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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือ 1)ศึกษาสภาพการบริหารจัดการในปัจจุบันใน

การบริหารจัดการสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้

เป็นองค์กรสมรรถนะสงู 2) ศึกษาถึงปัจจัยอุปสรรค ปัจจัยทีสนับสนุนต่อการบริหาร

จดัการสถานีตํารวจ ภูธรในสงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้เป็นองค์กร

สมรรถนะสงูและ 3) แสวงหายุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานีตํารวจภูธรในสงักัด

กองบงัคบัการตํารวจ ภูธรจงัหวดัภูเก็ตให้เป็นองค์กรสมรรถนะสงู โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณ แบ่งเป็น 3 ขันตอน คือ ขันตอนแรกเป็นการศึกษาสภาพ

ปัจจุบันปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับ    

การตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตให้เป็นองค์กรสมรรถนะสงู โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดย

การศกึษาจากเอกสาร (Documentary Survey) การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ ( In-depth 

Interview) จากผู้ให้ข้อมลูหลกัจํานวน 37 คนนําข้อมลูมาวิเคราะห์และสงัเคราะห์ สร้าง

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการสถานีตํารวจภูธรในสงักดักองบงัคับการตํารวจภูธรจังหวดั

ภูเก็ตให้เป็นองค์กรสมรรถนะสงู ขันตอนทีสองเป็นการสร้างยุทธศาสตร์ การบริหาร

จัดการสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้เป็นองค์กร

สมรรถนะสงูโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย การสมัภาษณ์เชิงลึก 

และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ (SWOT analysis) เพือยกร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัด 

การสถานีตํารวจภูธรในสงักดักองบงัคบัการตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตให้เป็นองค์กร 
1ดุษฎีนพินธ์หลกัสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 2556 
2นกัศึกษาหลกัสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
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สมรรถนะสูง ขันตอนทีสามตรวจสอบความคิดเห็น และลําดับความสําคัญของ

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรภูเก็ต

ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสงู จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 160 คน การวิเคราะห์ข้อมูล เพือ

แจกแจงความถีร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนือหา 

(Content analysis) 

 ผลการวิจยั 

 1.ลกัษณะการบริหารงานสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับ การตํารวจภูธร

จังหวัดภูเก็ตในปัจจุบันมีโครงสร้างการบังคับบัญชาสังการแบบบนลงล่าง (Top – 

Down) ตามรูปแบบของระบบราชการ (Bureaucracy) การบริหารภายในของสถานี

ตํารวจภูธรในจังหวัดภูเก็ต มีลกัษณะงาน ประกอบด้วยงาน 5 ด้าน คือ งานสืบสวน 

งานสอบสวน งานจราจร งานป้องกันปราบปราม และงานอํานวยการ รวมถึงงานด้าน

กิจการพิเศษและงานความมนัคง มีผู้ กํากบัการเป็นผู้บริหารสงูสดุในสถานีตํารวจ มีรอง

ผู้ กํากับการเป็นผู้ ช่วย และมีสารวัตรเป็นหัวหน้างานในแต่ละสายงาน มี รองสารวัตร

และข้าราชการตํารวจชันประทวนเป็นผู้ ปฏิบัติด้านการปฏิบัติงาน โครงสร้างของ      

การบริหารสถานีตํารวจภูธรยังไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอสําหรับการทําให้บุคลากรทัว

ทงัองค์กรดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกนัเพือมุ่งสูอ่งค์กรสมรรถนะสงู 

 2.ปัญหาด้านการบริหารจัดการสถานี ตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับ          

การตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้เป็นองค์กรสมรรถนะสงูทีเป็นปัญหาสําคัญสําหรับทุก

สถานี คือ ปัญหาด้านโครงสร้าง การบริหารงานภายในองค์กรไม่ยืดหยุ่นไม่รองรับ

ภารกิจตามวตัถปุระสงค์ได้อย่างคลอ่งตวั ผู้บริหารขาดภาวะผู้นําในการนําองค์กร ผู้นํา

ขาดหลักธรรมาภิบาล ขาดการทํางานเชิงรุกและ การแสวงหาความร่วมมือจาก

ภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐเพือมุ่งสู่ความผาสกุของประชาชนในพืนที และขาด

แนวคิดริเริมโครงการทีมีประโยชน์ต่อสงัคม ปัญหาการวางแผนหรือการทํายุทธศาสตร์ 

สถานีตํารวจภูธรดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ไม่

สอดคล้องกบับริบทความต้องการของท้องถิน ไม่ได้นําการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เข้า

มาใช้อย่างจริงจัง หรือถ้ามีก็ต้องล้อไปกับยุทธศาสตร์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและ
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คอมพิวเตอร์ไม่ทันสมัย ขาดแคลนบุคลากรทีมีความชํานาญทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ขาดแคลนงบประมาณพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตาม

และการประเมินผล การปฏิบัติงานไม่ได้ตังอยู่บนฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง

ของสถานีตํารวจ ความรู้และความสามารถของบคุลากรยังไม่เพียงพอต่ การปฏิบัติงาน

ในปัจจบุนั เงินเดือนและสวสัดิการของเจ้าหน้าทีตํารวจในจังหวัดภูเก็ตไม่เหมาะสมกับ

สภาพเศรษฐกิจและสงัคม  การบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรมีรูปแบบรวมอํานาจขึนสู่

ศูนย์กลาง ทังในด้านการงบประมาณ และการพัสดุ ด้านการดําเนินงานทีให้

ความสําคัญกับภารกิจรองมากกว่าภารกิจหลกั การควบคุมด้านคุณภาพไม่จริงจัง มี

การปลอ่ยปละละเลย โดยสว่นตวัของข้าราชการตํารวจในแต่ละสถานีตํารวจในจังหวัด

ภูเ ก็ตยังมีแนวคิดในเ รืองความไม่ได้รับความเป็นธรรมในระบบราชก าร วัสด ุ

งบประมาณไม่เพียงพอ กําลงัพลทีไม่เพียงพอทําให้ภาระงานต้องมีเพิมมากขนึ  

 3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับ               

การตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตให้เป็นองค์กรสมรรถนะสงู ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ คือ      

1) การปรับโครงสร้างการบริหารโรงพักท้องถินเพือประชาชน Restructuring the 

Management System of the Police Station 2) การนําสถานีตํารวจเชิงรุก  

Enhancement of Proactive Leadership for Police Station 3) มุ่งเน้นให้เป็นสถานี

ตํารวจท้องถิน ท้องถินเป็นศูนย์กลาง Generating Local Police Station Focus 4) 

นวัตกรรมสู่องค์กรเรียนรู้ มุ่งสู่พัฒนางานหลกั Innovative Learning Organization 5) 

ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนารักษาท้องถิน  Networking for local Police Station 

development 6) ตํารวจเพือชุมชน พัฒนาคนเพือองค์กร Empowerment and 

Collaboration 7) งานคือประชาชนประสิทธิผลเพือท้องถิน Effective Local Police 

Station 8) มุ่งเน้นผลลพัธ์และการพัฒนาอย่างต่อเนือง Ring of focusing in the 

Result and Continuous Development  ผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรทีมี

ต่อยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทีสอดคล้องกับบริบทของสถานีตํารวจภูธรในสงักัด

กองบงัคบัการตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ต พบว่ากลุม่ตวัอย่างมีความเห็นต่อ 8 ยุทธศาสตร์
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ในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ในระดับมากทีสุด โดยยุทธศาสตร์ที มีคะแนน        

ความคิดเห็นเฉลยีสงูสดุ คือ นวตักรรมสูอ่งค์กรเรียนรู้ มุ่งสูพ่ฒันางานหลกั 

คําสําคัญ : องค์กรสมรรถนะสงู 

 

Abstract  

 The purposes of this research were 1) to study the present state of 

management at the police stations under the supervision of Phuket Provincial 

Police; 2) to investigate the factors affecting the management of the police 

stations in order for them to become high performance institutions, and 3) to 

acquire strategies to develop the police stations to become high performance 

institutions. The research employed both qualitative and quantitative 

methodologies, and was divided into 3 steps. In the first step, the researcher 

studied about the present state of the police stations and the obstacles to 

becoming high performance institutions by document analysis and an in-depth 

interview technique with 37 main informants. The researcher then created 

strategies for the police stations to become high performance institutions by 

using an in-depth interview technique and SWOT analysis. Lastly, 

questionnaires were used to collect opinions and prioritize the strategies from 

160 police officers who were working in the police stations under the 

supervision of Phuket Provincial Police. The statistics employed included 

frequency, percentage, means, S.D. and content analysis. 

           The results revealed that: 

 The present state of management in the police stations under the 

supervision of the Phuket Provincial Police was a top-down management 

system based on a bureaucratic system.  There were 5 divisions: investigation, 

inquiry, traffic, crime prevention and suppression, and general staff (special 

affairs and security). The head of each police station is a superintendent, and 
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is assisted by a deputy superintendent.  The inspector is in charge of each 

division, and is assisted by deputy inspectors and police officers.  However, 

the present management system of the police stations made it difficult to 

transfer the institutions to become high performance institutions. A high 

performance institution needs to focus on people participation, good 

governance, public evaluation, and public centered administration. 

