูง และการทางานเป็นทีม ค่านิยมด้านการมีขวัญกาลังใจที่ดี และมีคุณภาพในการดาเนินชีวิต
ในองค์การอย่างมีความสุข ค่านิยมด้านกระบวนการช่วยเหลือกาลังพลในการถูกฟ้องร้ องดาเนินคดี
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การรู ป แบบการบริ ห ารประกอบด้ ว ยรู ป แบบการรวมฐานข้ อ มู ล ศู น ย์ ร วม
พฤติกรรมบุคคลกลุ่มบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในทุกด้าน รูปแบบการบริการร้องทุกข์
และป้องกันปราบปรามหรือสืบสวนสอบสวนผู้กระทาความผิดผ่านระบบเทคโนโลยี รูปแบบความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนและประชาชนทางเทคโนโลยีโดยมีกฎหมายรองรับด้านการบริหารจัดการ
ด้า นบุ ค ลากรประกอบด้ วยการบริ หารจัดการด้ านการคั ดเลื อกก าลังพลที่ส อดคล้องกั บภารกิ จ
บทบาทหน้า ที่ ก ารบริหารจัดการด้านการสนั บสนุน การศึ ก ษาและการนางานวิจัย มาใช้ ใ ห้เกิ ด
ประโยชน์ การบริหารจัดการด้านการติดตามประมวลผลการทาวิจัยอย่างสม่าเสมอและ การบริหาร
จัดการด้านทักษะประกอบด้วยทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศอยู่ในระดับสากล ทักษะ
ระดับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเป็นรายบุคคล ทักษะการพัฒนาการฝึกอบรมบุคลากรโดย
กาหนดเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะของหน่วยงาน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในระดับ
0.01
4.4.1 การวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนคร
บาล
ในการวิเคราะห์ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป Amos เพื่อ
ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล ซึ่งได้
กาหนดสัญลักษณ์ในการวิจัยดังนี้
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การกาหนดสัญลักษณ์ของเครื่องหมายที่ใช้ในการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
แทน ตัวแปรแฝง
แทน ตัวแปรสังเกตได้
แทน ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล โดยตัวแปรที่ปลายลูกศร
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยตรงต่อตัวแปรที่หัวลูกศร
แทน ความสัมพันธ์ของความคลาดเคลื่อน

ตารางที่ 4.17 การกาหนดสัญลักษณ์ของตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสังเกต
ประเภทตัวแปร
ตัวแปรแฝง
ตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปรแฝง
ตัวแปรสังเกตได้

สัญลักษณ์
Stra
Stra1
Stra2
Stra3
Stru
Stru1

ตัวแปรสังเกตได้

Stru2

ตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปรแฝง
ตัวแปรสังเกตได้

Stru3
Sys
Sys1

ตัวแปรสังเกตได้

Sys2

ความหมาย
การบริหารจัดการด้านกลยุทธ์
กลยุทธ์ด้านนโยบายที่สนับสนุนเพื่อพัฒนา
กลยุทธ์ด้านคุณภาพและความก้าวหน้าของวัสดุอุปกรณ์
กลยุทธ์ด้านการสรรหากาลังพลที่เชี่ยวชาญ
การบริหารจัดการด้านโครงสร้าง
โครงสร้ า งด้ า นงบประมาณที่ เ พี ย งพอสอดคล้ อ ง
ทันเวลาต่อสถานการณ์
โครงสร้างด้านการพัฒนาและใช้ระบบเทคโนโลยีที่เกิด
ประโยชน์สูงสุด
โครงสร้างการกระจายอานาจด้านงบประมาณ
การบริหารจัดการระบบด้านภาวะผู้นา
ระบบการสรรหาผู้นาในยุค 4.0 ของผู้บังคับบัญชาใน
ทุกระดับชั้น
ระบบแนวทางการขจั ด ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูล

168

ตารางที่ 4.17 การกาหนดสัญลักษณ์ของตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสังเกต
(ต่อ)
ประเภทตัวแปร สัญลักษณ์
ความหมาย
ตัวแปรสังเกตได้ Sys3 ระบบในการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
Sha
การบริหารจัดการด้านค่านิยมร่วม
ตัวแปรแฝง
ตัวแปรสังเกตได้ Sha1 ค่ า นิ ย มร่ ว มด้ า นการมี เ ป้ า หมายร่ ว มกั น ในด้ า นความสามั ค คี มี
จิตสานึกในหน้าที่สูง
ตัวแปรสังเกตได้ Sha2 ค่านิยมร่วมด้านการมีขวัญกาลังใจที่ดี
ตัวแปรสังเกตได้ Sha3 ค่านิยมร่วมด้านกระบวนการช่วยเหลือกาลังพลในการถูก ฟ้องร้อง
ดาเนินคดี
Sty
การบริหารจัดการด้านรูปแบบการบริหาร
ตัวแปรแฝง
ตัวแปรสังเกตได้ Sty1 รูปแบบการรวมฐานข้อมูลศูนย์รวมพฤติกรรมบุคคลกลุ่ มบุคคลที่
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในทุกด้าน
ตัวแปรสังเกตได้ Sty2 รูปแบบการบริการร้องทุก ข์และป้องกันปราบปรามหรือสืบสวน
สอบสวนผู้กระทาความผิดผ่านระบบเทคโนโลยี
ตัวแปรสังเกตได้ Sty3 รู ป แบบความร่ ว มมื อ ของทุ ก ภาคส่ ว นและประชาชนทาง
เทคโนโลยีโดยมีกฎหมายรองรับ
Staff การบริหารจัดการด้านบุคลากร
ตัวแปรแฝง
ตัวแปรสังเกตได้ Staf1 การบริหารจัดการด้านการคัดเลือกกาลังพลที่สอดคล้องกับภารกิจ
บทบาทหน้าที่
ตัวแปรสังเกตได้ Staf2 การบริหารจัดการด้านการสนับสนุนการศึกษาและการนางานวิจัย
มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ตัวแปรสังเกตได้ Staf3 การบริหารจัดการด้า นการติดตามประมวลผลการท าวิจัย อย่ า ง
สม่าเสมอ
Skill การบริหารจัดการด้านทักษะบุคลากร
ตัวแปรแฝง
ตัวแปรสังเกตได้ Skil1 ทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศอยู่ในระดับสากล
ตัวแปรสังเกตได้ Skil2 ทักษะระดับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเป็นรายบุคคล
ตัวแปรสังเกตได้ Skil3 ทักษะการพัฒนาการฝึกอบรมบุคลากร
Eff
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
ตัวแปรแฝง
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ)
ประเภทตัวแปร
ตัวแปรสังเกตได้

ตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปรส่วนเหลือ
ตัวแปรส่วนเหลือ
ตัวแปรส่วนเหลือ
ตัวแปรส่วนเหลือ
ตัวแปรส่วนเหลือ
ตัวแปรส่วนเหลือ
ตัวแปรส่วนเหลือ
ตัวแปรส่วนเหลือ
ตัวแปรส่วนเหลือ
ตัวแปรส่วนเหลือ

สัญลักษณ์
ความหมาย
Poli1
นโยบายที่ตรงกับสภาพสังคม วัสดุอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยถูกต้องตามกฎหมาย งบประมาณผู้นาสาหรับภารกิจ
หน้าที่หลัก
Value
ระบบภาวะผู้นา ค่านิย มร่วม และก าลังพลด้านการป้องกั น
ปราบปรามและสืบสวนสอบสวน
Know
องค์ความรู้ความสามารถและการเป็นมืออาชีพของกาลังพล
e1
ความคลาดเคลื่ อ นของตั ว แปร กลยุ ท ธ์ ด้ า นนโยบายที่
สนับสนุนเพื่อพัฒนา
e2
ความคลาดเคลื่ อ นของตั ว แปรกลยุ ท ธ์ ด้ า นคุ ณ ภาพและ
ความก้าวหน้าของวัสดุอุปกรณ์
e3
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรกลยุทธ์ด้านการสรรหากาลังพล
ที่เชี่ยวชาญ
e4
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรโครงสร้างด้านงบประมาณที่
เพียงพอสอดคล้องทันเวลาต่อสถานการณ์
e5
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรโครงสร้างด้านการพัฒนาและ
ใช้ระบบเทคโนโลยีที่เกิดประโยชน์สูงสุด
e6
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรโครงสร้างการกระจายอานาจ
ด้านงบประมาณ
e7
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรระบบการสรรหาผู้นาในยุค 4.0
ของผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น
e8
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรระบบแนวทางการขจัดปัญหา
และอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
e9
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรระบบในการมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน
e10
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรค่านิยมร่วมด้านการมีเป้าหมาย
ร่วมกันในด้านความสามัคคีมีจิตสานึกในหน้าที่สูง
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ)
ประเภทตัวแปร
ตัวแปรส่วนเหลือ
ตัวแปรส่วนเหลือ

ตัวแปรส่วนเหลือ

ตัวแปรส่วนเหลือ
ตัวแปรส่วนเหลือ
ตัวแปรส่วนเหลือ
ตัวแปรส่วนเหลือ
ตัวแปรส่วนเหลือ
ตัวแปรส่วนเหลือ
ตัวแปรส่วนเหลือ
ตัวแปรส่วนเหลือ

ตัวแปรส่วนเหลือ

สัญลักษณ์
ความหมาย
e12
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรค่านิยมร่วมด้านกระบวนการ
ช่วยเหลือกาลังพลในการถูกฟ้องร้องดาเนินคดี
e13
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรรูปแบบการรวมฐานข้อมูลศูนย์
รวมพฤติกรรมบุคคลกลุ่มบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ในทุกด้าน
e14
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรรูปแบบการบริการร้องทุกข์และ
ป้องกันปราบปรามหรือสืบสวนสอบสวนผู้กระทาความผิด
ผ่านระบบเทคโนโลยี
e15
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรรูปแบบความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนและประชาชนทางเทคโนโลยีโดยมีกฎหมายรองรับ
e16
ความคลาดเคลื่ อ นของตั ว แปรการบริ ห ารจั ด การด้ า นการ
คัดเลือกกาลังพลที่สอดคล้องกับภารกิจบทบาทหน้าที่
e17
ความคลาดเคลื่ อ นของตั ว แปรการบริ ห ารจั ด การด้ า นการ
สนับสนุนการศึกษาและการนางานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์
e18
ความคลาดเคลื่ อ นของตั ว แปรการบริ ห ารจั ด การด้ า นการ
ติดตามประมวลผลการทาวิจัยอย่างสม่าเสมอ
e19
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรการบริหารจัดการด้านทักษะ
บุคลากร
e20
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรม
ต่างประเทศอยู่ในระดับสากล
e21
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรทักษะระดับความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีเป็นรายบุคคล
e22
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรนโยบายที่ตรงกับสภาพสังคม
วัสดุอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกต้องตามกฎหมาย
งบประมาณ ภาวะผู้นาสาหรับภารกิจหน้าที่หลัก
e23
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรระบบภาวะผู้นา ค่านิยม และ
กาลังพลด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ)
ประเภทตัวแปร
ตัวแปรส่วนเหลือ
ตัวแปรส่วนเหลือ

สัญลักษณ์
ความหมาย
e24
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรองค์ความรู้ความสามารถและ
การเป็นมืออาชีพของกาลังพล
e25
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของกองบัญชาการตารวจนครบาล

จากกรอบแนวคิ ด ในการท าวิ จั ย โดยเกิ ด จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ
ผู้ทาวิจัยตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนามาวิเคราะห์เป็นตัวแปร สามารถเขียนอยู่ในรูปของโมเดล
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้ ดังภาพที่ 4.1