 The problems and obstacles found in the police stations as a barrier 

to become a high performance institution included: structure: the structure of 

administration was inflexible; leaders: the leaders lacked leadership and good 

governance, and did not work creatively in a pro-active way and cooperate 

with other related units for the  benefit of the people;  strategic planning: the 

police stations worked in accordance with the policy of the Royal Thai Police 

and ignored the community needs;  information technology:  the police 

stations had insufficient modern equipment and experienced officers;  follow-

up and evaluation:  the evaluation process was not based on updated and 

accurate information;  personnel:  the police officers did not have sufficient 

knowledge and skills in their jobs, and the salaries were too low;  

management:  the management of budget and resources was centralized from 

the Royal Thai Police;  performance assessment; the quality assessment 

process was not effective.  Most police officers in Phuket were not satisfied 

about the justice system, insufficient budget and personnel. 

 The researcher proposed the REENGINEERING strategies for the 

police stations to become high performance institutions as follows: 1) 

Restructuring the Management system of the police stations 2) Enhancement 

of Proactive Leadership for Police Station 3) Generating police stations focus 

4) Innovative learning organization 5) Networking for police station 
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development 6) Empowerment and collaboration 7) Effective local police 

stations 8) Ring of focusing in the result and continuous development. From 

the questionnaires, the respondents were satisfied with all the strategies 

proposed. The most satisfactory area was found to be innovative learning 

organization, followed by enhancement leadership and empowerment and 

collaboration. 

Keyword : High Performance Organization 

 

บทนํา 

 การบริหารและการพัฒนาองค์กร เป็นศิลปะอย่างหนึงในการดําเนินงานให้

เป็นผลสําเร็จ ผู้บริหารยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์ทีเกิดขึนโดยไม่คาดคิด 

ภาวะวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีใหม่ๆ ลักษณะงาน

บริหารจงึเสยีงกับสภาวการณ์ทีเปลียนแปลงและความหลากหลายต่างๆ ผู้บริหารควร

แสวงหาโอกาสและสร้างความได้เปรียบให้เกิดแก่องค์กร (เปลียนวิกฤติให้เป็นโอกาส) 

โดยการมุ่งเน้นพฒันาองค์กรในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยไม่คํานึงถึงตัวบุคคล

พิจารณาผลงานเป็นหลกั (วรรณี ต.ตระกลู, 2555 : 1) 

 ตํารวจเป็นต้นธารสําคัญของกระบวนการทีว่าด้วยความยุติธรรมตามระบบ 

แต่ในขณะเดียวกนัด้านภาพลกัษณ์ของตํารวจก็มักถูกมองว่าเป็นตัวผู้ ร้ายในระบบด้วย

เช่นกัน  ระบบตํารวจจึงมักเป็นประเด็นทีน่าสนใจของสงัคมเสมอ เพราะสะท้อนถึง

สภาพของปัญหาเชิงโครงสร้างทีฝังอยู่ในระบบองค์กรตํารวจ ได้แก่ ปัญหาขององค์กร

ตํารวจตลอดระยะเวลาทีผ่านมา ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างและการบริหารจัดการ ทีมีการรวม

ศูนย์อํานาจในการบริหารงาน 2) การละเลยใช้ระบบ คุณธรรมในการบริหารงานบุคคล   

การสรรหาและผลติบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และวิชาชีพตํารวจ ระบบสวัสดิการและ

ค่าตอบแทนทีไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าของตํารวจชันประทวน            

การถูกแทรกแซงจากผู้ มีอํานาจ การปฏิบัติหน้าทีของตํารวจทีขาดการบูรณาการกับ

หน่วยงานอืน และมีการปฏิบัติหน้าทีทีอิงกับอํานาจนิยม ขาดความรู้ความเข้าใจใน  

การปฏิบติัหน้าทีด้านการบังคับใช้กฎหมายและ 3) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
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และกลไกในการตรวจสอบ การกําหนดนโยบาย ในการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ

จากภาคประชาชน ความเชือมนัและทศันคติของประชาชน ค่านิยมในสงัคมทีกลุ่มคนที

เป็นผู้ นําชุมชนหรือผู้ นําท้องถินและผู้ มีอิทธิพลต่างพยายามทีจะใช้ตํารวจไปเสริม

ผลประโยชน์ของตน (ศรัณย์ ธิติลกัษณ์, 2553 : 1) ปัญหาเหลา่นีได้ก่อให้เกิดผลกระทบ

ด้านลบ เป็นทีมาของการคอร์รัปชันภายในระบบ (Systemic Corruption) สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติเป็นองค์กรภาครัฐทีมีความสาํคญัเพราะเกียวข้องกับการบําบัดทุกข์และ

บํารุงสขุให้แก่ประชาชนโดยตรง จงึต้องมีการพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัยเพือมุ่งสู่

องค์กรสมรรถนะสงู (High Performance Organization : HPO) เพือให้ประชาชนได้รับ

การบริการอย่างทวัถงึ ครอบคลมุและยุติธรรมมากทีสดุ 

กองบงัคบัการตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ต เป็นหน่วยงานหนงึของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ทีมีวิสยัทศัน์ในการสร้างความสงบเรียบร้อยและความมันคงปลอดภัยให้กับสงัคม ธํารง

รักษาไว้ซงึสถาบนั ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จําเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพใน

การให้บริการ บังคับใช้กฎหมายโดยความเป็นธรรมและเสมอภาค เพือให้เกิดความ

เชือมนัอนันําไปสูค่วามผาสกุของประชาชน โดยกองบงัคบัการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตมี

สถานีตํารวจจํานวน 10 สถานี มีหน้าทีหลกั 5 สายงาน คือ งานอํานวยการ งานป้องกัน

ปราบปราม งานสอบสวน งานสืบสวนและงานจราจร การทีจะทําให้หน่วยงานกอง

บงัคบัการตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตประสบความสําเร็จในการบริหารงานจึงจําเป็นอย่าง

ยิงทีจะต้องมีการปรับยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติงานตามโครงการโรงพักเพือ

ประชาชนทีสาํนกังานตํารวจแหง่ชาติได้กําหนดเป็นยุทธศาสตร์ไว้ให้สามารถรองรับต่อ

ปัญหาได้ทันเหตุการณ์และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

สถานีตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตจงึได้กําหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร ตามยุทธศาสตร์ของ

สาํนกังานตํารวจแห่งชาติ โดยยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลกัเพือ

ตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยเพิมขีดความสามารถของหน่วยงานทีเกียวข้องใน     

การตอบสนองต่อภารกิจตามนโยบายรัฐบาล จึงมีความจําเป็นในระบบ การบริหาร

จัดการเพือให้เ ป็นองค์กรทีสามารถบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสูงหรือ   

สมรรถนะสงู  
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 ผู้ ว ิจ ัยจึงมีความสนใจทีจะศ ึกษา ย ุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานี

ตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

เพือจะได้นํายุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานีตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต มาเป็น

แนวทางในการบริหารจดัการบริการประชาชนไห้มีประสทิธิภาพมากยิงขนึ 

 

วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 

1. เพือศึกษาสภาพการบริหารจัดการในปัจจุบัน ในการบริหารจัดการสถานี

ตํารวจภูธรในสงักดักองบงัคบัการตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ต 

2. เพือวิเคราะห์ปัจจัยทีเป็นอุปสรรคและปัจจัยทีสนับสนุนต่อการบริหาร

จัดการสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้เป็นองค์กร

สมรรถนะสงู 

3. เพือแสวงหายุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกอง

บงัคบัการตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตให้เป็นองค์กรสมรรถนะสงู 

 

วิธีการวิจยั 

 ในการวิจยัครังนี อาศยัการวิจยัเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณดงัน ี

 การวิจยัเชิงคุณภาพ 

 กลุม่ผู้บริหารผู้ กําหนดนโยบายประกอบด้วย ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 8 1 

คน รองผู้บญัชาการตํารวจภูธรภาค 8 3 คน ผู้บงัคบัการตํารวจภูธรภูเก็ต1 คนและรองผู้

บงัคบัการตํารวจภูธรภูเก็ต 3 คน 

 กลุม่ผู้นํานโยบายไปปฏิบัติประกอบด้วย ผู้ กํากับการสถานีตํารวจภูธรในสงักัด

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จํานวน 10 สถานี กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตํารวจ 10 คน 

ตวัแทนผู้นําชมุชนในพืนทีบริการสถานีตํารวจในสงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด

ภูเก็ต 9 คน รวมจํานวนผู้ให้ข้อมลูสาํคญั 37 คน 
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 เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยเชิงคุณภาพนีใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In - depth Interviews) 

โดยแนวทางในการกําหนดกรอบคําถามสําหรับการสมัภาษณ์ (Main Questions) 

ได้มาจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจ ัยทีเกียวข้อง รวมทังปัญหาของ

คําถามในการวิจัย โดยครอบคลมุประเด็นวัตถุประสงค์การวิจัย  

 วิธีการตรวจสอบข้อมูล 

 ผู้ วิจยัดําเนินการตรวจสอบข้อมลูโดยใช้การวิเคราะห์สามเส้า (Triangulation) ดงันี 

  1. ด้านข้อมลู (Data Triangulation) ข้อมลูทีได้จะนํามาเปรียบเทียบกับข้อมูล

เดิม แหล่งข้อมูลจะมีความหลากหลาย เช่น ตังคําถามเดียวกับคนหลายๆคน หรือ

พิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลทีได้มาจากบุคคลกับทีได้มาจากการสํารวจเอกสาร หรือ

ข้อมลูทีได้จากการสงัเกตมาเทียบกับข้อมูลทีได้จากการสมัภาษณ์ในประเด็นเดียวกัน 

ประกอบกบัในการสมัภาษณ์ผู้ วิจัยจะทําการสมัภาษณ์บุคคลภายนอกจํานวนหนึง ทํา

ให้ได้มาซงึข้อมลูทีเป็นลกัษณะมมุมองจากบุคคลภายนอก (Etic) มาผสมผสานกับ

ข้อมูลทีมาจากมุมมองของบุคคลภายในองค์กร (Emic) 

  2. ด้านวิธีวิจัย (Method Triangulation) ผู้ วิจัยจะใช้สถิติประกอบการวิเคราะห์

ข้อมลู เช่น ร้อยละ ความถี ค่าเฉลีย เพือให้เกิดความเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากการวิเคราะห์

ข้อมลูโดยใช้หลกัเหตแุละผล 

  3. ด้านผู้ สอบถาม (Investigator Triangulation) ผู้ วิจัยได้ใช้บุคคลภายนอก

จํานวน 1 คน มาช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูร่วมกับผู้ วิจัย รวมถึงช่วย

ตรวจสอบ บทวิเคราะห์ข้อมลูและบทสรุปในการวิจัยครังนี เพือให้เกิดความเป็นกลางมาก

ยิงขนึ 

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ วิจัยนําข้อมูลทีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In – depth Interviews) มา

แยกแยะตามเนือหาจดัหมวดหมู่ตามวตัถปุระสงค์ และประเด็นทีสมัภาษณ์ โดย จดักลุม่

ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทีรวบรวมมาได้ เรียบเรียง จัดลําดับ

ตามเนือหาทีต้องการวิจยัและจัดข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ตามประเด็นทีสมัภาษณ์เพือ

การวิเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูล ทําโดยการสงัเคราะห์ข้อมูลเพือให้ได้ยุทธศาสตร์    
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การบริหารจดัการสถานีตํารวจภูธรในสงักดักองบงัคบัการตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ต ให้เป็น

องค์กรสมรรถนะสงูโดยประยุกต์ใช้ข้อมูลทีรวบรวมมาได้ผนวกรวมเข้ากับแนวคิดและ

หลกัการในการบริหารงานสถานีตํารวจภูธร 

 การวิจยัเชิงปริมาณ 

 หลงัจากทีผู้ วิจยัได้สงัเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ จงึใช้วิธีเชิงปริมาณเพือยืนยัน

ความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับ    

การตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตให้เป็นองค์กรสมรรถนะสงู โดยมีรายละเอียดการวิจยั ดงันี 

 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ประกอบด้วย ผู้บงัคบัการ รองผู้บังคับการ ผู้ กํากับการ รองผู้ กํากับ

การ สารวตัร รองสารวัตร ในสงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จํานวน 267 

นาย กําหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้สตูรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ทีระดับ

นัยสําคัญที .05 คํานวณหากลุ่มตัวอย่างเพือให้ได้ข้อมูลทีครอบคลุมข้าราชการ

ตํารวจครบทัง 10 สถานี ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างทีเป็นข้าราชการตํารวจทังสิน 160 

นาย ใช้การสุม่แบบแบ่งชนัเป็นสดัสว่น (Proportional Stratified Random Sampling)  

 เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครืองมือทีใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม โดยมีขันตอนในการสร้างแบบสอบถาม 

ดงันี 

1. นําข้อค้นพบทีเป็นยทุธศาสตร์การบริหารจดัการให้เป็นองค์กรสมรรถนะสงูที

ได้และสงัเคราะห์ขนึจากการศกึษาวิจยัเชิงคณุภาพ มาสร้างแบบสอบถาม 

2. นําแบบสอบถามทีพัฒนาขึน มาตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา และ

ความตรงเชิงโครงสร้าง จากผู้ เชียวชาญ 3 ท่าน ได้แบบสอบถามประกอบด้วย 8 ยทุธศาสตร์ 

ได้ข้อคําถามจํานวน 45 ข้อ  

3. นําแบบสอบถามไปหาค่าความเชือมัน (Reliability) กับกลุ่มตัวอย่างทีไม่ได้

รับการสุม่ จํานวน 30 คน คํานวณด้วยสตูรสมัประสิทธิ อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชือมนัของเครืองมือทงัฉบบั 0.98  

 

 



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 9 ฉบับที 2  กรกฎาคม  –  ธันวาคม  2556 

 

63

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ภายหลังจากทีผู้ วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา ผู้ วิจัยตรวจสอบ       

ความเรียบร้อยของข้อมูล และทําการบันทึกรหัสแบบสอบถามตามทีกําหนด สถิติทีใช้

ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย ค่าความถี ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และ    

สว่นเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 

ผลการวิจยั 

 1.  สภาพการบริหารจัดการของสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับ           

การตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตในปัจจบุนั 

     1.1 ลกัษณะโครงสร้างการบริหารจัดการสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกอง

บงัคบัการตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตทีเป็นอยู่ในปัจจบุนั 

           การบริหารงานสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธร

จงัหวดัภูเก็ตปัจจบุนัมีสายการบงัคับบัญชาจากบนลงล่าง ประกอบด้วยโครงสร้างงาน 

5 ด้าน คือ 1) งานสืบสวน 2) งานสอบสวน 3) งานจราจร 4) งานป้องกันปราบปราม 

และ5) งานอํานวยการ  รวมถงึงานด้านกิจการพิเศษและงานความมันคง มีการกําหนด

ผู้ รับผิดชอบในงานด้านต่าง ๆ โดยมีผู้ กํากับการเป็นผู้บริหารสงูสดุในสถานี มีรองผู้

กํากบัการเป็นผู้ ช่วย และมีสารวัตรเป็นหัวหน้างานในแต่ละสายงาน โดยมีรองสารวัตร

และข้าราชการตํารวจชันประทวนเป็นผู้ปฏิบัติในด้านการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจ 

ลักษณะของการสังการแบบสายการบังคับบัญชาแบบแนวดิง นอกจากนีสถานี

ตํารวจภูธรในสงักดักองบงัคบัการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตยังมีพันธกิจพิเศษทีสําคัญยิง

ทีต้องให้การสนับสนุนกําลงัพลในการปฏิบัติ คือ ภารกิจด้านการถวายความปลอดภัย

องค์พระมหากษัตริย์พระราชิน ีรัชทายาท และพระบรมวงศานวุงศ์ทกุพระองค์ 

   สาํหรับการกําหนดลกัษณะของบคุลากรของสถานีตํารวจภูธรในสงักัด

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้เหมาะสมทังผู้ ทีมีความรู้ความสามารถ    

ความเชียวชาญทางกฎหมาย และเจ้าหน้าที ซึงเป็นข้าราชการฝ่ายธุรการ รวมทัง     

การนําเอาอปุกรณ์เทคโนโลยี สิงอํานวยความสะดวกมาใช้ในการปฏิบัติงานยังช่วยให้

การบริการประชาชนสะดวกรวดเร็วและลดขนัตอนการทํางาน 
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     1.2 การนําองค์กร  

     ปัจจุบ ันไม่มีการกําหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ด้วยสถานี

ตํารวจภูธรโดยเฉพาะ แต่โดยการอาศัยจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ การถ่ายทอด

วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ สู่บุคลากรมี 3 วิธีหลัก คือ หนังสือสังการ การประชุม            

การเผยแพร่โดยใช้ระบบเทคโนโลยี มีการกระจายอํานาจการบริหารตามสาย การบังคับ

บญัชา มีการเปรียบเทียบผลงานในงานของตนในช่วงเวลา และไม่ใช้หลกั การเปรียบเทียบ 

Benchmark ระหว่างหน่วยงาน การประเมินการบริหารงานตํารวจ โดยมีคณะกรรมการ

ประเมิน 

     1.3 การวางแผนยทุธศาสตร์  

     ระดับ สถานีตํารวจภูธรมีหน้าทีดําเนินการตามยุทธศาสตร์ของ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และของกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 8 ในทางปฏิบัติมี       

การพยายามปรับแผนให้มีความยืดหยุ่นทีสามารถปรับเปลียนต่อการเปลียนแปลงได้เท่า

ทนัสถานการณ์ต่างๆ แต่ก็ไม่มีความยึดหยุ่นเพียงพอสําหรับการทําให้บุคลากรทัวทัง

องค์กรดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารงานใช้หลกั การกระจายอํานาจ

ควบคู่กบัการกระจายงานโดยยดึประชาชนเป็นศนูย์กลาง 

     1.4 ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี 

       สถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตจําแนก

กลุม่ผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจหลกั เพือมุ่งเน้นงานบริการประชาชนให้

เกิดประสทิธิภาพสงูสดุต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ ภารกิจหลกัทีสําคัญของตํารวจสามารถ

จําแนกได้ดงันีคือ  

    1.4.1 ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี 

พระรัชทายาท ผู้สาํเร็จราชการแทนพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และ

พระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

    1.4.2 บังคับใช้กฎหมาย อํานวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชน

ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลกัธรรมาภิบาล 
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    1.4.3 รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ของประชาชนและชมุชน และรักษาความมันคงของราชอาณาจักรให้เป็นทีเชือมันและ

ศรัทธา 

    1.4.4 ร่วมกันสร้างเครือข ่ายชุมชนและองค์กรทุกภาคส ่วน ใน    

การแก้ไขปัญหาของสงัคม โดยยดึประชาชนเป็นศนูย์กลาง 

    1.4.5 พฒันาบคุลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพือสร้างความเข้มแข็ง