ภาพที่ 4.1โมเดลประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
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การวิ เคราะห์ถึง ความสัม พั น ธ์ตามภาพที่ 4.1 โมเดลประสิทธิ ภาพการจัด การของการ
บริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
ตัวแปรต้น
1. ด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์เป็นปัจจัยตัวแปรแฝงประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว
แปรสั ง เกตได้ คื อ กลยุ ท ธ์ ด้ า นนโยบายที่ ส นั บ สนุ น เพื่ อ พั ฒ นา กลยุ ท ธ์ ด้ า นคุ ณ ภาพและ
ความก้าวหน้าวัสดุอุปกรณ์ของกองบัญชาการตารวจนครบาลสานักงานตารวจแห่งชาติกลยุทธ์ด้าน
การสรรหากาลังพลที่เชี่ยวชาญด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนเพื่อนามากาหนด
นโยบายและแผน
2. การบริหารจัดการด้านโครงสร้างเป็นปัจจัยตัวแปรแฝงประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 3
ตัวแปรสังเกตได้คือ โครงสร้างด้านงบประมาณที่เพียงพอ สอดคล้องทัน ต่อเวลาและสถานการณ์
โครงสร้างด้านการพัฒนาและการใช้ระบบเทคโนโลยีที่เกิดประโยชน์สูงสุด โครงสร้างการกระจาย
อานาจด้านงบประมาณ
3. การบริหารจัดการระบบด้านภาวะผู้นา เป็นปัจจัยตัวแปรแฝง ประกอบด้วย ตัวแปร
สังเกตได้ 3 ตัวแปรสังเกตได้ คือ ระบบการสรรหาผู้นาในยุค 4.0 ของผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น
ระบบแนวทางการขจัดปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามหน้าที่โดยมีกฎหมาย
รองรับ ระบบของภาวะในด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนและประชาชน
4. การบริหารจัดการด้านค่านิยมร่วม เป็นปัจจัยตัวแปรแฝง ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้
3 ตัวแปรสังเกตได้ คือ ค่านิยมด้านการมีเป้าหมายร่วมกันในด้านความสามัคคีมีจิตสานึกในหน้าที่
สูง และการทางานเป็นทีม ค่านิยมด้านการมีขวัญกาลั งใจที่ดี และมีคุณภาพในการดาเนินชีวิตใน
องค์การอย่างมีความสุข ค่านิยมด้านกระบวนการช่วยเหลือกาลังพลในการถูกฟ้องร้องดาเนินคดี
5. การบริหารจัดการด้านรูปแบบการบริหารเป็นปัจจัยตัวแปรแฝง ประกอบด้วย ตัวแปร
สังเกตได้ 3 ตัวแปรสังเกตได้ คือ รูปแบบการรวมฐานข้อมูล ศูนย์รวมพฤติกรรมบุคคล กลุ่มบุคคลที่
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในทุกด้าน รูปแบบการบริการร้องทุกข์และการป้องกันปราบปรามหรือ
สืบสวนสอบสวนผู้กระทาความผิดผ่านระบบเทคโนโลยี รูปแบบความร่วมมือของทุกภาคส่วนและ
ประชาชนทางเทคโนโลยีโดยมีกฎหมายรองรับ
6. การบริหารจัดการด้านบุคลากรเป็นปัจจัยตัวแปรแฝง ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 3
ตัวแปรสังเกตได้ คือ การบริหารจัดการด้านการคัดเลือกกาลังพลที่สอดคล้องกับภารกิจบทบาท
หน้าที่ การบริหารจัดการด้านการสนับสนุนการศึกษาและการนางานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์
การบริหารจัดการด้านการติดตามประมวลผลการทาวิจัยอย่างสม่าเสมอ
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7. การบริหารจัดการด้านทักษะเป็นปัจจัยตัวแปรแฝง ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว
แปรสังเกตได้ คือ ทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศอยู่ในระดับสากล ทักษะระดับความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเป็นรายบุคคล ทักษะการพัฒนาด้วยการฝึกอบรมบุคลากร
ตัวแปรตาม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล เป็นปัจจัยตัวแปรแฝง
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปรสังเกตได้คือ นโยบายที่ตรงกับสภาพสังคม วัสดุอุปกรณ์
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกต้องตามกฎหมาย งบประมาณผู้นาสาหรับภารกิจหน้าที่หลัก ระบบ
ภาวะผู้นา ค่านิยมร่วม และกาลังพลด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน ด้านองค์
ความรู้ความสามารถและการเป็นมืออาชีพของกาลังพล
ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น ความเชื่ อ มโยงเป็ น โมเดลของประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การของ
กองบัญชาการตารวจนครบาลมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างสาคัญ คือ ความสัมพัน ธ์ซึ่งกันและ
กันในปัจจัยทุกปัจจัยของตัวแปรแฝงด้วยกัน 7 ปัจจัย โดยพิจารณาจากลูกศรที่แสดงไว้ในภาพที่ 4.2
ของโปรแกรมสาเร็จรูป AMOS ได้ดังภาพที่ 4.2
.122
.673
.418
.793
.840

-.686

.776
.765
.797

.949

.854
.757
.779
.750
.798
.687
.510
.814
.876
.783

.403
1.240

.891

.837

.906
.904

-2.577
.727
.868

.723
.816
.472

Chi-square= 195.054, df. = 173, p-value=0.120, CMIN/DF=1.127, GFI=0.968, RMSEA= 0.016
ภาพที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
จากกรอบแนวคิดในการวิจัย
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จากภาพที่ 4.2 อธิบายได้ว่าปัจจัยแฝงที่มี อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
กองบัญชาการตารวจนครบาลมากที่สุดคือการบริหารจัดการด้านค่านิยมร่วม (1.24) รองลงมาคือ
ปัจจัยการบริหารจัดการด้านโครงสร้าง (0.949) ปัจจัยการบริหารจัดการด้านทักษะ (0.868) ปัจจัย
ด้า นการบริหารจัดการด้า นบุ ค ลากร (0.727) ปัจจัย ด้านการบริหารจัดการด้านระบบภาวะผู้นา
(0.403)ปัจจัยปัจจัยด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์ (-0.686) และด้านการบริหารจัดการด้านรูปแบบ
การบริหาร (-2.577) ตามลาดับ โดยมีค่า R2 = 0.837หรือ 83.7%
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การของกองบั ญ ชาการต ารวจนครบาลที่ ไ ด้ พั ฒ นาขึ้ น
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจากความกลมกลืนของโมเดลในภาพรวมพบว่า การทดสอบ
Chi-square ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = 0.120; p > 0.05) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เมื่อ
พิจารณาดัชนีกลุ่มที่กาหนดไว้ที่ระดับมากกว่า 0.95 พบว่า ดัชนีทุกตัว ได้แก่ Goodness of Fit Index
(GFI) เท่ากับ 0.968, Normal Fit Index (NFI) เท่ากับ 0.986,Incremental Fit Index (IFI) เท่ากับ
0.998,The Comparative Fit Index (CFI) เท่ากับ 0.998, Non-Normal Fit Index (NNFI) เท่ากับ
0.997 ทุกดัชนีอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ ส่วนดัชนีที่กาหนดไว้ที่ระดับน้อยกว่า 0.05 พบว่า ค่าดัชนี
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 0.016 และ Root Mean Square Residual
(RMR) เท่ากับ 0.009 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ด้วย ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ดัชนี
CMIN/DF มีค่าเท่ากับ1.127 น้อยกว่า 2.00 เป็นเกณฑ์ที่เหมาะสม จึงสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล ที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดังตารางที่ 4.18
ตารางที่ 4.18 แสดงค่าสถิติประเมินความสอดคล้องของโมเดลข้อมูลเชิงประจักษ์
ดัชนี
ค่าสถิติ
เกณฑ์ในการพิจารณา
สรุป
CMIN/DF
1.127
น้อยกว่า 2.00
เหมาะสม
Chi-square
0.120
p-value >0.05
เหมาะสม
GFI
0.968
มากกว่า 0 .95
เหมาะสม
NFI
0.986
มากกว่า 0.95
เหมาะสม
IFI
0.998
มากกว่า 0.95
เหมาะสม
CFI
0.998
มากกว่า 0.95
เหมาะสม
NNFI
0.997
มากกว่า 0.95
เหมาะสม
RMR
0.009
น้อยกว่า 0.05
เหมาะสม
RMSEA
0.016
น้อยกว่า 0.05
เหมาะสม
สรุปผ่านเกณฑ์โมเดลตัวแบบที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หมายเหตุ: เกณฑ์อ้างอิงจาก Chumacker & Lomax, 2010: p.76
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4.4.2 การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรงในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบของโมเดล
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
จากการพิจารณาเป็นรายด้านจากตัวแปรสังเกตได้ ในแต่ละตัวแปรโดยวิเคราะห์หาค่า
อิทธิพลจากตัวแปรแฝงภายใน พบว่า
1. การบริหารจัดการด้านกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
กลยุทธ์ด้านคุณภาพและความก้าวหน้าของวัสดุอุปกรณ์กองบัญชาการตารวจนครบาลสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ (β=0.820) กลยุทธ์ด้านการสรรหากาลังพลที่เชี่ยวชาญด้านการป้องกันปราบปราม
และสื บ สวนสอบสวนเพื่ อ น ามาก าหนดนโยบายและแผน ( β =0.647) กลยุ ท ธ์ ด้ า นนโยบายที่
สนับสนุนเพื่อพัฒนา (β=0.349) โดยแต่ละด้านสามารถอธิบายความผันแปรของการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ ได้ 67.30% 41.80% และ 12.20% ตามลาดับ
2. ด้านการบริหารจัดการด้านโครงสร้าง ในการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจ
นครบาล โครงสร้า งด้า นการพั ฒ นาและใช้ ระบบเทคโนโลยี ที่เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด (β =0.917)
โครงสร้างด้านงบประมาณที่เพียงพอ สอดคล้องทันเวลาต่อสถานการณ์( β=0.891) โครงสร้างด้าน
การกระจายอานาจด้านงบประมาณ (β=0.881) โดยแต่ละด้านสามารถอธิบายความผันแปรของการ
บริหารจัดการด้านโครงสร้างได้ 84.00% 79.30% และ 77.60% ตามลาดับ
3. ด้านการบริหารจัดการระบบด้านภาวะผู้นา ในการบริหารจัดการของกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล ระบบภาวะผู้นาในด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน (β=0.924)
ระบบภาวะผู้นาในแนวทางการขจัดปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามหน้าที่โดยมี
กฎหมายรองรับ (β=0.893) ระบบภาวะผู้นาในการสรรหาผู้นาในยุค 4.0 ของผู้บังคับบัญชาในทุก
ระดับชั้น (β=0.875) โดยแต่ละด้านสามารถอธิบายความผันแปรของการบริหารจัดการด้านระบบ
ภาวะผู้นาได้ 85.40% 79.70% และ 76.50% ตามลาดับ
4. ด้านการบริหารจัดการด้านค่านิยมร่วม ในการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจ
นครบาลค่ า นิย มด้า นการมี ข วัญกาลังใจที่ดี และมีคุณภาพในการดาเนินชีวิตในองค์ก ารอย่ างมี
ความสุข (β=0.883) ค่านิยมร่วมด้านการมีเป้าหมายร่วมกันในด้านความสามัคคีมีจิตสานึกในหน้าที่
สูง และการทางานเป็นทีม (β=0.870) ค่านิยมร่วมด้านกระบวนการช่วยเหลือกาลังพลในการถูก
ดาเนินคดีฟ้องร้อง (β=0.866)โดยแต่ละด้านสามารถอธิบายความผันแปรของการบริหารจัดการด้าน
ค่านิยมร่วม ได้ 77.90% 75.70% และ 75.00% ตามลาดับ
5. ด้านการบริหารจัดการด้านรูปแบบการบริหาร ในการบริหารจัดการของกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล รูปแบบการรวมฐานข้อมูล ศูนย์รวมพฤติกรรมบุคคล กลุ่มบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงในทุกด้าน (β=0.893) รูปแบบการบริการร้องทุกและป้องกันปราบปรามหรือสืบสวน
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สอบสวนผู้กระทาความผิดผ่านระบบเทคโนโลยี (β=0.829) รูปแบบความร่วมมือของทุกภาคส่วน
และประชาชนทางเทคโนโลยีโดยมีกฎหมายรองรับ (β=0.714) โดยแต่ละด้านสามารถอธิบายความ
ผันแปรของการบริหารจัดการรูปแบบการบริหารได้ 79.80% 68.70% และ 51.00% ตามลาดับ
6. ด้านการบริหารจัดการด้านบุคลากร ในการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนคร
บาลการบริหารจัดการด้า นการสนับสนุนการศึก ษาและการนางานวิจัย มาใช้ใ ห้เกิ ดประโยชน์
( β =0.936) การบริ ห ารจั ด การด้ า นการคั ด เลื อ กก าลั ง พลที่ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ บทบาทหน้ า ที่
(β=0.902) การบริหารจัดการด้านการติดตามประมวลผลการทาวิจัยอย่างสม่าเสมอ (β=0.885) โดย
แต่ละด้านสามารถอธิบายความผันแปรของการบริหารจัดการด้านบุคลากรได้ 87.60% 81.40% และ
78.30% ตามลาดับ
7. ด้านการบริหารจัดการด้านทักษะ ในการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนคร
บาล ทัก ษะระดับ ความเชี่ ยวชาญด้านเทคโนโลยีเป็นรายบุคคล (β=0.903) ทัก ษะด้านภาษาและ
วัฒนธรรมต่างประเทศอยู่ในระดับสากล (β=0.850) ทักษะการพัฒนาการฝึกอบรมบุคลากรโดย
กาหนดเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะของหน่วยงาน (β=0.687) โดยแต่ละด้านสามารถอธิบายความผันแปร
ของการบริหารจัดการด้านทักษะ 81.60% 72.30% และ 47.20% ตามลาดับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
ด้านที่มีความสาคัญมากที่สุดคือ ระบบด้านภาวะผู้นา ค่านิยมร่วม และกาลังพลด้านการป้องกัน
ปราบปรามและสืบสวนสอบสวน (β=0.952) ด้านองค์ความรู้ความสามารถและการเป็นมืออาชีพ
ของกาลังพล (β=0.951) นโยบายที่ตรงกับสภาพสังคม วัสดุอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ถูกต้องตามกฎหมาย งบประมาณผู้นาสาหรับภารกิจหน้าที่หลัก (β=0.944) โดยแต่ละด้านสามารถ
อธิบายความผันแปรของการบริหารจัดการด้านบุคลากรได้ 90.60% 90.40% และ 89.10%
ตามลาดับรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.19
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ตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์ความเที่ย งตรงของการวิเคราะห์โมเดลประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
ตัวแปรแฝง
Stra