ขององค์กร 

    1.4.6 ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบาย

รัฐบาลให้เกิด ผลสมัฤทธิ 

       สถานีตํารวจภูธรได้มีการสาํรวจความต้องการของประชาชนโดย

มีแบบสาํรวจให้กรอกข้อมูล แล้วนําผลเหล่านันมาปรับปรุงและสร้างความสมัพันธ์

ทีดีกับประชาชนและสร้างความประทับใจต่อผู้มาใช้บริการและเพิมศักยภาพใน   

การปฏิบ ัติงาน และได้ดําเนินการปรับปรุงในการให้บริการเพือความสะดวกและ

ความสบายแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการต่างๆ มาโดยตลอด 

     1.5 การวดัการวิเคราะห์ และการจดัการองค์ความรู้ 

       สถานีตํารวจภูธรในจังหวัดภูเก็ต ยังไม่มีการจัดการความรู้ทีเป็น

ระบบทีชัดเจนในการปฏิบติังาน ขาดเจ้าหน้าทีทําหน้าทีวิเคราะห์ในองค์กร การดําเนินงาน

ยึดระเบียบวินัยรูปแบบทหาร มีการใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการจัดการความรู้ ขาด

เจ้าหน้าทีทางด้านเทคโนโลยี มีการจดัการความรู้และแลกเปลยีนประสบการณ์ความรู้กัน

ในกลุม่งานหรือในสายงานทีรับผิดชอบ 

     1.6 การมุ่งเน้นทรัพยากรบคุคล 

       การให้โอกาสในการมีส่วนร่วมการยอมรับความคิดเห็นซึงกันและ

กันและการสร้างขวัญกําลังใจภายในสถานีตํารวจยังมีน้อยมาก การประเมินผล                

การปฏิบติังานของบคุลากรยังยึดติดอยู่กับระบบอุปถัมภ์อย่างมาก การประเมินผลแต่ละ

ครังอยู่ทีคนของใครไม่ใช่ผลของงาน การสร้างขวัญกําลังใจมีการมอบรางวัลอัน

เนืองมาจากการปฏิบัติหน้าทีด้วยความทุ่มเทโดยจะจัดให้ในรอบเดือนและรอบปี     
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การพัฒนาความรู้และทักษะ ความสามารถของบุคลากรมีการพัฒนาบ้างแต่ไม่ค่อยให้

ความสําคัญมากนักเนืองจากเ จ้าหน้าที ตํารวจปฏิบัติหน้าทีภายใต้คําสังของ

ผู้บงัคบับญัชา การสง่เสริมด้านสขุภาพอนามัยความปลอดภัยหรือการปรับปรุงสถานที

ทํางาน เพือให้เหมาะสมทางสถานีตํารวจได้จัดการปรับปรุงในส่วนนีอย่างต่อเนืองเพือ

เป็นขวญักําลงัใจแก่ผู้ปฏิบติังาน 

     1.7 การจดัการกระบวนการ 

      สถานีตํารวจภูธรได้สนับสนุนให้บุคลากรได้ทํางานเพือให้บรรลุ

เป้าหมาย แต่พบว่า ภาระงานกับบุคลกรของสถานีตํารวจนันไม่สมด ุลกัน ด้าน

กระบวนงานมีการใช้เทคโนโลยีเพือเพิมประสิทธิภาพให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก

ของกระบวนงานนนั สถานีตํารวจภูธรได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพิมประสิทธิภาพ

ในการประสานงานและอํานวยความสะดวกในงานด้านต่างๆ เช่น มีบัตรคิว การมี Line 

App ด้านการจดัการกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพเพือลดขันตอนในการทํางานยังไม่

เป็นรูปธรรม มีการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการแบ่งงานหรือช่วยเหลือกันเพือให้

ภารกิจต่างๆมีประสทิธิภาพ การตรวจสอบกระบวนงานทีมีความเสียงสงูภายในสถานี

ตํารวจภูธรโดยระบบของการบริหารสถานีตํารวจภูธรได้มีหน่วยงานทีทําหน้าที

ตรวจสอบอยู่แล้ว ส่วนการตรวจสอบภายในนันระบบราชการได้วางระเบียบต่างๆ ไว้

แล้ว เจ้าหน้าทีโดยตรงจะเป็นผู้ใช้ระเบียบเหลา่นนัเพือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสถานี

ตํารวจภูธร 

     1.8 ผลลพัธ์การดําเนินการ 

       ประสทิธิผลตามแผนยทุธศาสตร์ มีการวัดผลในความสําเร็จของงานที

ได้ปฏิบติัตามแผนของแต่ละสถานีทีได้กําหนดไว้ และมีการปรับแผนการปฏิบัติเพือให้เกิด

ประสิทธิผลมากยิงขึน มีการประเมินผลการดําเนินการจากหน่วยเหนือขึนไป และมี        

การตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจาก คณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม          

การบริหารงานตํารวจ (กต.ตร) มีการกําหนดตัวชีวัดของสถานีตํารวจภูธรประกอบด้วย 4 

มิติคือ มิติด้านประสทิธิผล มิติด้านผู้ รับบริการผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีมิติด้านประสิทธิภาพของ

การปฏิบติัราชการและ มิติด้านยทุธศาสตร์องค์กรเป็นมิติทางด้านระบบงาน 
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 2.  ปัจจัยอุปสรรคและปัจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานี

ตํารวจภูธรในสงักดักองบงัคบัการตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตให้เป็นองค์กรสมรรถนะสงู 

  จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ บริหารและกลุ่มผู้ นํานโยบายไปปฏิบัติของ

สถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และกลุ่มผู้ มีส่วนได้

สว่นเสยี พบว่า ปัจจยัอปุสรรคในการบริหารจดัการสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับ

การตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตทีสาํคัญได้แก่ 

  2.1 ด้านโครงสร้างของสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับ การตํารวจภูธร

จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงสร้างรูปแบบบนลงล่าง องค์กรไม่ยืดหยุ่น ต้องขึนตรงกับกองบังคับ 

การตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตและกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 8 และสํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ซึงมีการกําหนดมาตรการแนวทางเรืองการจัดการรูปแบบของสถานีตํารวจไว้อย่าง

ชดัเจน  

  2.2 ด้านการนําสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด

ภูเก็ตพบว่า ผู้บริหารขาดภาวะผู้นํา ขาดการทํางานเชิงรุกและการแสวงหา ความร่วมมือ

จากภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐขาดจิตสํานึกในการทํางานเพือประชาชนในพืนที

และขาดแนวคิดริเริมโครงการทีมีประโยชน์ต่อสงัคม การบริหารภายในสถานีตํารวจยัง

ขาดระบบคุณธรรมจริยธรรมยึดติดกับระบบอุปถัมภ์และความต้องการในเรือง

ผลประโยชน์ การบริการประชาชนไม่ได้ทําด้วยใจอย่างจริงจัง แต่ทําเพราะได้รับคําสงั

หรือเป็นนโยบายจากหน่วยการบังคับบัญชา สถานีตํารวจไม่สามารถทํางานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเท่าทีควร เนืองด้วยเพราะ 

ประเด็นต่อไปนี  

   2.2.1 คน เช่น เกิดการแบ่งกลุม่ มีอคติต่อกนั ขาดความร่วมมือ 

   2.2.2 งาน เช่น งานไม่มีประสทิธิภาพ งานล้าช้ากว่ากําหนด  

   2.2.3 วิธีการทํางาน เช่น ขาดภาวะผู้นํา ขาดมนุษยสมัพันธ์ ขาดศาสตร์และ

ศิลป์ในการบริหาร  

  2.3 ด้านการวางแผนหรือการทํายุทธศาสตร์ สถานีตํารวจภูธรในสงักัด

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ทีสํานักงานตํารวจ



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 9 ฉบับที 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 

 

68

แห่งชาติกําหนดไว้แล้ว ไม่ได้นําการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เข้ามาใช้อย่างจริงจัง หรือ

ถ้ามีก็ต้องล้อไปกบัยทุธศาสตร์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และยังไม่ให้ความสําคัญ

ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนือง ซึงสถานีตํารวจภูธรแต่ละพืนทีของจังหวัดภูเก็ตมี

บริบทไม่เหมือนกัน ควรที กําหนดยุทธศาสตร์การบริหารเอง แล้วมีแผนรองรับ

ดําเนินการเพือประโยชน์ของท้องถิน โดยควรนําความต้องการและความคาดหวังของ

ผู้ รับบริการมาใช้ในกระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์ ให้บริการด้วยความเต็มใจ โปร่งใส 

รวดเร็ว  

  2.4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การขาดแคลนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทีจําเป็นไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ยังไม่

ทนัสมยั รวมทงัการขาดแคลนบคุลากรทีมีความชํานาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการขาดแคลนงบประมาณด้านการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึงมี

ความสาํคญัต่อการบริหารงานสถานีตํารวจ  

  2.5 ด้านการติดตามและประเมินผล มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมี

การกําหนดเป้าหมาย และตวัชีวดัความสาํเร็จของงานแต่ละด้านอย่างต่อเนืองแต่ไม่ได้

ตงัอยู่บนฐานข้อมลูตามสภาพความเป็นจริงของสถานีตํารวจภูธร  

  2.6 ด้านบุคลากร ทังด้านความรู้และความสามารถของบุคลากรยังไม่

เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เงินเดือนและสวัสดิการของเจ้าหน้าทีตํารวจใน

จังหวัดภูเก็ต ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเพราะสภาพ

เศรษฐกิจในจงัหวดัภูเก็ตมีสภาพการทางเศรษฐกิจสงูกว่าจงัหวดัอืนมากอันเนืองมาจาก

เป็นเศรษฐกิจภายใต้เงาของเมืองนานาชาติ การทีจะทําให้สถานีตํารวจภูธรสู่สถานี

ตํารวจภูธรสมรรถนะสงูนนัมีความจําเป็นทีจะต้องพัฒนาด้าน การบริหารทรัพยากรของ

สถานีตํารวจภูธร (Enterprise Resource Planning) การปรับปรุงกระบวนการบริหารภายใน

สถานีตํารวจ ทงัด้านบคุลากร งบประมาณ อปุกรณ์ ยานพาหนะตลอดจนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากดัให้มีประสทิธิภาพ  

  2.7 การบริหารจดัการ ด้านทรัพยากร มีรูปแบบรวมอํานาจขนึสูศ่นูย์กลาง 

ทงัในด้านการงบประมาณ และการพสัด ุด้านการดําเนินงานทีให้ความสําคัญกับภารกิจ
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รองมากกว่าภารกิจหลกั ด้านการบริหารงานบุคคล มีรูปแบบการแบ่งอํานาจ กล่าวคือ 

หวัหน้าสถานีตํารวจไม่มีอิสระอย่างเต็มทีในการบริหารงานบุคคลภายในสถานีตํารวจ  

ไม่สามารถทีจะวางคนให้เหมาะสมกบังานได้ เนืองจากระบบอปุถมัภ์  

  2.8 ผลลัพธ์การดําเนินการ การควบคุมด้านคุณภาพไม่จริงจัง มี       

การปลอ่ยปละละเลย โดยส่วนตัวของข้าราชการตํารวจในแต่ละสถานีในจังหวัดภูเก็ต

ยังมีแนวคิดในเรืองความไม่ได้รับความเป็นธรรมในระบบราชการทีมองตํารวจเป็น   

สายธารแรกของกระบวนการยุติธรรมแต่ได้รับการดูแลจากรัฐต่างจากกระบวนการอืน 

สภาพการครองชีพไม่สามารถทีจะมีความเป็นอยู่ทีดีได้ 

  ปัจจยัทีสนบัสนนุให้สถานีตํารวจภูธรเป็นสถานีตํารวจภูธรสมรรถนะสงู

กลุม่ผู้ให้ข้อมลูสาํคญัได้ให้ข้อเสนอแนะดงันี 

  1. ความเป็นผู้นํา (Leadership) ยกระดับผู้บริหารสถานีให้มีวิสยัทัศน์มี

ความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นําและเป็นผู้ทีสามารถนําสถานีตํารวจภูธรไปสู่เป้าหมาย

ตามยทุธศาสตร์และนโยบายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติและกองบัญชาการตํารวจภูธร

ภาค 8 ทีกําหนด ปรับมุมมองในเชิงยุทธศาสตร์ ทบทวนสถานการณ์และจัดวาง

ยทุธศาสตร์ใหม่ในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยผู้บริหารสถานีตํารวจจะต้องกล้าที

จะยอมรับและเป็นผู้นําการเปลียนแปลง กล้าทีจะคิดออกไปนอกกรอบ มีความคิดริเริม

และสร้างนวตักรรม ในการทํางานอย่างมีวิสยัทัศน์ มีการบริหารคุณภาพทัวทังองค์กร เป็น

การจดัให้มีการบริหารคณุภาพและประสทิธิภาพในการดําเนินงานในทุกๆ ส่วนขององค์กร 

เพือให้สามารถสนอง ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนและตํารวจทงั

ภายนอกและภายในองค์กรให้ได้มาก ผู้ บริหารสถานีตํารวจจะต้องเป็นตัวอย่างให้แก่

ผู้ ใต้บังคับบัญชา ปลกูฝัง สร้างวิสยัทัศน์ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรมในการทํางาน

ของตํารวจให้ก้าวทนัต่อกระแสการเปลยีนแปลงของความเป็น โลกาภิวัตน์ และให้ทันสมัย

อยู่เสมอ ทุ่มเทกบังานในหน้าทีของตนเองอย่างเต็มกําลงัความสามารถ 

  2. การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Public Participation) การส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกํากับ ควบคุม ตรวจสอบ การทํางานของ

เจ้าหน้าทีตํารวจให้มากขึนเพือความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
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เจ้าหน้าทีตํารวจได้ ตลอดจนมุ่งแสวงหาความร่วมมือ จากประชาชนและจากทุกภาค

ส่วนทีเกียวข้อง ผู้บริหารสถานีตํารวจต้องประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 

ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และท้องถินเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี

ส่วนร่วมในกิจการของตํารวจ มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

(Shared Vision) โดยมุ่งเป้าหมายการทํางาน คือ ประชาชนเป็นหลัก (Customer 

Oriented) ทงันีผู้บริหารสถานีตํารวจจะต้องศึกษาและเรียนรู้หน่วยงานอืน ๆในพืนทีด้วยทัง

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้มีการประสานงานสนับสนุนการทํางาน

ซงึกนัและกนัแบบมีสว่นร่วม 

  3. การพัฒนาบุคลากรสู่สถานีตํารวจภูธรแห่งการเรียนรู้ (Learning 

Organization) โดยการพัฒนา ส่งเสริม และจัดให้มีการอบรมสมัมนาให้ความรู้กับ

ข้าราชการตํารวจอย่างต่อเนืองเพือเพิมคณุภาพและประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของ

สถานีตํารวจ ผู้บริหารระดบัหวัหน้าสถานีตํารวจจะต้องสนับสนุนผลกัดันให้เกิดองค์กร

แห่งการเรียนรู้ โดยผู้บริหารสถานีควรศึกษาทําความเข้าใจโครงสร้าง บทบาท หน้าที

ของสถานีตํารวจ เรียนรู้วัฒนธรรมการทํางานของตํารวจ รวมทังศึกษาสภาพพืนทีที

รับผิดชอบ ปัญหา และข้อขัดข้องต่างๆ ด้วยความสนใจเอาใจใส่อย่างจริงจังและ

ต่อเนือง และหาทางแก้ไข ให้ความสาํคญัในการฝึกอบรมข้าราชการตํารวจทุกระดับชัน

อย่างจริงจังและ เพือปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน ปรับเปลียนพฤติกรรม

ตํารวจ รวมถงึสร้างทศันคติ ค่านิยม วฒันธรรม จิตสาํนกึในความเป็นผู้พิทักษ์สนัติราษฎร์ 

กระตุ้ นให้ตํารวจต้องตืนตัวและหยุดนิงไม่ได้ ตํารวจจะต้องก้าวทันโลก ทันสมัย           

ทนัเหตกุารณ์มีวิสยัทศัน์ทีกว้างไกล เป็นผู้ใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา 

  4. การสนับสนุนขวัญและกําลงัใจของผู้ปฏิบัติงาน (Moral Support or 

Remuneration of Personnel) โดยต้องปรับปรุงระบบการบริหารค่าตอบแทนและ

สวสัดิการให้มีประสทิธิภาพ เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบัน รวมถึง

การปรับเลอืนขนั เลอืนตําแหน่งหน้าทีการงานอย่างเป็นธรรมและเป็นทียอมรับ  

 3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับการ

ตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตให้เป็นองค์กรสมรรถนะสงู ภายใต้ยุทธศาสตร์ Reengineering 



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 9 ฉบับที 2  กรกฎาคม  –  ธันวาคม  2556 

 

71

ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี ยุทธศาสตร์1 การปรับโครงสร้างการบริหารโรงพัก

ท้องถินเพือประชาชน (Restructuring the Management System of the Police Station)

ยุทธศาสตร์ 2 การนําสถานีตํารวจเชิงรุก (Enhancement of Proactive Leadership for 

Police Station )ยุทธศาสตร์ 3 มุ่งเน้นให้เป็นสถานีตํารวจของท้องถิน (Generating Local 

Police Station Focus) ยุทธศาสตร์ 4 นวัตกรรมสู่องค์กรเรียนรู้ มุ่งสู่พัฒนางานหลัก 

(Innovative Learning Organization )ยุทธศาสตร์ 5 ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนารักษา

ท้องถิน (Networking for local Police Station development) ยุทธศาสตร์ 6 ตํารวจ    

เพือชุมชน พัฒนาคนเพือองค์กร (Empowerment and Collaboration)ยุทธศาสตร์ 7 งาน

คือ ประชาชน ประสิทธิผลเพือท้องถิน (Effective Local Police Station) และ ยุทธศาสตร์ 

8 มุ่งเน้นผลลพัธ์และการพัฒนาอย่างต่อเนือง(Ring of Focusing in the Result and 

Continuous Development ) 
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ผลการวิจยัเชิงปริมาณ  