Stru

Sys

Sha

Sty

Staff

Skill

Eff

ตัวแปร
สังเกตได้
Stra1
Stra2
Stra3
Stru1
Stru2
Stru3
Sys1
Sys2
Sys3
Sha1
Sha2
Sha3
Sty1
Sty2
Sty3
Staf1
Staf2
Staf3
Skil1
Skil2
Skil3
Poli1
Value
Know

ค่าน้าหนักองค์ประกอบ
(Factor Loading)
b
SE
β
0.380
0.056
0.349
0.805
0.057
0.820
1
0.647
1.056
0.040
0.891
0.895
0.030
0.917
1
0.881
0.852
0.031
0.845
0.899
0.028
0.893
1
0.924
0.743
0.030
0.870
0.882
0.027
0.883
1
0.866
1.028
0.053
0.893
0.848
0.047
0.829
1.
0.714
0.957
0.032
0.902
1.010
0.029
0.936
1
0.885
1.268
0.040
0.850
1.088
0.076
0.903
1
0.687
1
0.944
1.045
0.024
0.952
1.121
0.029
0.951

t
6.733**
14.213**
26.434**
29.844**
27.288**
31.785**
24.639**
32.976**
19.497**
18.109**
29.465**
34.935**
16.603**
27.106**

42.806**
38.635**

R2

0.122
0.673
0.418
0.793
0.840
0.776
0.765
0.797
0.854
0.757
0.779
0.750
0.798
0.687
0.510
0.814
0.876
0.783
0.723
0.816
0.472
0.904
0.906
0.891
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4.5 การทดสอบสมมติฐานงานวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ ตั้ ง สมมติ ฐ านการวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรต่ อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ อ
ทดสอบสมมติฐาน ได้ผลดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ด้านการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์
มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของ
กองบัญชาการตารวจนครบาล โดยมีค่าทางสถิติดังนี้ (b=-0.686, t=-2.581, p-value >.05)
สมมติฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการด้านโครงสร้างมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ด้านการบริหารจัดการด้าน
โครงสร้างมี ความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล โดยมีค่าทางสถิติดังนี้ (b=0.949, t=2.990, p-value <.05)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 3 ด้ า นการบริ ห ารจั ด การระบบด้ า นภาวะผู้ น า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล ผลการวิ จัยชี้ให้เห็นว่า ด้านการ
บริหารจัดการระบบด้านภาวะผู้นามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
กองบัญชาการตารวจนครบาล โดยมีค่าทางสถิติดังนี้ (b=0.403, t=0.570, p-value >.05)
สมมติฐานที่ 4 ด้านการบริหารจัดการด้านค่านิยมร่วม มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ด้านการบริหารจัดการ
ด้า นค่า นิย มร่วมมีค วามสัม พันธ์เชิ งบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล โดยมีค่าทางสถิติดังนี้ (b=1.240, t=1.402, p-value >.05)
สมมติฐานที่ 5 ด้ า นการบริ ห ารจั ด การด้ า นรู ป แบบการบริ ห าร มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การ
บริหารจัดการด้านรูปแบบการบริหารมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
กองบัญชาการตารวจนครบาล โดยมีค่าทางสถิติดังนี้ (b=-2.577, t=-1.317, p-value >.05)
สมมติฐานที่ 6 ด้านการบริหารจัดการด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพของ
บริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ด้านการบริหารจัดการด้าน
บุคลากรมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนคร
บาล โดยมีค่าทางสถิติดังนี้ (b=0.727, t=1.036, p-value >.05)
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สมมติฐานที่ 7 ด้ า นการบริ ห ารจั ด การด้ า นทั ก ษะของบุ ค ลากร มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การ
บริหารจัดการด้านทักษะของบุคลากรมีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของกองบัญชาการตารวจนครบาล โดยมีค่าทางสถิติดังนี้ (b=0.868, t=2.141, p-value <.05)อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
สมมติฐานการพยากรณ์ กล่าวคือ ปัจจัยหลัก 7 ตัวแปรประกอบด้วย การบริหารจัดการด้าน
กลยุ ทธ์ (x1) การบริหารจัดการโครงสร้าง (x2) การบริหารจัดการระบบด้านภาวะผู้นา (x3) การ
บริหารจัดการด้านค่านิยมร่วม (x4) การบริหารจัดการด้านรูปแบบการบริหาร (x5) การบริหารจัดการ
ด้านบุคลาการ (x6) และการบริหารจัดการด้านทักษะ (x7) สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาลได้ 83.70% รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.20
ตารางที่ 4.20 ตัวแปรแฝง ค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ค่า t และ ค่า R2
ตัวแปรแฝง
การบริหารจัดการด้านกลยุทธ์ (x1)
การบริหารจัดการด้านโครงสร้าง (x2)
การบริหารจัดการระบบด้านภาวะผู้นา (x3)
การบริหารจัดการด้านค่านิยมร่วม (x4)
การบริหารจัดการด้านรูปแบบการบริหาร (x5)
การบริหารจัดการด้านบุคลาการ (x6)
การบริหารจัดการด้านทักษะ (x7)
R2

ค่าน้าหนักองค์ประกอบ
(Factor Loading)
b
SE
-0.686
.354
0.949
.378
0.403
.751
1.240
.854
-2.577
2.106
0.727
.762
0.868
.481
0.837

T
2.581**
2.990**
0.570
1.402
-1.317
1.036
2.141**

จึงสรุปได้ว่า โมเดลประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
ที่พั ฒนาขึ้ นมี ค วามเหมาะสม อันเนื่องมาจากโมเดลที่พั ฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกั บข้อมูลเชิง
ประจักษ์ จากการทดสอบค่าไคสแสวร์ (Chi-square) ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p>0.05)
ค่าดัชนีทุกค่า ได้แก่ GFI, NFI, IFI, CFI, NNFI ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดตั้งแต่ 0.95 ขึ้นไป ส่วนค่าดัชนี
ที่กาหนดไว้ใ นระดับน้อยกว่า 0.05 พบว่า ดัชนี RMR และ RMSEA มีค่าผ่านเกณฑ์ เช่นกั น
นอกจากนี้ ดัชนี CMIN/DF มีค่าน้อยกว่า 2 ตามที่กาหนด รวมถึงในแต่ละองค์ประกอบของโมเดลมี
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ความเที่ยงตรง โดยใช้เกณฑ์ค่าน้าหนักของปัจจัย (Factor loading) มีค่าตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป (ค่า
สมบูรณ์) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546, น. 27-30) ตลอดจนตัวแบบที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการ
พยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล และเป็นที่ยอมรับได้
ทั้งนี้เนื่องจากมีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณกาลังสอง (R2) เท่ากับ 0.837 หรือคิดเป็นร้อยละ 83.70 (ตาม
รูปจากโมเดล) ซึ่งมีค่าตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป (Saris & Strenkhorst,1984, p.282) โดยสามารถ
พยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาลได้ดังกล่าว