ตาราง 1 ค่าเฉลียส่วนเบียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 

สถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้เป็นองค์กร

สมรรถนะสงู 

ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการสถานี

ตาํรวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตาํรวจภธูร

จังหวัดภูเกต็ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

ค่า 

เฉลีย 

ส่วน

เบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเหน็ 

ลาํดับ

ความ 

สาํคัญ 

1.ปรับโครงสร้างการบริหารสูโ่รงพกัท้องถินเพือ

ประชาชน 

4.37 .67 มากทีสดุ 6 

2.การนําสถานีตํารวจเชิงรุก    4.42 .67 มากทีสดุ 3 

3.มุ่งเน้นให้เป็นสถานีตํารวจของท้องถิน    4.34 .68 มากทีสดุ 8 

4.นวตักรรมสูอ่งค์กรเรียนรู้ มุง่สูพ่ฒันางานหลกั 4.43 .72 มากทีสดุ 1 

5.ภาคีเครือข่ายร่วมพฒันารักษาท้องถิน 4.36 .65 มากทีสดุ 7 

6.ตํารวจเพือชุมชน พฒันาคนเพือองค์กร 4.42 .73 มากทีสดุ 2 

7.งานเพือประชาพฒันาเพือท้องถิน  4.38 .78 มากทีสดุ 5 

8 ผลลพัธ์คือคุณภาพนําองค์กรสูส่มรรถนะสงู  4.40 .75 มากทีสดุ 4 

ภาพรวม 4.23 .64 มากทีสดุ  

 

 ตาราง 1 พบว่าความคิดเห็นของผู้ ตอบแบบสอบถามทีมีต่อยุทธศาสตร์        

การบริหารจดัการสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้เป็น

องค์กรสมรรถนะสงู ต่อ 8 ยุทธศาสตร์อยู่ในระดับ มากทีสดุ โดยยุทธศาสตร์ทีมีค่าเฉลีย

สงูสดุ คือ นวตักรรมองค์กรสูก่ารเรียนรู้มุ่งสูพ่ฒันางานหลกั 

 

สรุปและอภิปราย 

 1.สภาพปัจจบัุนการดําเนินการบริหารจดัการของสถานีตํารวจภูธรใน

สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจงัหวัดภูเก็ต พบว่า 

   ลกัษณะการบริหารงานสถานีตํารวจภูธรในสงักดักองบังคับการตํารวจภูธร

จงัหวดัภูเก็ตในปัจจบุนัมีโครงสร้างการบังคับบัญชาสงัการแบบบนลงล่าง ตามรูปแบบ
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ของระบบราชการ (Bureaucracy) ประกอบด้วยงาน 5 ด้าน คือ งานสืบสวน             

งานสอบสวน งานจราจร งานป้องกันปราบปราม และงานอํานวยการ นอกจากนี ยังมี

พนัธกิจพิเศษทีสําคัญยิงทีต้องให้การสนับสนุนกําลงัพลในการปฏิบัติงาน คือ ภารกิจ

ด้านการถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และพระบรม

วงศานวุงศ์ทกุพระองค์โครงสร้างของการบริหารสถานีตํารวจภูธรไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอ

สําหรับการทําให้บุคลากรทัวทังองค์กรดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันเพือมุ่งสู่ความเป็น

องค์กรสมรรถนะสูง ยังไม่มีการกําหนดวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับแนวคิดของ บลันชาร์ด 

(Blanchard, 2006 : 178) ทีกลา่วถงึ การเป็นองค์กรทีมีสมรรถนะสงูว่า องค์กรจะต้องมี

วิสยัทศัน์ทีทกุคนในองค์กรมองเห็นภาพ บคุลากรทังหมดให้การสนับสนุนและมุ่งมันใน

การทีจะบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว ซึงการมีวิสัยทัศน์ในลักษณะดังกล่าวทําให้เกิด

วฒันธรรมองค์กรทีทกุคนมุ่งเน้น กระตือรือร้น มีความตืนเต้น และมุ่งมันต่อการทีจะบรรลุ

วิสยัทศัน์ ทําให้ค่านิยมและแนวทางปฏิบัติของบุคลากรในองค์กรมี ความสอดคล้อง และ

เชือมโยงกบัวิสยัทศัน์ และสดุท้ายทําให้บคุลากรทกุคนเป็นอนัหนงึอนัเดียวกนัในการนําพา

องค์กรสูจ่ดุหมายทีต้องการ ระบบโครงสร้างกระบวนการในการทํางานในองค์กรสมรรถนะ

สงู ทําให้บคุลากรในองค์กรสามารถทีจะทํางานได้ง่ายขนึ อีกทงัทําให้สามารถตอบสนองต่อ

การเปลยีนแปลงได้ง่ายขนึ และบายเทนดิจค์(Buytendijk , 2006 : 28) กลา่วว่าลกัษณะร่วม

ขององค์กรทีเป็น HPO ต้องมีการกําหนดเป้าหมายทีท้าทายและสามารถทีจะบรรลุ

เป้าหมายได้ จะช่วยให้องค์กรบรรลพุนัธกิจทีตังไว้ สิงทีช่วยผลกัดันให้เกิดผลงานทีดีเด่น

โดยต้องระบไุว้ในพนัธกิจขององค์กร และการศึกษาของฮอลเบช (Holbeche, 2004 : 2) 

พบว่า องค์กรทีจะเป็น HPO ได้ต้องสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการของ

พนกังาน และความคาดหวงัขององค์กร ซงึทงัสององค์ประกอบนีต้องสมัพันธ์สอดคล้อง 

จงึจะทําให้บคุลากรขององค์กรสร้างผลงานทีสงูได้ 

  ในด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ สถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการ

ตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ควรมีการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของสถานี โดยคํานึงถึงพันธกิจ

ของสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สอดคล้องกับ

การศึกษาของ ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย และคณะ (2548 : 257) พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มี
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ความประสงค์จะเห็นการเปลียนแปลงด้าน “การวางแผนยุทธศาสตร์” ในประเด็นสําคัญๆ 

ได้แก่ 1) ความสอดคล้องของนโยบาย เป้าหมายและทิศทางการทํางานของหน่วยงานกับ

ปัญหาของสงัคม 2) การให้ความสําคัญต่อการให้บริการอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 3) 

การให้ความสาํคญัต่อการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน 4) การเปิดโอกาสให้บุคลากรมี

สว่นร่วมในกระบวนการจัดทําแผน สอดคล้องกับ บายเทนดิจค์ (Buytendijk, 2006 : 28) ที

กลา่วถงึองค์กรที HPO ได้ต้องมีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และเชือมโยงกลยุทธ์ทัวทังองค์กร 

(Focus & Alignment) การดําเนินงานตามกลยุทธ์ มีความสําคัญไม่ยิงหย่อนไปกว่า     

การกําหนดกลยุทธ์ ในการทีจะกําหนดกลยุทธ์ไปปฏิบัติเพือให้เกิดความสําเร็จจะต้อง

ประกอบด้วยการกําหนดตวัชีวดัความสาํเร็จในทกุระดบัทีกลยทุธ์ถกูนําไปใช้ 

 ในขณะทีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญต่อสถานีตํารวจภูธร 

เนืองจากสามารถลดระยะเวลาในการทํางาน ให้บริการประชาชนสะดวกรวดเร็วและลด

ขันตอนการทํางาน สอดคล้องกับแนวคิดของการบริหารภาครัฐแนวใหม่จะต้องมี     

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปรับปรุง

กระบวนการทํางานและการให้บริการ 

 ในด้านผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เนืองจากสถานีตํารวจภูธรในสงักัด

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต มีพันธกิจทัง 6 ด้านทีแตกต่างกัน ซึงมีผลทําให้

วิธีการและแนวทางการให้บริการแก่ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียจึงมีความแตกต่าง

กนั ดงันนั องค์กรต้องรู้และเข้าใจความต้องการของผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี จงึ

สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง 

 สาํหรับการวดั วิเคราะห์ และการจัดการองค์ความรู้ มีความสําคัญต่อการเป็น

องค์กรสมรรถนะสงูของสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 

เนืองจากการจดัการความรู้เป็นการสร้างสนิทรัพย์ทางความรู้ให้เป็นระบบแก่องค์กร ทําให้

องค์ความรู้ถกูถ่ายทอดและเก็บรักษาไว้ทีองค์กร (สทิธิศกัดิ  พฤกษ์ปิติกุล, 2548 : 4) ดังนัน 

ในการจัดการองค์ความรู้ของสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด

ภูเก็ตให้เกิดประสิทธิภาพได้นันสามารถดําเนินการได้โดยการสร้างความพร้อมทางด้าน

เทคโนโลยีและการจดัการข้อมลูภายใน สถานีตํารวจภูธรในสงักดักองบงัคบั การตํารวจภูธร
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จังหวัดภูเก็ต โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือช่วยในการปฏิบัติงาน เช่น เว็บไซต์ 

ฐานข้อมูล เป็นต้น เพือทําให้องค์ความรู้ของสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการ

ตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตไม่สญูหายไปจากองค์กร สอดคล้องกับฮอลบีช (Holbeche, 2004 : 

2) พบว่า องค์กรทีจะเป็น HPO ต้องมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างกว้างขวาง (Creating 

a Knowledge – Rich Context for Innovation) มีการพัฒนาทีมงาน ช่วยเชือม

ความสัมพันธ์ระหว่างทีมงานต่างๆ เกิดจากการทํางานร่วมกันและแลกเปลียนวิธี            

การทํางานทีดี (Share Good Practice) โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องมีความสามารถใน     

การเชือมโยงเทคโนโลยีเข้ากบัการแบ่งปันความรู้ เพือให้พนกังานได้มมุมองใหม่ๆ 

  ด้านการมุ่งเน้นพฒันาทรัพยากรบคุคลของสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับ

การตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตนนั มีความสาํคญัอย่างยิง เนืองจากทรัพยากรบคุคล ถือว่าเป็น

ปัจจัยหลักในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการ

ตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สอดคล้องกับแนวคิดของกรมประชาสมัพันธ์ (2547 : 16) สรุป   

การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ในด้านยทุธศาสตร์บุคลากรไว้ว่า มีกลไก การบริหารงาน

บุคคลทีหลากหลาย มีระบบค่าตอบแทนทีเป็นธรรมเพือเปิดโอกาสให้บุคคลทีมีความรู้

ความสามารถเต็มใจมารับราชการเป็นอาชีพ 

 ด้านผลลพัธ์การดําเนินงาน สถานีตํารวจภูธรในสงักดักองบงัคับการตํารวจภูธร

จงัหวดัภูเก็ตควรมีการกําหนดตวัชีวดัเพือวดัผลการดําเนินการ จะทําให้องค์กรได้ทราบผล

การดําเนินการว่าสามารถดําเนินการได้ตามแผนงานและเป้าประสงค์ขององค์กรกําหนดไว้

หรือไม่ เพือเป็นข้อมลูทีจะนํามาทบทวน วิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขเพือพัฒนาการบริหาร

จดัการให้ดียิงขนึ ซึงในการกําหนดตัวชีวัด จําเป็นทีจะต้องกําหนดตัวชีวัดทีเหมาะสมกับ

ลกัษณะงานและ พันธกิจขององค์กร สอดคล้องกับ สเุทพ เชาวลิต (2552 : 10 - 11) ได้

กล่าวถึงลักษณะของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึงใช้ การบริหารงานโดยมุ่ง

ผลสัมฤทธิ  (Result Based Management) มีดัชนีวัดความสําเร็จ (Critical Success 

Factors) ของแผนงาน และดัชนีผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator)ในระดับ

องค์กรและบคุคล(Miller, 2009 : 36)ทีกลา่วถงึคณุลกัษณะขององค์กรทีก้าวสูค่วามเป็นเลิศ

ว่า ระบบทีมในองค์กรทีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ สมาชิกในทีมต้องรับผิดชอบร่วมกัน หากเกิด
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ปัญหาต้องนําปัญหามาวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขร่วมกัน จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที

กระบวนการ ทําให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยงัยืน 

  2. ปัจจยัทีเป็นอุปสรรคและปัจจัยสนับสนุน ในการดําเนินงาน การบริหาร

จดัการของสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้เป็น

องค์กรสมรรถนะสูง 

  ปัญหาด้านการบริหารงานสถานีสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับการ

ตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตทีเป็นปัญหาสาํคัญสําหรับทุกสถานี คือ โครงสร้างการบริหารงาน

ภายในองค์กรไม่ยืดหยุ่น ไม่รองรับภารกิจตามวัตถุประสงค์ได้อย่างคล่องตัว วัสด ุ

งบประมาณไม่เพียงพอ กําลงัพลทีขาด ทําให้ภาระงานต้องมีเพิมมากขึน เทคโนโลยี

สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ไม่ทันสมัย การขาดแคลน

บคุลากรทีมีความชํานาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการขาดแคลนงบประมาณ

พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วราภรณ์               

เทพสมัฤทธิ พร (2551 : 5) พบว่า ปัญหาอปุสรรคทีสาํคญัคือ กฎ ระเบียบ ไม่ยืดหยุ่น กรอบ

หลกัเกณฑ์ขาดความชดัเจนเพียงพอ โครงสร้างไม่เอือต่อภารกิจเชิงรุก การนําองค์กรขึนอยู่

กับสมรรถนะของผู้บริหาร และกระบวนการ Outsource ยังไม่เหมาะสม บุคลากรขาด

แรงจงูใจ วฒันธรรมและค่านิยมมุ่งงาน ขาดการมีสว่นร่วมและการมีปฏิสมัพันธ์ระหว่างกัน 

ขาดความสมดลุ ในชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว ด้านบุคลากรเป็นปัญหาและอุปสรรค

สาํคญัต่อการบริหารจดัการสถานีตํารวจภูธรในสงักดักองบงัคบัการตํารวจภูธรจงัหวัดภูเก็ต 

ทงัด้านความรู้และความสามารถของบุคลากรยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 

การขาดแคลนอตัรากําลงั เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานสายสนับสนุนไม่เหมาะสม

กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ซึงสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

(2547 : 39) ได้สรุปปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพของระบบราชการด้านบุคลากร คือ     

การสญูเสยีข้าราชการทีมีคณุภาพ ค่าตอบแทนตําไม่สอดคล้องกบัระดับความสามารถและ

อัตราการจ้างในตลาดแรงงาน และผลการศึกษาของ ทรงพล วัธนะชัย (2553 : 5) พบว่า      

มีปัญหาทางด้านการขาดแคลนบคุลากร ความไม่อิสระของผู้นําสถานีตํารวจภูธรในสงักัด

กองบงัคบัการตํารวจนครบาล อันเกิดจากภาวการณ์แทรกแซงของหน่วยเหนือหรือปัจจัย

ทางการเมืองถือว่าเป็นอปุสรรคอย่างหนงึซงึเกิดกบัสถานีตํารวจภูธร ทังด้านการแต่งตัง
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และการโยกย้าย และภาพลักษณ์ขององค์กรซึงประชาชนบางส่วนยังเห็นว่าสถานี

ตํารวจภูธรในสงักดักองบงัคบัการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตบริหารงานขาดความโปร่งใส 

ทําให้ขาดความยอมรับจากสงัคม และท้องถิน 

 3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกอง

บังคับการตํารวจภูธรจงัหวัดภูเก็ตให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

     จากการสมัภาษณ์กลุม่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที และกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สามารถสงัเคราะห์เป็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับ

การตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต โดยใช้การบริหารการเปลียนแปลงสถานีตํารวจภูธรในสงักัด

กองบงัคบัการตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตให้ปรับตวัและรองรับ การเปลยีนแปลงทางด้านสงัคม 

เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี โดยใช้ ยทุธศาสตร์ REENGINEERING เป็นยทุธศาสตร์

หลักในการนําสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้เป็น

องค์กรสมรรถนะสงู ซงึประกอบด้วย 

 Re แทนคําว่า Restructuring the Management System of the Police 

Station หมายถึงการปรับระบบโครงสร้างองค์กรและกระบวนการดําเนินงาน สถานี

ตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตควรดําเนินการผลกัดันให้มี

การปรับโครงสร้างองค์กรให้รองรับกับความต้องการของประชาชนและผู้ มีส่วนได้ 

สว่นเสียให้มีกระบวนการบริหารและปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่น คล่องตัว รวดเร็ว โดย

ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเชือมโยงและแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศ (Share 

Information) สอดคล้องกบัแนวคิดของนิสดารก์ เวชยานนท์ (2550 : 96 - 98) กลา่วว่า ระบบ

ราชการแนวใหม่จะมีสมรรถนะสูงเป็นระบบทีมีคุณภาพและคุณธรรม เป็นทีเชือถือ

และศรัทธาของประชาชน เป็นระบบทีสร้างให้เจ้าหน้าทีมีนิสยั การทํางานอย่างผู้ รู้จริง 

ทําจริง มีผลงาน ขยนัมีความสามารถ ซือสตัย์สจุริต กล้าคิดกล้าทํา มี การทบทวนบทบาท

และภาระหน้าทีใหม่ เลือกและสร้างเครือข่ายทํางานร่วมกับภาคเอกชนและประชาชน

แบบพนัธมิตร พยายามปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพือทําให้หน่วยงานมีขนาดทีเล็กลง

และเกิดความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน (Disaggregating) โดยมี การแยกงาน

บางสว่นทีมีลกัษณะเฉพาะออกไป รวมทงัพฒันาการทํางานแบบบูรณาการ ส่งเสริมการมี

สว่นร่วมของประชาชนให้มากขึนเพือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
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ของเจ้าหน้าทีตํารวจได้ ตลอดจนมุ่งแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนและจากทุกภาค

สว่นทีเกียวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ทีเกียวข้องทุกภาคส่วนของสงัคมได้

เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการนัน สอดคล้องกับ ลินเดอร์ และ บรูค (Linder & Brooks, 

2004 : 26 - 35) ชีให้เห็นว่า การทีหน่วยงานราชการจะเป็นองค์กรทีมีขีดสมรรถนะสงูได้นัน

จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์และมี  ความยืดหยุ่น (Innovative and flexible)  

 En แทนคําว่า Enhancement of Proactive Leadership for Police 

Station การนําสถานีตํารวจเชิงรุก เป็นการเพิมประสิทธิภาพของความเป็นผู้นําเชิงรุก

สําหรับสถานีตํารวจการดําเนินกิจกรรมของสถานีตํารวจภูธรในแนวทางการพัฒนา

ใหม่ การเพิมพนูกิจกรรมของสถานีตํารวจให้เกิดประสิทธิภาพสามารถบรรลเุป้าหมาย

องค์กรและองค์กรได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างแท้จริงจําเป็นอย่างยิงทีจะต้องเปิดโอกาส

ให้บุคลากรตํารวจในระดับต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการระดับหนึงและต้องเปิด

โอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับองค์กรจากระดับปฏิบัติภายใต้หลักการพืนฐาน