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากกองบัญชาการตารวจนครบาลมีหน้าที่หลักในการรักษา
ความสงบสุขของประชาชนในเมืองหลวงหรือกรุงเทพมหานครและความมั่นคงของประเทศ โดยที่
ประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดเสรีทางการค้า การท่องเที่ยว การลงทุน และการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานต่ า งด้ า ว ประเทศไทยเป็ น เขตเศรษฐกิ จ การค้ า เสรี อ าเซี ย นการลงทุ น จึ ง ท าให้
กรุงเทพมหานครมีจานวนชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ในลักษณะต่างๆ เช่นนักท่องเที่ยว นักลงทุน
แรงงานด่างด้าวเป็นต้นในเขตกรุงเทพมหานครเป็นจานวนมากจึงย่อมมีผู้ที่กระทาความผิดกฎหมาย
มากขึ้นเป็นสัดส่วนตามธรรมชาติโดยมีลักษณะการกระทาความผิดที่มีลักษณะความผิดแบบใหม่
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นหรือกระทาความผิดในต่างประเทศและหลบหนีเข้ามาในประเทศไทย
โดยจะเห็นได้จากสื่อต่างๆ มากมาย ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงประสิทธิภาพของข้าราชการตารวจที่ได้ทา
หน้าที่รักษาความสงบสุขของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวง
ซึ่งมีประชากรเข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยกองบัญชาการตารวจนคร
บาลมีหน้าที่โดยตรงในการรับผิดชอบความสงบสุขและความมั่นคงในเขตกรุงเทพมหานครตาม
กฎหมาย
ด้วยหน้าที่หลักดังกล่า วของการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนดังกล่าวของ
กองบั ญ ชาการตารวจนครบาล ผู้ ที่ก ระท าความผิดตามกฎหมายหรื ออาจก่ อให้เ กิ ดการกระท า
ความผิดในลักษณะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือการก่อการร้ายโดยไม่เลือกเชื้อชาติสัญชาติ ในด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งกฎหมายได้กาหนดความผิดเป็นลักษณะความผิด
ทางอาญาด้วยวิธีปกติทั่วไปและด้วยระบบเทคโนโลยีมีอิทธิพลหรืออาจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล การวิจัยจึงมุ่งไปที่ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล โดยเริ่มจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ เพื่อ
เป็นกรอบแนวคิดที่สาคัญในการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจ
นครบาลโดยใช้หลักทฤษฎี 7’s ด้านการพัฒนาเป็นแนวคิดหลักและผสมผสานเข้ากับแนวคิดทฤษฎี
ประสิทธิภาพ PA-POSDCoRB
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การวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล ในหน้าที่
หลักด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนโดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่ อศึ ก ษาถึง ระดับ ประสิทธิ ภาพการบริหารจัดการด้านการป้องกั นปราบปรามและ
สืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาล
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการการป้องกันปราบปราม
และสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาล
3. เพื่อพัฒนาปรับปรุงและเสริมสร้างข้อเสนอแนะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการของกองบั ญชาการตารวจนครบาลด้านการป้องกั นปราบปรามและสืบสวน
สอบสวน
จากการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการเลือกประชากรตัวอย่างแบบเจาะจงคือ สถานีตารวจ
นครบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชนในระดับกอง
บังคับการของกองบัญชาการตารวจนครบาล ผลคะแนนสูงสุดดังนี้ ด้านที่1 การบริการทั่วไป ด้านที่
2 การอานวยความยุติธรรมทางอาญา ด้านที่3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านที่4 ควบคุม
การจราจร ด้า นที่5 การบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยเจาะจงไปที่ส ถานีตารวจที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศจานวนครั้งมากที่สุดจากปี พ.ศ. 2557-2559 ด้านการป้องกั นปราบปรามและสืบสวน
สอบสวนของแต่ละกองบังคับการ 1-9 รวม 9 สถานีตารวจจาก 88 สถานีตารวจซึ่งถือได้ว่าสถานีที่
ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ เป็ น สถานี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ที่ สุ ด ของแต่ ล ะกองบั ง คั บ การในสั ง กั ด
กองบัญชาการตารวจนครบาล ส่วนหน่วยงานอื่นๆที่ทาหน้าที่สนับสนุนการป้องกั นปราบปราม
และสืบสวนสอบสวนเช่นกองบั งคับการสายตรวจและปฏิบัติก ารพิเศษ กองบังคับการสืบสวน
สอบสวน กองก ากั บ การสวั ส ดิ ภ าพเด็ ก และสตรี ศู น ย์ ฝึ ก อบรม (กองก ากั บ การ) ผู้ วิ จั ย ได้ น า
แบบทดสอบถาม ฉบับร่างที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะและอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาแล้ว
ไปทดลองใช้ (Try Out) กั บ สถานี ตารวจที่ไ ม่ อยู่ ใ นกลุ่ม ประชากรตั วอย่ า งด้า นการป้ องกั น
ปราบปรามจ านวน 15 ชุ ด และด้ า นสื บสวนสอบสวนจานวน 15 ชุด รวมจ านวน 30 ชุ ด น า
แบบสอบถามตัวอย่างดังกล่าวจานวน 30 ชุด มาทดสอบ (Pre Test) มาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยเป็นประเภทการวัดความเชื่อถือได้ ที่วัดความสอดคล้องภายใน
ชุ ดเดี ย วกั น (Internal Consistency Method) ด้วยวิธีก ารของสัมประสิทธิ์ อัล ฟาคร์อนบาค์ ช
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งกาหนดค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไปทั้งฉบับ (Sekaran,
2003, p. 311) ผลของการคานวณค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งหมดรวม 30 ชุด ได้ค่าความ
เชื่อมั่น 0.979 ซึ่งผลการทดสอบความเข้าใจในแบบสอบถามและความชัดเจนสอดคล้องในเนื้อหา
ของการทาการวิจัย
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5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ผลการศึกษาระดับปัจจัยประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญ ชาการตารวจ
นครบาล
สรุปผลการวิเคราะห์ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป Amos เพื่อ
ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล ทาให้
ทราบถึง ระดับ ปัจจัย ประสิท ธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญ ชาการตารวจนครบาล ระดับ
ความเห็นด้วยมากที่สุดได้แก่
1. ระดับปัจจัยการบริหารจัดการค่านิยมร่วม ด้านมีการจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือ
ทางคดีแก่กาลังพลจนกว่าคดีจะถึงที่สุด มีระดับ ( x = 4.35) ความเห็นด้วยมากที่สุด
2. ระดับปัจจัย การบริหารจัดการค่านิยมร่วม ด้านการช่วยเหลือ กาลังพลการให้คาแนะนา
ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย อัยการ ทนายความแล้วแต่กรณีโดยมิยังต้องถูกลงโทษทัณฑ์
จนกว่าคดีจะถึงที่สุด มีระดับ ( x = 4.34) ความเห็นด้วยมากที่สุด
3. ระดับปัจจัยการบริหารจัดการค่านิยมร่วม ด้านมีการแก้ไขข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ที่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการให้ความช่วยเหลือกาลังพลหรือจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อการนี้
โดยเฉพาะมีระดับ ( x = 4.34 ) ความเห็นด้วยมากที่สุด
4. ระดับปัจจัยประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านองค์ความรู้ ความสามารถของกาลังพล
การเป็นมืออาชีพของกาลังพล มีระดับ ( x = 4.36) ความเห็นด้วยมากที่สุด
5. ระดับปัจจัยประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบด้านภาวะผู้นา ค่านิยมร่วม และกาลัง
พล มีระดับ ( x = 4.24) ความเห็นด้วยมากที่สุด
6. ระดับปัจจัยประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการฝึกอบรมกาลังพลอยู่เสมอเพื่อขจัด
ปัญหาความไม่รู้ระบบเทคโนโลยี โดยมีการวัดระดับความรู้เพื่อเป็นวิชาชีพ มีระดับ ( x = 4.21)
ความเห็นด้วยมากที่สุด
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนคร
บาล ด้านค่านิยมร่วมหรือขวัญกาลังใจ ด้านงบประมาณในการช่วยเหลือทางคดีจากการปฎิบัติ
หน้าที่การช่วยเหลือให้คาแนะนาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย อัยการ ทนายความแล้วแต่
กรณีโดยมิยังต้องถูกลงโทษทัณฑ์จนกว่าคดีจะถึงที่สุด การแก้ไขข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง ที่
เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการให้ความช่วยเหลือก าลังพลหรือจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อการนี้
โดยเฉพาะ ทาให้ทราบว่าปัญหาและอุปสรรคจากการปฎิบัติหน้าที่ต้องดาเนินการแก้ไขโดยเฉพาะ
ด้านข้อกฏหมายที่เอื้ออานวยต่อการปฎิบัติหน้าที่ หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ด้านทักษะ
องค์ความรู้ความสามารถของกาลังพล การฝึกอบรมเพื่อให้เกิดทักษะความรู้ด้านระบบเทคโนโลยี
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เพื่อให้เกิดเป็นวิชาชีพ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในหน้าที่หลักด้านการ
ป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาล
โดยผู้วิจัยนาเอาระดับประสิทธิภาพความเห็นด้วยมากที่สุดด้านการป้องกันปราบปรามและ
สืบสวนสอบสวน ไปสนับสนุน เหตุปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
กองบัญชาการตารวจนครบาลต่อไป
5.1.2 ผลการศึ ก ษาเหตุ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การของ
กองบัญชาการตารวจนครบาลประกอบด้วย
จากการพิจารณาเป็นรายด้านจากตัวแปรสังเกตได้ ในแต่ล ะตัวแปรโดยวิเคราะห์หาค่า
อิทธิพลจากตัวแปรแฝงภายใน พบว่า
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การของกองบั ญ ชาการต ารวจนครบาลที่ ไ ด้ พั ฒ นาขึ้ น
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจากความกลมกลืนของโมเดลในภาพรวมพบว่า การทดสอบ
Chi-square ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = 0.120; p > 0.05) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่กาหนดไว้ค่า
ดัชนีทุกค่า ได้แก่ GFI, NFI, IFI, CFI, NNFI ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดตั้งแต่ 0.95 ขึ้นไป ส่วนค่าดัชนีที่
กาหนดไว้ในระดับน้อยกว่า 0.05 พบว่า ดัชนี RMR และ RMSEA มีค่าผ่านเกณฑ์เช่นกัน นอกจากนี้
ดัชนี CMIN/DF มีค่าน้อยกว่า 2 ตามที่กาหนด รวมถึงในแต่ละองค์ประกอบของโมเดลมีความ
เที่ยงตรง โดยใช้เกณฑ์ค่าน้าหนักของปัจจัย (Factor Loading) มีค่าตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป (ค่าสมบูรณ์)
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546, น. 27-30) ตลอดจนตัวแบบที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการพยากรณ์
ประสิท ธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล และเป็นที่ย อมรับได้ ทั้งนี้
เนื่องจากมีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณกาลังสอง (R2) เท่ากับ 0.837 หรือคิดเป็นร้อยละ 83.70 ซึ่งมีค่า
ตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป (Saris & Strenkhorst,1984, p.282) โดยสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
จากการวิเคราะห์เป็นรายด้านความเที่ยงตรงของแต่ละองค์ประกอบของโมเดลสามารถ
พยากรณ์และสรุปเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจ
นครบาลได้ดังนี้
สรุปผลการศึกษาวิจัยเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โดยสามารถนาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการ
ตารวจนครบาลจากโมเดลค่าสหสัมพันธ์พหุตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไปสามารถพยากรณ์เหตุปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิท ธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาลเพื่อนาไปพั ฒนา
ปรับปรุง เสริมสร้างหน่วยงานได้ดังนี้
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1. เหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการกลยุทธ์ ด้านคุณภาพและความก้าวหน้าของ
วัสดุอุปกรณ์ของกองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ กลยุทธ์ด้านการสรรหา
กาลังพลที่เชี่ยวชาญด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนเพื่อนามากาหนด นโยบาย
และแผน สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้ 67.30% 41.80%
2. เหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการด้านโครงสร้างโครงสร้าง ด้านการพัฒนาและ
ใช้ระบบเทคโนโลยีที่เกิดประโยชน์สูงสุด โครงสร้างด้านงบประมาณที่เพียงพอ สอดคล้องทันเวลา
ต่ อ สถานการณ์ โครงสร้ า งด้ า นการกระจายอ านาจด้ า นงบประมาณและสามารถพยากรณ์
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้ 84.00% 79.30% 77.60%
3. เหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการระบบด้านภาวะผู้นา ภาวะผู้นาในด้านการมี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ระบบภาวะผู้นาในแนวทางการขจัดปัญหาและอุปสรรค
ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามหน้าที่โดยมีกฎหมายรองรั บ ระบบภาวะผู้นาในการสรรหาผู้นาในยุค
4.0 ของผู้บังคั บบัญชาในทุกระดับชั้น และสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้
85.40% 79.70% 76.50%
4. เหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการด้านค่านิยมร่วม ค่านิยมร่วมด้านการมีขวัญ
กาลัง ใจที่ ดี และมี คุณภาพในการดาเนินชีวิตในองค์ก ารอย่ างมีความสุข ค่านิย มร่วมด้านการมี
เป้าหมายร่วมกันในด้านความสามัคคีมีจิตสานึกในหน้าที่สูง และการทางานเป็นทีม ค่านิยมร่วม
ด้านกระบวนการช่วยเหลือกาลังพลจากการถูกดาเนินคดีและสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการได้ 77.90% 75.70% 75.00%
5. เหตุปั จจัย ที่มี อิท ธิพลต่อ การบริหารจัดการด้านรูปแบบการบริหาร รูปแบบการรวม
ฐานข้อมูล ศูนย์รวมพฤติกรรมบุคคล กลุ่มบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในทุกด้าน รูปแบบ
การบริ ก ารร้อ งทุ ก และป้ อ งกั นปราบปรามหรือ สืบสวนสอบสวนผู้ ก ระทาความผิ ดผ่า นระบบ
เทคโนโลยี รูปแบบความร่วมมือของทุกภาคส่วนและประชาชนทางเทคโนโลยีโดยมีกฎหมาย
รองรับและสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้ 79.80% 68.70% 51.00%
6. เหตุ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การบริ ห ารจั ด การด้ า นบุ ค ลากร การบริ ห ารจั ด การของ
กองบั ญชาการต ารวจนครบาลด้า นการบริหารจัดการด้า นการสนับ สนุน การศึ ก ษาและการน า
งานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การบริหารจัดการด้านการคัดเลือกกาลังพลที่สอดคล้องกับภารกิจ
บทบาทหน้าที่ การบริหารจัดการด้านการติดตามประมวลผลการทาวิจัยอย่างสม่าเสมอและสามารถ
พยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้ 87.60% 81.40% 78.30%
7. เหตุ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การบริ หารจั ด การด้ า นทั ก ษะ ในการบริห ารจั ดการของ
กองบัญชาการตารวจนครบาล ด้านทักษะระดับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเป็นรายบุคคล ทักษะ
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ด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศอยู่ในระดับสากล ทักษะการพัฒนาการฝึกอบรมบุคลากรโดย
กาหนดเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะของหน่วยงานและสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ได้ 81.60% 72.30% 47.20%
เหตุ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การและสามารถพยากรณ์
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้ 90.60% 90.40% 89.10% โดยผู้นาของกองบัญชาการตารวจนคร
บาล มีการบริหารจัดการให้มีจานวนกาลังพลที่ เพียงพอ มีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีงบประมาณที่
เพียงพอ มีความเป็นศูนย์รวมข้อมูลและฐานข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายด้วยความ
ถูกต้องตามกฎหมาย มีกาลังพลที่มีขวัญกาลังใจที่ดีพร้อมด้วยทักษะองค์ความรู้แบบวิชาชีพและมี
จิตสานึกของเป้าหมายร่วมกันแบบทีม มีความร่วมมื อจากทุกภาคส่วนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
ของหน้าทีด่ ้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาล
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
จากสมมติฐานการวิจัยสามารถสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ด้า นการบริ หารจัด การด้า นกลยุ ทธ์ โดยเฉลี่ย มี ความสั มพั น ธ์เ ชิงลบต่ อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนคร
บาล โดยมีค่าทางสถิติดังนี้ (b=-0.686, t=-2.581, p-value >.05)
จากข้ อ สมมติ ฐ านที่ 1 การบริ ห ารจั ด การกลยุ ท ธ์ เ ฉลี่ ย มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ลบต่ อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล หมายความว่า ตัวแปรแฝง ค่า
น้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ค่า t และ ค่า R2 มีค่าเท่ากับ -0.686 น้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ที่ 0.05 Chumacker & Lomax, 2010: p.76 หรือมีระดับค่าความเห็นของกลุ่มตัวอย่างมีความไม่
เห็นด้วยมากกว่ามีความเห็นด้วยกับข้อคาถาม จึงทาให้มีค่าความสัมพันธ์เชิงลบ เนื่องจากการใช้
เครื่องมือในการศึกษาวิจัยด้วยการแจกแบบสอบถามเฉพาะเจาะจงไปที่กลุ่มตัวอย่างของผู้บริหาร
ระดับสถานีตารวจนครบาลและระดับปฏิบัติการ ซึ่งในการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์เป็นหน้าที่ของ
ผู้นาระดับสูงของกองบัญชาการตารวจนครบาล อาจทาให้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์
ยังไม่เพียงพอจึงทาให้ค่าความเห็นของกลุ่มตัวอย่างมีค่าความสัมพันธ์เชิงลบดังกล่าว
2.สมมติ ฐ านการบริ ห ารจั ด การด้ า นโครงสร้ า ง จากผลการทดสอบทั้ ง 3 ด้ า นมี ค่ า
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
ด้านที่ 2.1โครงสร้างด้านงบประมาณที่เพียงพอ มีความสอดคล้องทันต่อสถานการณ์ เพื่อ
สะท้อนถึงคุณภาพการใช้งบประมาณ สอดคล้องกับงานวิจัยของ โชคชัย สุทธิฤทธิ์ (2549) ได้ศึกษา
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ถึงอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจนครบาล
นิมิตใหม่พบว่า งบประมาณในภาพรวมมีอุปสรรคในข้อระเบียบการใช้งบประมาณไม่สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมความเป็นจริง
ด้านที่ 2.2 โครงสร้างด้านการพัฒนาและใช้ระบบเทคโนโลยีที่เกิดประโยชน์สูงสุด มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชรินทร์ บัวเผื่อนหอม (2545) ได้ศึกษาถึงปัญหาการปฏิบัติงานป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจ: ศึกษากรณีกองบังคับการตารวจนครบาล 6
ผลการวิจัยพบว่า จัดให้มีการฝึกอบรมบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมและส่งเสริมให้ได้รับการศึ กษาระดับปริญญาตรี เพื่อจะได้พัฒนาความรู้ความชานาญ
ทางด้านวิทยากรเทคนิคและเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชน
ของประเทศ
ด้านที่ 2.3 โครงสร้างด้านการกระจายอานาจด้านงบประมาณมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กิตติพัฒน์ จะแจ้ง (2549) ได้ศึกษาถึงกระบวนทัศน์ใหม่ของงานสายตรวจป้องกันปราบปราม
กองบั ญ ชาการต ารวจนครบาล ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ พบปั ญ หาและอุ ป สรรค ในด้ า น
งบประมาณพบว่างบประมาณสาหรับการบริหารนโยบายยังไม่เพียงพอและจาเป็นที่จะต้องได้รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐมากขึ้น
จากการค้ นพบในการวิจั ย สมมติ ฐานที่ 2 พบว่าการบริ หารจัด การด้ านโครงสร้ างด้า น
งบประมาณที่เพียงพอ สอดคล้องทันต่อสถานการณ์ เพื่อสะท้อนถึงคุณภาพการใช้งบประมาณด้วย
การกระจายอานาจด้านงบประมาณ ตลอดจนการพัฒนาและใช้ระบบเทคโนโลยีที่เกิดประโยชน์
สูงสุดด้วยการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐมากยิ่งขึ้น
ด้านที่ 3.1 ระบบที่สามารถจัดให้มีผู้นาที่มีภาวะของผู้นาในการบริหารจัดการกาลังพลใน
ภาระกิจด้านป้องกันปราบปรามหรือสืบสวนสอบสวนได้ในทุกระดับชั้นซึ่งมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี (2552) ได้ศึกษาถึง คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการตารวจ
นครบาลพบว่า 1.คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการตารวจนครบาลอยู่ในระดับปานกลาง 2.
ปฏิสัมพันธ์ในการทางาน ความสามารถในงาน ภาวะผู้นา ค่าตอบแทนและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการตารวจนครบาล และมีความ
สอดคล้องกับแนวความคิดของ ชิตสันต์ ผลประสิทธิ์ (2545) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การปฏิบัติหน้า ที่สืบสวนได้แก่ 1.ภูมิหลังข้าราชการได้แก่อายุ สถานภาพสมรส อายุราชการ มี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่สืบสวน 2.ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่มีความสัมพันธ์
กับการปฏิบัติหน้าที่สืบสวน คื อสวัสดิการด้านที่พักอาศั ยและการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 3.โอกาส
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ก้าวหน้าในการปฏิบัติงานความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่สืบสวน 4.ภาวะผู้นาของผู้บังคับบัญชา
มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่สืบสวน
ด้านที่ 3.2 ระบบของข้อกฎหมายที่จากัดอานาจหน้าที่ในการเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆทาง
ระบบเทคโนโลยี ซึ่งทาให้เกิ ดปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งมีความ
สอดคล้องกั บงานวิจัย ของ ศศิป ระภา ไผ่งาม (2551) ได้ศึก ษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ ย วกั บการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด้านบุคคลในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาด้วยการใช้เทคนิคพิเศษพบ
ปัญหาว่า เมื่อคนร้ายมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ก่ออาชญากรรมย่อมส่งผลให้รุปคดีมีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น จึงมีความจาเป็นที่ต้องนาเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับการสืบสวน
สอบสวนคดีอาญาเพื่อติดตามจับกุมคนร้ายมาดาเนินคดีกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ใช้บั งคับ
อยู่ปัจจุบัน
ด้า นที่ 3.3 ระบบของการมี ส่ วนร่ว มของภาคประชาสั งคมในการออกความคิ ดเห็น เสนอแนะ
ตลอดจนการให้การสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศราวุธ จิตต์ระเบียบ (2551) ได้
ศึ ก ษาถึ ง การเสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ยภาคประชาชนในการบริ ห ารงานสถานี ต ารวจนครบาลผล
การศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน 4 ลาดับแรกคือ ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับ ตารวจในการประชุม ปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับชุมชน ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับตารวจในการดาเนินงานกิจกรรม โครงการต่างๆ ประชาชนมีส่วนร่วมกับตารวจในการริเริ่ม
กิจกรรม โครงการต่างๆ และประชาชนมีส่วนร่วมกับตารวจในการแก้ไขปัญหาในชุมชน ผลการ
ดาเนินงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในระดับกาหนดนโยบายและการนานโยบายไปปฏิบัติ
จะต้องสร้างเครือข่ายกาหนดองค์กรทางานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มากขึ้นโดยอาศัยบุคลิกภาพ
ด้านภาวะผู้นา การสร้างมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับสถานีตารวจนคร
บาล
จากการค้ น พบในการวิ จั ย สมมติ ฐ านที่ 3 ระบบด้ า นการสรรหาผู้ น าในยุ ค 4.0 ของ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในทุ ก ระดั บ ชั้ น ในการบริ ห ารจั ด การก าลั ง พลในหน้ า ที่ หลั ก ด้ า นการป้ อ งกั น
ปราบปรามและสืบสวนสอบสวน เพื่อขจัดระบบของกฎหมายที่จากัดอานาจหน้าที่ในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลต่างๆของหน้าที่หลักด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนในการเข้าถึง
แหล่ง ข้ อมู ล ทางเทคโนโลยี เช่ น ข้อมูล บุคคล แหล่ง ที่อยู่ อาศัย ของบุคคลใกล้ชิ ดของผู้ก ระท า
ความผิด พาหนะ ระบบโทรศัพย์ อาวุธ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางระบบเทคโนโลยี ซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่หลักด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนตาม
กฎหมาย โดยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม เช่น หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และอื่นๆ
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ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ยการแสดงความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ และให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นต่ า งๆ เช่ น
งบประมาณ บุ ค คลากร เทคโนโลยี เช่นกล้องวงจรปิด หรือวัส ดุอุปกรณ์ต่างๆ โดยถูกต้องตาม
กฎหมายหรือมีกฎหมายรองรับเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวน
สอบสวนย่อมเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนของ
กองบัญชาการตารวจนครบาลเพราะระบบด้านภาวะผู้นา ระบบของกฎหมาย และการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาสังคมย่อมมีอิทธิพลต่อประประสิทธิภาพด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวน
สอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาล
4. สมมติการบริหารจัดการค่านิยมร่วม จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการค่านิยมร่วมจากผล
การทดสอบทั้ง3 ด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล
ด้านที่ 4.1 การได้ผู้นาที่สร้างขวัญกาลังใจ ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของกาลังพลสาเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์แบบทีม เกิดความเชื่อมั่นในตัวผู้นา ทาให้เกิดการเรียนรู้ ก่อให้เกิดปัญญา
และจิตสานึกในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี (2552) ได้
ศึกษาถึง คุณภาพชีวิตการทางาน ความสามารถ ภาวะผู้นา ค่าตอบแทน มีผลต่อคุณภาพชี วิตของ
ข้าราชการตารวจนครบาล สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิตสันต์ ผลประสิทธิ์ (2545) ได้ศึกษาถึง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสม่าเสมอ พบว่า ขวัญและกาลังใจ คือสวัสดิการ
ด้านที่พักอาศัยและการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน โอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับ
การปฏิบัติหน้าที่สืบสวน ภาวะผู้นาของผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่สืบสวน
สอดคล้ องกั บ งานวิ จัย ของ วัช รพงษ์ พนิต ธ ารง (2551) ได้ ศึ ก ษาถึ ง พฤติก รรมจริ ย ธรรมของ
ข้าราชการตารวจกองบัญชาการตารวจนครบาลพบว่า พฤติกรรมจริยธรรมของข้าราชการตารวจ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นพฤติกรรมจริยธรรมในด้านปฏิบัติตามหน้าที่ ในประเด็นการ
ควบคุ ม ดูแลผู้ ต้องหาและพฤติก รรมจริ ย ธรรมด้านผลประโยชน์อยู่ ใ นระดับ ต่า จริย ธรรมของ
ข้าราชการตารวจอยู่ในระดับปานกลาง และงานควบคุมผู้ต้องหาซึ่งสังกัดฝ่ายป้องกันปราบปรามอยู่
ในระดับต่าทั้งจริยธรรมและผลประโยชน์สอดคล้องกับแนวคิดของ Ashkanasy NM and Tse B.
(2000) กล่าวถึงลักษณะ ผู้นาแบบเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้นาแบบนี้ให้ความสนใจต่อความกังวลและ
ความจาเป็นในการพัฒนาของผู้ร่วมงาน ผู้นาแบบนี้เปลี่ยนความตระหนักของผู้ร่วมงานในประเด็น
ต่างๆ ด้วยการมองปัญหาเก่าๆ ในแนวทางใหม่ๆ ผู้นาแบบนี้สามารถทาให้เพื่อนร่วมงานมีความ
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ตื่นเต้น ตื่นตัว และเกิดแรงบันดาลใจ ในการทุ่มเทการทางานส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์
ของกลุ่ม
ด้านที่ 4.2 ผู้นาที่มีการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่กาลังพลเช่นการมีที่พักที่เหมาะสม การ
เพิ่ ม ของรายได้ แ ละการใช้ ห ลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ ขจั ด ปั ญ หาจากภู มิ ห ลั ง ตลอดจนความ
เจริญก้าวหน้าของกาลังพล มี ความสอดคล้องกับ ประมวลศักดิ์ ศรีสมบุญ (2542) ได้ศึกษาคุณภาพ
ชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจ สังกัดกองกากับการสืบสวนสอบสวนนครบาลพบว่า มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจ ด้านความมีระเบียบกฎเกณฑ์
และความเป็ น ธรรมในการปฏิ บั ติ ง าน ด้ า นการส่ ง เสริ ม ความเจริ ญ เติ บ โตและมั่ น คงให้ แ ก่
ผู้ปฏิบัติงาน ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และด้านค่าตอบแทน
ที่เป็นธรรมและเพียงพอ มีความสอดคล้องกับ ชิตสันต์ ผลประสิทธิ์ (2545) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ สื บ สวนพบว่ า ขวั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ สื บ สวน คื อ สวั ส ดิ ก ารด้ า นที่ พั ก อาศั ย และการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
เงินเดือน โอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติ งานมความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่สื บสวน มีความ
สอดคล้ อ งกั บ จตุ ร งค์ ดี ส มโชค (2552) ได้ ศึ ก ษาถึ ง ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป ระบบราชการใน
กระทรวงยุติธรรมพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการของกระทรวงยุติธรรม ตามนโยบาย
การปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 ในด้านภาวะผู้นา ค่านิยมและสร้างจิตสานึกให้บุคลากรทุกคน
ทุ ก ระดับ ของกระทรวงยุ ติธ รรม ให้ยึ ดหลัก ธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งระบบ
ราชการ ยังขาดการพัฒนาด้าน เทคโนโลยี และบุคลากรยังต้องเพิ่มระบบหลักธรรมาภิบาล และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสอดคล้องกับ Howell J and Avolio B. (1993) กล่าวถึงตัวกระตุ้น
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้นาว่า นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญทางเทคนิคแล้ว ผู้ที่เป็นตัวกระตุ้น
ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงจ าเป็ น ต้ อ งมีค วามฉลาดทางอารมณ์ อื่ น ๆ อี ก ด้ ว ย อั น ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห าร
ระดับกลาง ผู้ที่สามารถจะเข้าไปในห้องทางานของรองประธาน และนาเสนอกับรองประธานผู้นั้น
ว่า จะต้องทาอะไร โดยไม่ต้องรู้สึกหวั่นเกรงว่าเขาเป็นแค่เพียงผู้บริหารระดับกลาง นอกเหนือจาก
ความมั่นใจในตนเองสูงแล้ว ผู้นาที่มีประสิทธิภาพในระหว่างการเปลี่ยนแปลงจะมีคุณสมบัติสาคัญ
ได้แก่ มีอิทธิพลสูง มีความมุ่งมั่นสูง มีแรงกระตุ้น มีความคิดริเริ่ม และเป็นผู้ที่มีทัศนคติในทางบวก
ด้านที่ 4.3 ปัญหาทางข้อกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิในการป้องกันปราบปรามและสืบสวน
สอบสวน หรื อการมี ก ระบวนการช่วยเหลือให้แก่ ก าลังพลหากถูก แจ้งความหรื อถูก ดาเนินคดี
สอดคล้องกั บ แนวคิดของ ศศิ ป ระภา ไผ่งาม (2551) ได้ศึก ษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ ย วกั บการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด้านบุคคลในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาพบปัญหาว่า ยังไม่มีความ
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ชัดเจนในการใช้บังคับให้สอดคล้องในการอนุญาติให้เจ้าหน้าที่ตารวจนาเทคนิคพิเศษมาใช้เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลเบื้องต้นในการรวบรวม ติดตาม แสวงหา ค้นหา เพื่อให้ได้ซึ่งพยาน หลักฐานอันก่อ
ให้มีผลกระทบสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลจากการใช้อานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตารวจ
จากการค้นพบในการวิจัยสมมติฐานที่ 4 กองบัญชาการตารวจนครบาลมีผู้นาที่สร้างขวัญ
กาลังใจแก่กาลังพลส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่สาเร็จ ลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ของกองบัญชาการ
ตารวจนครบาลในลักษณะแบบทีม ทาให้เกิดความเชื่อมันในตัวผู้นาของกาลังพล ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ เกิดปัญญา และจิตสานึกในการสร้างสรรค์ในหน้าที่สูง ก่อให้เกิดการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
แก่กาลังพล ด้วยการมีที่พักอาศัยที่เหมาะสม การเพิ่มของรายได้และการดาเนินวิถีชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของกาลังพล การแก้ไขข้อกฎหมายที่เป็น
อุปสรรคต่างๆเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ในการทาหน้าที่ด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน
การมีกระบวนการช่วยเหลือกาลังพลด้านกฎหมายกรณีถูกดาเนินคดีเพื่อเป็นแบบแผนด้ านค่านิยม
ร่วมและขวัญกาลังใจของตารวจนครบาลย่อมเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ เพราะภาวะผู้นา มิอิทธิพล
ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การด้ า นการป้ อ งกั น ปราบปรามและสื บ สวนสอบสวนของ
กองบัญชาการตารวจนครบาล
สมมติฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการด้านรูปแบบการบริหาร เฉลี่ยมีความสัมพันธ์เชิ ง
ลบต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล โดยมีค่าทางสถิติดังนี้
(b=-2.577, t=-1.317, p-value >.05) หมายความว่าค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ค่า t
และ ค่า R2 มีค่าเท่ากับ -2.577 น้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่ 0.05 Chumacker & Lomax, 2010: p.76
หรือมีระดับค่าความเห็นของกลุ่มตัวอย่างมีความไม่เห็นด้วย มากกว่ามีความเห็นด้วยกับข้อคาถาม
จึงทาให้มีค่าความสัมพันธ์เชิงลบ
ค่าดัชนี CMIN/DF มีค่าเท่ากับ -2.577 น้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่ 0.30ขึ้นไป Chumacker
& Lomax, 2010: p.76 ค่าระดับความเห็นด้วยมากและมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.83 แสดง
ถึงความคิดเห็นของกลุ่มตัว ไม่แตกต่าง จากข้อคาถามการบริหารจัดการด้านรูปแบบการบริหาร
โดยรวมไม่ แตกต่า งกัน หรือมี ระดับค่าความเห็นของกลุ่มตัวอย่างมีความไม่เห็นด้วยมากกว่ามี
ความเห็นด้วย กั บข้อคาถามจึงท าให้มีค่าความสัมพันธ์เชิง ลบ เนื่องจากการใช้เครื่องมือในการ
ศึกษาวิจัยด้วยการแจกแบบสอบถามเฉพาะเจาะจงไปที่กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารระดับสถานีตารวจนคร
บาลและระดับ ปฏิบั ติก าร ซึ่ง ในการบริหารจัดการด้านรู ปแบบการบริห ารเป็น หน้าที่ข องผู้น า
ระดับสูงของกองบัญชาการตารวจนครบาล อาจทาให้มีความเข้าใจด้านรูปแบบการบริหารจัดการ

192

ไม่เพียงพอจึงทาให้ค่าความเห็นของกลุ่มตัวอย่างมีค่าความสัมพันธ์เชิงลบดังกล่าว
6. สมมติฐานการบริหารจัดการด้ านบุคลากร ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าด้านการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจ
นครบาลผลการทดสอบทั้ง 3 ด้าน
ด้านที่ 6.1 อุปสรรคขององค์ความรู้ด้านต่างๆของกาลังพลก่อนดารงตาแหน่งและขณะ
ดารงตาแหน่งด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กิตติพัฒน์ จะแจ้ง (2549) ได้ศึ กษาถึงกระบวนทัศน์ใหม่ของงานสายตรวจป้องกั นปราบปราม
กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรค ด้าน
บุคลากรเจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจผู้ปฏิบัติงานมีจานวนไม่เพียงพอและขาดคุณสมบัติส่วนบุคคลที่
เหมาะสมของการเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารสาธารณะที่ ดี เ ช่ น ขาดความรู้ ทั ก ษะ ทั ศ นะคติ ที่ ดี ใ นการ
ปฏิ บั ติ ง าน ขาดขวั ญ ก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ โชคชั ย สุ ท ธิ ฤ ทธิ์
(2549)ได้ศึกษาถึงอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตารวจสถานี
ตารวจนครบาลนิมิตใหม่พบว่า บุคลากรมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
ด้านที่ 6.2 การฝึกอบรม การมีวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นของกาลังพลและการนาเอางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาใช้ให้เกิดประโยชน์มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชรินทร์ บัวเผื่อนหอม (2545) ได้
ศึกษาถึงปัญหาการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจ: ศึกษา
กรณี ก องบั ง คั บ การต ารวจนครบาล 6 พบว่ า อุ ป สรรคในการแก้ ปั ญ หาการปฏิ บั ติ ง านและ
ปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่สายตรวจในสังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล6 ควรจัด ให้
มี ก ารฝึก อบรมบุ ค คลากรที่ เกี่ ย วข้องกั บงานด้านการป้อ งกั นและปราบปรามอาชญากรรมและ
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อจะได้พัฒนาความรู้ความชานาญทางด้านวิทยากร
เทคนิคและเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนของประเทศ
และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Urairak&Chaleoykitti (2017) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลถึง
คุณภาพบริการของบุคคลากรทางการแพทย์ในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ พบว่าปัจจัยด้านการ
ให้การศึกษาอบรมส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจคงอยู่ในวิชาชีพพยาบาลต่อไป
ด้านที่ 6.3 โครงข่ายด้านการศึกษาการกับสถาบันการศึกษา การวิจัยประมวลผลด้านต่างๆ
อยู่เสมอ ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการสืบค้นข้อมูลมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิตสันต์
ผลประสิทธิ์ (2545) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่สืบสวน การได้รับการ
ฝึกฝนอบรมด้านการสืบสวนไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่สืบสวน โดยมีข้อเสนอแนะคือ
ควรมีการฝึกฝนอบรมทุกระดับชั้นอย่างทั่วถึงและครอบคลุมในการฝึกฝนอบรมในทุกๆ ด้านและ
สม่าเสมอ
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ข้อค้นพบจากการวิจัยในสมมติฐานที่ 6 ด้วยการสรรหากาลังพลที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเข้ามาดารงตาแหน่งในงานด้านการป้องกันปราบปรามหรือสืบสวนสอบสวน มี
การฝึกอบรมกาลังพลด้านการป้องกันปราบปรามหรือสืบสวนสอบสวนอยู่เสมอ และการส่งเสริม
สนับสนุนให้กาลังพลมีการศึกษาเพิ่มขึ้นจนถึงปริญญาตรีหรือสูงกว่า ส่วนกาลังพลที่มีวุฒิการศึกษา
เพิ่มเติมอยู่แล้วนั้นอาจมีการสนับสนุนเป็นค่าตอบแทนเพื่อกระตุ้นด้านขวัญกาลังใจตลอดจนนาเอา
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนด้วยการ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา นักวิชาการที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนาเอาผลงานวิจัยต่างๆ
เหล่ า นั้ น มาปรั บ ใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ย่ อ มเป็ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพต่ อ งานด้ า นการป้ อ งกั น
ปราบปรามและสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาล เพราะบุคลากรมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพต่องานด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจ
นครบาล
7. สมมติฐานการบริหารจัดการด้านทักษะของบุคลากร ผลการวิจัยชี้ใ ห้เห็นว่า การบริหาร
จัดการด้า นทั ก ษะของบุ ค ลากรมี ความสัมพั นธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
กองบัญชาการตารวจนครบาลผลการทดสอบทั้ง 3 ด้าน
ด้านที่ 7.1 การไม่มีความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ ทาให้เกิดอุปสรรคและ
ปัญหาของงานด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนจึงควรสนับสนุนจัดให้มีการศึกษา
ฝึก อบรมเพื่อให้เกิ ดความรู้ค วามก้ าวหน้าในวิชาชีพเพื่ อเป็นขวัญก าลังใจมีความสอดคล้องกั บ
งานวิจัยของ ชิตสันต์ ผลประสิทธิ์ (2545) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับการปฏิบัติหน้าที่
สืบสวนพบว่า การฝึกฝนอบรมทุกระดับชั้นอย่างทั่วถึงและครอบคลุมในการฝึกฝนอบรมในทุกๆ
ด้า นและสม่ าเสมอ ขวั ญและก าลัง ใจในการปฏิ บัติ หน้า ที่มี ความสัม พั น ธ์กั บ การปฏิบั ติห น้า ที่
สืบสวน คือการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่สืบสวน ภาวะผู้นาของ
ผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่สืบสวน และมีความสอดคล้องกับ Peter Senge
(1990) แห่ง Massachusetts Institute of Technology กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ คือ สถานที่ซึ่ง
ทุกคนสามารถขยายศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้ างผลงานตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
เป็นที่ซึ่งเกิดรูปแบบการคิดใหม่ ๆ หลากหลายมากมาย ที่ซึ่งแต่ละคนมีอิสระที่จะสร้างแรงบันดาล
ใจ และเป็นที่ซึ่งทุกคนต่างเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน และผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ด้านที่ 7.2 การมีวุฒิการศึกษาหรือฝึกอบรมในทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี ในลักษณะ
วิชาชีพเพื่ อก่อให้เกิดความก้ าวหน้าและขวัญกาลังใจมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชรินทร์
บั ว เผื่ อ นหอม (2545) ได้ ศึ ก ษาถึ ง ปั ญ หาการปฏิ บั ติ ง านป้ อ งกั น ปราบปรามอาชญากรรมของ
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เจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจ: ศึกษากรณีกองบังคับการตารวจนครบาล 6 ผลการวิจัยพบว่า อุปสรรค
ควรจัดให้มีการฝึกอบรมบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
และส่งเสริม ให้ไ ด้รับการศึ กษาระดับปริญญาตรี เพื่ อจะได้พัฒนาความรู้ความชานาญทางด้าน
วิทยากรเทคนิคและเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนของ
ประเทศ
ด้านที่ 7.3 การมีคณะกรรมการเพื่อจัดทาข้อกาหนดการศึกษาหรือฝึกอบรมของกาลังพล
เพื่อก่อให้เกิดมาตรฐานของหน่วยงานในเรื่องของทักษะวิชาชีพ มีสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิต
สันต์ ผลประสิทธิ์ (2545) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนได้แก่ควร
มีการฝึกอบรมทุกระดับชั้นอย่างทั่วถึงและครอบคลุมในการฝึกฝนอบรมในทุกๆ ด้านและต่อเนื่อง
สม่าเสมอ ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนคือ
สวั ส ดิ ก ารด้ า นที่ พั ก อาศั ย และการเพิ่ มขึ้ นของเงิน เดื อน 4.โอกาสก้ า วหน้า ในการปฏิ บัติ งานมี
ความสัมพั นธ์กั บการปฏิบัติหน้าที่สืบสวน ภาวะผู้นาของผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติหน้าที่สืบสวน
ข้อค้นพบในสมมติฐานที่ 7 ประเด็นที่ 1 ทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศจาก
แบบสอบถามประชากรกลุ่มตัวอย่างจานวน 480 คนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดั บพอใช้โดย
ไม่มีระดับการวัดระดับถึงจานวน 428 ถึง 459 คน ประเด็นที่ 2 ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและ
ระบบของเทคโนโลยีจากจานวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง 480 คนสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีได้ใน
ระดับพอใช้โดยไม่มีการวัดระดับถึง 317 คน ประเด็นที่ 3 การมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ต่ากว่าปริญญาตรีถึง 421 คนมีสูงกว่าปริญญาตรีเพียง 59 คนจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง 480 คน
หรือการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆของกาลังพล โดยแบ่งเป็นระดับต่างๆ เพื่อกาหนดเป็นวิชาชีพและ
ค่าตอบแทนเป็นระดับๆ นั้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของงานด้านการป้องกันปราบปรามและ
สืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาล เพราะทักษะและความสามารถของกาลังพลมี
อิท ธิพ ลต่อประสิท ธิภาพด้านการป้องกั นปราบปรามและสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล
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สมมติฐานตัวแปรตาม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
ด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนผลการทดสอบทั้ง 3 ด้าน
ด้า นที่ 1 ด้ า นนโยบายที่ ตรงกั บ สภาพสั งคม วัส ดุ อุป กรณ์ ระบบเทคโนโลยี ที่ ทัน สมั ย
ถูกต้องตามกฎหมาย งบประมาณที่เพียงพอรวดเร็ว มีระบบภาวะของผู้นา สาหรับภารกิจหน้าที่หลัก
ที่มีความเป็นศูนย์รวมข้อมูลโดยถูกต้อ งตามกฎหมายมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล สอดคล้องกับงานวิจัย ของ กิตติพั ฒน์ จะแจ้ง
(2549) ได้ศึกษาถึงกระบวนทัศน์ใหม่ของงานสายตรวจป้องกันปราบปราม กองบัญชาการตารวจ
นครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ ผลการวิจัยพบว่า พบปัญหาและอุปสรรค 1.ด้านนโยบายพบว่า
การกาหนดนโยบายขาดการมีส่วนร่วมจากเจ้าหน้าที่ตารวจผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้รับบริการ
ทาให้นโยบายดังกล่าวไม่สามารถนาไปใช้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางสังคม
และสภาพปัญหาอาชญากรรมที่กาลังเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ โชค
ชั ย สุท ธิ ฤ ทธิ์ (2549) ได้ศึ ก ษาถึ ง อุ ปสรรคในการปฏิบั ติ ง านด้ า นการป้ อ งกั น ปราบปรามของ
เจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจนครบาลนิมิตใหม่พบว่ า มีอุปสรรคมากไปหาน้อยดังนี้ 1.ด้านวัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2.งบประมาณในภาพรวมมีอุปสรรคใน
ข้อระเบี ย บการใช้ง บประมาณไม่ ส อดคล้ องกั บสภาพแวดล้อมความเป็นจริง 3.ด้านบุ คลากรมี
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 4.ด้านการบริหารจัดการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางมีอุปสรรคในข้อที่มี
การจัดอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ตารวจมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชริ นทร์ บัวเผื่อนหอม (2545)
ได้ศึกษาถึงปัญหาการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจ:
ศึกษากรณีกองบังคับการตารวจนครบาล 6 ผลการวิจัยพบว่า อุปสรรคมีดังนี้ 1.ปัจจัยที่ทาให้เกิด
ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ สายตรวจในสังกัด
กองบัง คับการตารวจนครบาล 6 ในด้านก าลังพล งบประมาณยังไม่เพียงพอต้องปรับปรุงอย่าง
เร่งด่วนและด้านนโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจยัง
ต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิประภา ไผ่งาม (2551) ได้
ศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด้านบุคคลในการสืบสวนสอบสวน
คดีอาญาด้วยการใช้เทคนิคพิเศษพบปัญหาว่า เมื่อคนร้ายมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ก่ออาชญากรรม
ย่อมส่งผลให้รูปคดีมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จึงมีความจาเป็นที่ต้องนาเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับการสืบสวนสอบสวน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิตสันต์ ผลประสิทธิ์
(2545) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนควรมีการฝึกฝนอบรมทุก
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ระดับ ชั้ นอย่า งทั่ วถึง และครอบคลุมในการฝึ ก ฝนอบรมในทุก ๆด้านและสม่าเสมอ 3.ขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่สืบสวน คือสวัสดิการด้านที่พัก
อาศัยและการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 4.โอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติ
หน้ า ที่ สื บ สวน 5.ภาวะผู้ น าของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ สื บสวน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จตุรงค์ ดีสมโชค (2552) ได้ศึกษาถึง ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบราชการ
ในกระทรวงยุติธ รรมพบว่า ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินการของกระทรวงยุ ติธรรม ตาม
นโยบายการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 เกิดขึ้นในขั้นตอนการบริหารยุทธศาสตร์ เช่น ปัญหา
ด้านงบประมาณ และบุคลากร การสนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในกระแส
โลกาภิวัฒน์ การปลูกฝังวัฒนธรรม ค่านิยม และสร้างจิตสานึกให้บุคลากร ทุกคนทุกระดับของ
กระทรวงยุติธรรม
ด้านที่ 2 ด้านระบบภาวะผู้นา ค่านิยมร่วม และจานวนกาลังพล ด้านการป้องกันปราบปราม
และสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาลมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของกองบั ญชาการตารวจนครบาลด้านการป้องกั นปราบปรามและสืบสวน
สอบสวน ภาวะของผู้นาหมายถึงการที่บุคคลซึ่งเป็นผู้นาใช้อานาจหน้าที่ในความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อดาเนินการและอานวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่ง
กันละกันโดยให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ (Pfiffner&Presthus,1960) และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กิตติพัฒน์ จะแจ้ง (2549) ได้ศึกษาถึงกระบวนทัศน์ใหม่ของงานสายตรวจป้องกัน
ปราบปราม กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ ผลการวิจัยพบว่าปัญหาและ
อุ ป สรรค 1.ด้ า นนโยบายพบว่ า การก าหนดนโยบายขาดการมี ส่ ว นร่ ว มจากเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ
ผู้ป ฏิ บั ติ ง านและประชาชนผู้รั บ บริ ก าร ท าให้ นโยบายดัง กล่ า วไม่ ส ามารถน าไปใช้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางสังคมและสภาพปัญหาอาชญากรรมที่กาลังเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ โชคชัย สุทธิฤทธิ์ (2549) ได้ศึกษาถึงอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจนครบาลนิมิตใหม่พบว่า มีอุปสรรค
มากไปหาน้ อ ยดั ง นี้ 1.ด้ า นวั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชรินทร์ บัวเผื่อนหอม (2545) ได้ศึกษาถึงปัญหาการปฏิบัติงานป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจ: ศึกษากรณีกองบังคับการตารวจนครบาล 6
ผลการวิจัยพบว่า อุป สรรคมี ดัง นี้ 1.ปัจจัย ที่ทาให้เกิ ดปัญหาในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและ
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ปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่สายตรวจในสังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล6ในด้าน
กาลังพล งบประมาณยังไม่เพียงพอต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนและด้านนโยบายการป้ องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจยังต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สอดคล้องกั บงานวิจัย ของ ศศิป ระภา ไผ่งาม (2551) ได้ศึก ษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ ย วกั บการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนพบปัญหาว่า เมื่อคนร้ายมีการนาเทคโนโลยี มาใช้ก่ออาชญากรรมย่อมส่งผล
ให้รูปคดีมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้ น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิตสันต์ ผลประสิทธิ์ (2545) ได้
ศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนได้แก่ 1.ภูมิหลังข้าราชการได้แก่อายุ
สถานภาพสมรส อายุราชการ มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่สืบสวน โดยมีข้อ เสนอแนะคือ
ควรมีการฝึกฝนอบรมทุกระดับชั้นอย่างทั่วถึงและครอบคลุมในการฝึกฝนอบรมในทุกๆด้านและ
สม่ าเสมอ สอดคล้องกั บ งานวิจัย ของ ศราวุธ จิตต์ระเบี ย บ (2551) ได้ศึก ษาถึง การเสริมสร้า ง
เครือข่ายภาคประชาชนในการบริหารงานสถานีตารวจนครบาลผลการศึกษาพบว่าระดับการมีส่วน
ร่วมของเครือข่า ยภาคประชาชน 4 ลาดับแรกคือ ประชาชนมีส่วนร่วมกับตารวจในการประชุม
ปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับชุมชน ประชาชนมีส่วนร่ วมกับตารวจในการดาเนินงาน
กิจกรรมโครงการต่างๆ ประชาชนมีส่วนร่วมกับตารวจในการริเริ่มกิจกรรม โครงการต่างๆ และ
ประชาชนมีส่วนร่วมกั บตารวจในการแก้ไขปัญหาในชุมชน ภาวะผู้นาภาวะผู้นาหมายถึงการที่
บุคคลซึ่งเป็นผู้นาใช้อานาจหน้าที่ในความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆ
เพื่ อ ด าเนิ น การและอ านวยการโดยใช้ ก ระบวนการติ ด ต่ อ ซึ่ ง กั น ละกั น โดยให้ บ รรลุ ผ ลตาม
เป้าประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ (Pfiffner & Presthus, 1960)
ด้ า นที่ 3 ด้ า นองค์ ค วามรู้ ความสามารถของก าลั ง พล การเป็ น มื อ อาชี พ ของก าลั ง พล
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาลด้านการ
ป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของกับ กิตติพัฒน์ จะแจ้ง
(2549) ได้ศึกษาถึงกระบวนทัศน์ใหม่ของงานสายตรวจป้องกันปราบปราม กองบัญชาการตารวจ
นครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ ผลการวิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรค ด้านนโยบายพบว่าการ
กาหนดนโยบายขาดการมีส่วนร่วมจากเจ้าหน้าที่ตารวจผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้รับบริการ ทา
ให้นโยบายดังกล่าวไม่สามารถนาไปใช้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางสังคมและ
สภาพปัญหาอาชญากรรมที่กาลังเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันสอดคล้องกับงานวิจัยของ โชคชัย สุทธิ
ฤทธิ์ (2549) ได้ศึกษาถึงอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตารวจ
สถานี ตารวจนครบาลนิ มิ ต ใหม่ พ บว่ า มี อุป สรรคมากไปหาน้ อยดัง นี้ 1.ด้ านวัส ดุ อุป กรณ์แ ละ
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เครื่องมือเครื่องใช้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2.งบประมาณในภาพรวมมีอุปสรรคในข้อระเบียบ
การใช้ง บประมาณไม่สอดคล้ องกับสภาพแวดล้อมความเป็นจริง 3.ด้านบุคลากรมีเจ้าหน้าที่ไ ม่
เพียงพอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บัวเผื่อนหอม (2545) ได้ศึกษาถึงปัญหาการปฏิบัติงานป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจ: ศึกษากรณีกองบังคับการตารวจนครบาล 6
ผลการวิจัยพบว่า อุป สรรคมี ดัง นี้ 1.ปัจจัย ที่ทาให้เกิ ดปัญหาในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ส ายตรวจในสังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล6ในด้าน
กาลังพล งบประมาณยังไม่เพียงพอต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนและด้านนโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจยังต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง ขึ้น
2.แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานและปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่
สายตรวจในสังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล 6 ควรจัดให้มีการฝึกอบรมบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาระดับปริญญา
ตรี เพื่อจะได้พัฒนาความรู้ความชานาญทางด้านวิทยากรเทคนิคและเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่ อทางราชการและประชาชนของประเทศ สอดคล้ องกั บงานวิจัย ของ ชิตสั นต์ ผล
ประสิทธิ์ (2545) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนได้แก่ 1.ภูมิหลัง
ข้าราชการได้แก่อายุ สถานภาพสมรส อายุราชการ มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่สืบสวน โดย
มีข้ อเสนอแนะคื อ ควรมี ก ารฝึก ฝนอบรมทุก ระดับชั้นอย่างทั่วถึงและครอบคลุ มสอดคล้องกั บ
งานวิจัยของ ศราวุธ จิตต์ระเบียบ (2551) ได้ศึกษาถึง การเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการ
บริ ห ารงานสถานี ต ารวจนครบาลผลการศึ ก ษาพบว่ า ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของเครื อ ข่ า ยภาค
ประชาชนภาวะผู้นาหมายถึงการที่บุคคลซึ่งเป็นผู้นาใช้อานาจหน้าที่ในความสัมพันธ์ที่มีอยู่กั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อดาเนินการและอานวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่ง
กันละกันโดยให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ (Pfiffner&Presthus,1960)
จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างของกองบัญชาการตารวจนครบาลส่วนใหญ่
ร้อยละ 53.54 มีประสบการณ์การทางานในสังกัดกองบัญชาการตารวจนครบาลด้านการป้องกัน
ปราบปรามหรือสืบสวนสอบสวน มากกว่า 15 ปีและ11 ปีถึง15 ปีร้อยละ 23.10 หรือประสบการณ์
การท างานในสัง กั ดกองบั ญชาการตารวจนครบาล 10 ปีขึ้นไป รวมร้อยละ 76.64 เห็น ควรให้
ความส าคั ญ กับ การเปลี่ยนแปลง พั ฒนา เสริมสร้าง เสนอแนะ ตามสมติฐานประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการในหน้าที่หลักด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล ด้านต่างๆ ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน
ผู้นาของกองบัญชาการตารวจนครบาลควรจัดให้มีกาลังพล วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย งบประมาณที่
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เพี ย งพอ ความเป็นศู นย์ รวมข้ อมู ล โดยถูก ต้องตามกฎหมาย มีศูนย์ ข้อมูล มีขวัญก าลังใจที่ดี มี
จิตสานึกของเป้าหมายร่วมกันในทีม มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยถู กต้องตามกฎหมาย ให้
ก าลั ง พลมี ข วั ญ ก าลั ง ใจ มี อ งค์ ค วามรู้ แ บบวิ ช าชี พ ในด้ า นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า นการป้ อ งกั น
ปราบปรามและสืบสวนสอบสวน มี อิทธิพลต่อประสิทธิภาพงานด้านการป้องกันปราบปรามและ
สืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาล
2. การบริหารจัดการด้านกลยุทธ์ (Strategy) กลยุทธ์ของการมีส่วนร่วมในการเสนอ
นโยบายของระดับปฏิบัติการเพื่อให้นโยบายนั้นกาลังพลระดับปฏิบัติการสามารถนาไปปฏิบัติได้
โดยมีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณและข้อกฎหมาย ที่สนับสนุนต่อความสามารถของกาลัง
พลต่อการปฏิบัติ ด้วยจิตส านึก กลยุทธ์ที่เป็นปัจจัยส าคัญของการบริหารจัดการได้แก่ กาลังพล
งบประมาณ และคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ กลยุทธ์ด้านกฎหมายที่เอื้อต่องบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
และก าลั ง พลโดยมี ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นกฎหมายเพื่ อ มาก าหนดนโยบาย และแผนมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิทธิภาพงานด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนคร
บาล
3. การบริหารจัดการด้านโครงสร้าง (Structure) โครงสร้างด้านการมีส่วนร่วมของกาลังพล
ในการเสนอแนะด้ า นงบประมาณและอุ ป สรรค เพื่ อ สะท้ อ นถึ ง คุ ณ ภาพการใช้ ง บประม าณ
โครงสร้างการพัฒนาส่งเสริมกาลังพลให้ศึกษาต่อถึงปริญญาตรีหรือสูงกว่าและฝึกอบรมการใช้
เทคโนโลยีและระบบของเทคโนโลยี โครงสร้างด้านงบประมาณในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ยัง
ไม่เพียงพอและวัสดุอุปกรณ์ยังขาดความทันสมัย อุปกรณ์บางส่วนที่จาเป็นกาลังพลต้องจัดซื้อเอง มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพงานด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล
4. การบริหารจัดการระบบ (Systems) ด้านภาวะผู้นา (Leadership) ระบบที่สามารถจัดให้มี
ผู้นาที่มีภาวะผู้นาในการบริหารจัดการด้านกาลังพลในภารกิจการป้องกันปราบปรามหรือสืบสวน
สอบสวนได้ในทุกระดับชั้น ระบบของกฎหมายที่จากัดอานาจหน้าที่ในการเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ
ทางระบบเทคโนโลยี ซึ่งทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระบบของ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการออกความคิดเห็น เสนอแนะ ตลอดจนการให้ความ
สนับสนุน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
5. การบริหารจัดการด้านค่านิยมร่วม (Shared Value) ได้ผู้นาที่สร้างขวัญกาลังใจส่งผลให้
การปฏิบัติหน้าที่ของกาลังพลสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์แบบทีม เกิดความเชื่อมั่นในตัวผู้นา ทา
ให้เกิดการเรียนรู้ก่อให้เกิดปัญญาและจิตสานึกในเชิงสร้างสรรค์ ผู้นาที่มีการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตให้แก่กาลังพลเช่นการมีที่พักที่เหมาะสม การเพิ่มของรายได้และใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ขจั ดปั ญ หาจากภูมิ ห ลัง ตลอดจนความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของก าลัง พล ปัญ หาทางข้ อกฎหมายเพื่ อ
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คุ้มครองสิทธิในการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน หรือการมีกระบวนการช่วยเหลือ
ให้แก่ลังพลหากถูกแจ้งความหรือถูกดาเนินคดี มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
กองบัญชาการตารวจนครบาล
6. การบริหารจัดการด้านรูปแบบการบริหาร (Style) อุปสรรคของข้อกฎหมายในการ
ตรวจสอบข้อมูลบุคคล ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามหรือสืบสวนสอบสวนจาก
นอกหน่วยงาน ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานย่อยต่างๆในสังกัดเพื่อรวบรวมเป็นศูนย์
ข้อมูลกลาง การตรวจตราของงานด้านป้องกันปราบปรามหรือการสืบสวนของงานด้านสืบสวน
สอบสวน และการร้องทุกข์ของประชาชนและนักท่องเที่ยวผ่านระบบเทคโนโลยียังมีปัญหาและ
อุปสรรคด้านของบุคคลากร เทคโนโลยี งบประมาณและข้อกฎหมาย การร่วมมือทางด้านบุคลากร
เทคโนโลยี งบประมาณ ของหน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เอกชนและประชาชนโดยมีข้อ
กฎหมายรองรับ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
7. การบริหารจัดการด้านบุคลากร (Staff) อุปสรรคขององค์ความรู้ด้านต่างๆของกาลังพล
ก่อนเข้ารับตาแหน่งและขณะปฏิ บัติงานด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน การ
ฝึก อบรม การมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น ของก าลั ง พลและการน างานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งมาใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ โครงข่ายด้านการศึกษาการกับสถาบันการศึกษาการวิจัยประมวลผลด้านต่างๆอยู่เสมอ
ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการสืบค้นข้อมูล มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
กองบัญชาการตารวจนครบาล
8. การบริหารจัดการด้า นทั ก ษะการทางาน การไม่มีความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม
ต่างประเทศจาก ทาให้เกิดอุปสรรคของงานด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนจึง
ควรจัดให้มีการศึกษา ฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพตลอดจนขวัญกาลังใจการมีวุฒิ
การศึ ก ษาหรื อ ฝึ ก อบรมในทั ก ษะด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี ในลั ก ษณะวิ ช าชี พ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความก้าวหน้าและขวัญกาลังใจการมีคณะกรรมการเพื่อจัดทาข้อกาหนดการศึกษาหรือฝึกอบรม
ของก าลั ง พลเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด มาตรฐานของหน่ ว ยงานในเรื่ อ งของทั ก ษะวิ ช าชี พ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
จากผลการศึกษาวิจัย ในสมติฐานการพัฒนาปรับปรุง เสริมสร้าง เสนอแนะ การบริหาร
จั ด การของกองบั ญ ชาการต ารวจนครบาล เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การของ
กองบัญชาการตารวจนครบาล ตามสมติฐานทั้ง 8 ด้านที่ได้จากการศึกษาวิจัย สามารถพยากรณ์
ประสิ ท ธิ ภ าพได้ ร้ อ ยละ 83.70 ซึ่ ง เป็ น การยื น ยั น ว่ า ปั จ จั ย ที่ ไ ด้ จ าการศึ ก ษาวิ จั ย เป็ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
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5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงขอเสนอข้อเสนอแนะที่ได้จาก
ข้อค้นพบต่างๆ ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ภาครัฐควรสนับสนุนให้กองบัญชาการตารวจนครบาลเพิ่มองค์ความรู้ ทักษะด้านภาษา
และวัฒนธรรมต่างประเทศแก่กาลังพลด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาล
2. ภาครัฐควรสนับสนุนให้กองบัญชาการตารวจนครบาลเพิ่มองค์ความรู้ ทักษะด้านการใช้
ระบบเทคโนโลยี แ ก่ ก าลั ง พลด้ า นการป้ อ งกั น ปราบปรามและสื บ สวนสอบสวนเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาล
3. ภาครัฐควรสนับสนุนด้านงบประมาณให้ กองบัญชาการตารวจนครบาลมีการฝึกอบรม
และวัดค่าระดับขององค์ความรู้ทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ การใช้ระบบเทคโนโลยี
ด้ า นการป้ อ งกั น ปราบปรามและสื บ สวนสอบสวนเพื่ อ เป็ น วิ ช าชี พ ให้ แ ก่ ก าลั ง พลและ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาล
4. ภาครัฐควรสนับสนุนให้กองบัญชาการตารวจนครบาลได้รับการสนับสนุนและร่วมมือ
จากภาคประชาสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนของ
กองบัญชาการตารวจนครบาล
และเพื่ อเป็ นการสอดคล้องกั บแผนปฏิบัติ ราชการส านั ก งานตารวจแห่ง ชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติระเบีย บบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
มาตรา 3/1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ
1. ผู้นาของกองบัญชาการตารวจนครบาลควรพัฒนากาลังพลด้านองค์ความรู้ ทักษะด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศแก่กาลังพลด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน
2. ผู้ น าของกองบั ญ ชาการต ารวจนครบาลควรส่ ง เสริ ม ให้ เ พิ่ ม องค์ ค วามรู้ ด้ า นการใช้
ภาษาต่างประเทศของกาลังพลด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนมากกว่า 1 ภาษา
และเพิ่มองค์ความรู้ ทักษะแก่กาลังพลด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีแก่กาลังพลด้านการป้องกั น
ปราบปรามและสืบสวนสอบสวน
3. ผู้นาของกองบั ญชาการตารวจนครบาล ควรเสริมสร้างให้มีการวัดค่าระดับขององค์
ความรู้ ทั ก ษะด้ า นภาษาและวัฒ นธรรมต่ างประเทศ การใช้ร ะบบเทคโนโลยี ด้า นการป้อ งกั น
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ปราบปรามและสื บ สวนสอบสวนเพื่ อ ส่ ง เสริ มให้ เ ป็ น วิ ช าชี พ ให้ แ ก่ ก าลั ง พลด้ า นการป้ อ งกั น
ปราบปรามและสืบสวนสอบสวน
4. ผู้นาของกองบัญชาการตารวจนครบาล ควรกาหนดวิสัยทัศน์ด้านการป้องกันปราบปราม
และสืบสวนสอบสวนของระดับกองบังคับการและสถานีตารวจเพื่อเป็นแนวทางในการให้ความ
สนับสนุนหรือร่วมมือของภาคประชาสังคมและชุมชน
5. ผู้นาของกองบัญชาการตารวจนครบาลควรเพิ่มความช่วยเหลือแก่กาลังพลด้านการ
ป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนหากถูกดาเนินคดีเช่นจัดตั้งหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ
กาลังพล ด้านผู้เชี่ยวชาญ ด้านงบประมาณ ด้านการลงโทษจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ตลอดจนการแก้ไข
ข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
จากข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการสามารถนามาเชื่อมโยง
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อพัฒนา ปรั บปรุง และเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของกองบัญชาการตารวจนครบาล ด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ดัง
แสดงในภาพ 5.1
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หมายเหตุ:
นโยบายหรือข้อกาหนด
การพัฒนาและรายงานผล

นโยบายภาครัฐ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

สานักงานตารวจ
แห่งชาติ
การรวมฐานข้อมูล

งบประมาณ

กาหนดกรอบความ
ร่วมมือ

แก้ไขข้อกฎหมายที่
เป็นอุปสรรค
กองบัญชาการ
ตารวจนครบาล

ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการ
เสนอแก้ไขข้อกฎหมายที่เป็น
อุปสรรคของการป้องกัน
ปราบปรามและสืบสวนสอบสวน

การรวมฐานข้อมูลจาก
หน่วยงานต่างๆ ไว้ที่กองบัญชาการ
ตารวจนครบาล

ขออนุมัติงบประมาณที่ผ่าน
กระบวนกลั่นกรองที่ระดับ
ปฏิบตั ิการได้เสนอแนะ

กฎหมายกรอบความร่วมมือในการ
เสนอแนะและสนับสนุนด้านต่างๆ
จากภาคประชาสังคม
มีผู้นาที่มีภาวะผู้นาและกาลังพลที่มีคุณภาพ
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกัน
ปราบปรามและสืบสวนสอบสวน

ภาพที่ 5.1 ภาพการเชื่อมโยงข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ (ผู้วิจัย, 2562)
ข้อเสนอแนะในการดาเนินการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึก ษาวิจัยเกี่ ยวกั บงานด้านการป้องกั นปราบปรามหรือสืบสวนสอบสวน ของ
ผู้บริหารระดับสูงของกองบัญชาการตารวจนครบาล เพื่อครอบคลุมต่อเนื่องจากการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ ด้วยเป็นหน้าที่หลักของตารวจนครบาล สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินความสงบสุขของประชาชนในเมืองหลวงและความมั่นคงของประเทศ
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2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
ด้านการป้องกันปราบปราบหรือสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ ต่อเนื่องตรงต่อสภาพ
สังคมในปัจจุบันที่มีวิวั ฒนาการของสังคมอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะวิวัฒนาการของการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตของประชาชนและเทคนิคความสามารถการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ของกาลังพลในการ
ป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนให้ครอบคลุมมีประสิทธิภาพทั่วประเทศ เพื่อเป็นแนวทาง
ให้ส านัก งานตารวจแห่ง ชาติได้พั ฒนาถึงประสิทธิภาพในการป้อ งกั นปราบปรามและสืบสวน
สอบสวนของกองบัญชาการต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อความสงบสุขของประชาชน สังคม และ
ความมั่นคงของประเทศ
สรุป
เพื่อให้เกิดการรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการป้องกันปราบปรามและสืบสวน
สอบสวนของบุคลากรในสังกัดกองบัญชาการตารวจนครบาลทุกระดับเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาล เพราะสังคมได้
มีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ างรวดเร็วแบบผสมผสานกับสังคมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ทั่วโลกด้วยความจาเป็นอย่างยิ่งด้านความมั่นคงในหน้าที่ด้านการป้องกันปราบปรามและงานด้าน
สืบ สวนสอบสวนของกองบั ญ ชาการต ารวจนครบาลจะต้ อ งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ก ารพั ฒ นา
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโดยตลอดเฉพราะกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงและเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลกในอันดับต้นๆ ของโลกในความรับผิดชอบของกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล
โดยเฉพาะคุ ณสมบั ติพิ เศษต่างๆ ของก าลังพลในหน้าที่หลัก ทุก ระดับ ของการป้องกั น
ปราบปรามและสืบสวนสอบสวนซึ่งเป็นหัวใจหลักของกองบัญชาการตารวจนครบาล ทั้งนี้เพื่ออาจ
เป็นแนวทางในการป้องกันการวิ่งเต้นหรือซื้อขายตาแหน่งตามที่ได้เป็นข่าวในสื่อมวลชนต่างๆอยู่
เป็นระยะได้ในระดับหนึ่ง กาลังพลของงานด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนของ
กองบัญชาการตารวจนครบาล จึงต้องเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ มี ทักษะความเชี่ยวชาญและ
ความเป็นมืออาชีพซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยเพื่อเป็นการเสริมเพิ่มเติมในประสิทธิภาพด้านการ
ป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาล ผลลัพธ์ที่ได้คือ มี
ความเป็นมืออาชีพประสิทธิภาพสูงและประชาชนมีความเชื่อมั่น ศรัทธาในการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิต ทรัพย์สิน ความสงบสุขของสังคม และความมั่นคงของประเทศ ของแต่ละหน่วยงานใน
สังกัดกองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติต่อไป
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