ทีว่า“ตํารวจคือประชาชนและประชาชนคือตํารวจ” ผู้ นําสู่องค์กรสมรรถนะสงูจะต้อง

เข้าใจวิธีกระตุ้นแนวคิดให้สาธารณะและบุคลากรมีพลงัขับเคลือน (Drive) พลงัแห่ง

ความกล้า (Encourage) ทีจะแสวงหาความรู้ (In search for Wisdom) ผู้ นําจะมี          

ความมุ่ งมันสูงสุด ทุ่มเททํางานหนักมีวิสัยทัศน์ เพืออนาคต มีความรับผิดชอบมี

ความสามารถในการประสานงาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีเกียรติยศความเสียสละ และมี

ระเบียบวินยั สอดคล้องกบั พส ุเตชะรินทร์ (2545 : 5) กล่าวว่าผู้นําทีมีประสิทธิภาพต้องมี

ศิลปะในการวางแผนการทํางาน โดยการบอกกลา่วเป้าหมายของงานอย่างชัดเจน การสอน

หรือแนะแนวให้สมาชิกในทีมทํางานเต็มขีดความสามารถ และบรรลเุป้าหมาย รวมไปถึง 

การยอมรับและแก้ไขข้อผิดพลาดจงึจะทําให้เป็นองค์กรสมรรถนะสงู  

 G แทนคําว่า Generating Local Police Station Focus มุ่งเน้นให้เป็นสถานี

ตํารวจของท้องถิน เป็นการสร้างยุทธศาสตร์ทีเกียวข้องกันระหว่างตํารวจกับท้องถิน 

โดยการดําเนินงานทีตระหนักถึงความต้องการของประชาชน รวมทังการเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางนโยบาย การดําเนินงาน การรับฟัง     

ความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจ การคํานึงถึงหลักจริยธรรม การให้
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ความสําคัญในเรืองคุณภาพชีวิต โดยสร้างความสมดุลในชีวิตการทํางานและชีวิต

สว่นตวั  การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือการวางแผนกลยุทธ์

ต่างๆ เพือสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกันและยังสอดคล้องกับการบริหารภาครัฐตาม

หลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับแนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของ

สาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ทีกําหนดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารราชการซึงเจ้าหน้าทีหรือหน่วยงานของรัฐได้เปิดโอกาสให้

ประชาชนหรือผู้ ทีเกียวข้องได้เข้ามามี ส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการบริหารและ

ดําเนินงานของรัฐทังทางตรงและทางอ้อมเพือทีจะสนองต่อความต้องการของ

ประชาชน สอดคล้องกับแนวทางของ มิลเลอร์ (Miller,2009 : 36) ในการมุ่งสู่องค์กร

แห่งความเป็นเลศิประการหนึงทีควรปรับเปลียนจากองค์กรทีมีการปิดกันไปสู่องค์กรที

พร้อมเปิดรับความสมัพันธ์จากภายนอก (Companies With Walls to Companies 

Without Walls) 

 I แทนคําว่า Innovative Learning Organization นวตักรรมสูอ่งค์กรเรียนรู้ มุ่ง

สูพ่ฒันางานหลกั จดุเด่นของการเป็นองค์กรสมรรถนะสงูคือ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

เพือสร้างแนวทางแก้ไขทีดีกว่าเดิมและมีความยืดหยุ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการนํา

วิทยาการและเทคโนโลยีก้าวหน้ามาใช้ในกิจการตํารวจอย่างเหมาะสม ถือว่าเป็น

ยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานีตํารวจภูธรใน

สงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้ตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ 

หมวดที 4 การวดั วิเคราะห์ และ การจัดการองค์ความรู้ เนืองจากทําให้เกิดการเรียนรู้

และการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันใน การปฏิบัติงาน โดยการสร้างและพัฒนา     

ความเป็นทีมงานระหว่างบุคลากร การสร้างและพัฒนาความร่วมมือในหน่วยงานและ

หน่วยงานภายนอกสถานี ข้าราชการตํารวจมีการพัฒนาความรู้ความสามารถใน        

การทํางานของตนเองอยู่เสมอ เป็นกุญแจสําคัญของการมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

เนืองจากสงิทีมีค่าทีสดุขององค์กรคือทรัพยากรบคุคล โดยเฉพาะบคุลากรทีมีคุณภาพ มี

ความรู้ ความสามารถนนัทรัพยากรอืนใดก็ไม่สามารถเทียบคุณค่ากับทรัพยากรบุคคลที

เปียมไปด้วยความรู้ ความสามารถได้ดงัที มิลเลอร์ (Miller, 2008 : 35) กล่าวว่า องค์กร



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 9 ฉบับที 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 

 

80

แห่งความเป็นเลศิเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้การจดัการความรู้ในองค์กรซึงนําไปสู่องค์กร

แห่งการเรียนรู้เป็นเครืองมือเพือการบรรลเุป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กัน 

ได้แก่ บรรลเุป้าหมายของงาน บรรลเุป้าหมายการพฒันาคน บรรลเุป้าหมายการพัฒนา

องค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะความเอืออาทร

ระหว่างกนัทีทํางานซงึสอดคล้องกบังานวิจยัของ ฮอลบีช (Holbeche, 2004 : 2) พบว่า 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกบัลกัษณะขององค์กรแห่งความเป็นเลศิของ บลนัชาร์ด 

(Blanchard, 2006 : 157) ทีสาํคญัประการหนงึ คือ การเรียนรู้อย่างต่อเนืองทกุทีทกุเวลา

ทกุช่องทาง (Ongoing Learning) จะต้องเป็นองค์กรทีมีกระบวนการในการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนือง โดยองค์กรทีเป็นองค์กรสมรรถนะสงูหรือองค์กรแห่งความเป็นเลิศ จะเน้นด้าน

กระบวนการในการเรียนรู้การแลกเปลียนความรู้ทัวทังองค์กร และประเด็นทีสําคัญ คือ 

ในองค์กรทีเป็นองค์กรสมรรถนะสูงหรือองค์กรแห่งความเป็นเลิศนันการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนืองเกิดขนึทงัในระดบัองค์กรและระดบับคุคล  

 N แทนคําว่า Networking for Local Police Station Development ภาคี

เครือข่ายร่วมพัฒนารักษาท้องถิน ถือเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างตํารวจกับประชาชน

เพือ เสริมสร้างสัมพันธภาพในรูปแบบใหม่บนพืนฐานแห่งความเ ชือถือและ         

ความไว้วางใจทีแต่ละฝ่ายมีต่อกันซึงตามรูปแบบสมัพันธภาพใหม่นีตํารวจมีบทบาท

เป็น“ตัวเร่ง” (Catalyst) คอยกระตุ้ นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งเบา

ภาระหน้าทีคงความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตในท้องถินของตนเองโดยรวมมากขึน 

เปิดโอกาสให้ตํารวจมีเวลาทํางานร่วมกับท้องถินใน การวางแนวทางแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนทังในระยะสนัและระยะยาวเพิมมากขึน แนวยุทธศาสตร์ การรับฟัง

ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน การดึงพลังมวลชนมาร่วมกันบริหารและแก้ปัญหา 

รวมทังการสร้างบุคลากรทีอยู่ในท้องถินมาร่วมช่วยกันทํางาน ถือว่าเป็นการร่วมกัน

พัฒนาของผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสียทังในองค์กรและนอกองค์กร ถือว่าเป็นมิติหลักของ  

การบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับการศึกษาของ วราภรณ์ เทพสัมฤทธิ พร  

(2551 : 241) พบว่าการเป็นองค์กรสมรรถนะสงูได้นัน ควรพัฒนา Customer Focus 

โดยการมุ่งเน้นประชาชนและผู้ รับบริการ  
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 E แทนคําว่า Empowerment and Collaboration ตํารวจเพือชุมชน พัฒนา

คนเพือองค์กร การเสริมสร้างพลงัและการประสานความร่วมมือ ความสมานฉันท์ ของ

ระบบตํารวจท้องถินต้องหาความร่วมมือในการสนับสนุนงานตํารวจจากท้องถินและ

องค์กรปกครองท้องถินในพืนทีไม่เฉพาะงานหลักคือการป้องกันอาชญากรรมหรือ  

การเป็นอาสาสมัครในการป้องกันอาชญากรรมเท่านัน แต่ในระบบตํารวจท้องถิน 

หน่วยงานตํารวจต้องแสวงหาทรัพยากรจากท้องถินมาช่วยเหลืองานตํารวจอืนๆ    

การเป็นหุ้ นส่วนและสร้างความร่วมมือระหว่างตํารวจและท้องถิน(Partnerships)  

การสนบัสนนุขวญักําลงัใจของผู้ปฏิบัติงาน โดยปรับปรุงระบบการบริหารค่าตอบแทน

และสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบัน 

การกําหนดปริมาณงานให้เหมาะสมกับตําแหน่ง การอบรมความรู้และทักษะใน    

การปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน การเพิมอัตรากําลังการสนับสนุน       

การดําเนินงาน และการใช้ระบบประเมินขันทีเหมาะสม เพือให้บุคลากรสามารถ

ปรับตัวและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การเปลียนแปลงทีเกิดขึน

ตลอดเวลาโดย สเุทพ เชาวลิต (2552 : 10 - 13) กล่าวว่าในการบริหารจัดการภาครัฐ

แนวใหม่ว่าควรมีการปรับปรุงการบริหารงานบุคคล ยุทธศาสตร์ระบบนักบริการทีเป็น

กลุ่มผู้นําทีมีคุณภาพ มีความสามารถสงู และพัฒนาระบบการบริหารบุคคลทีมีความ

คลอ่งตวัมีการทํางานเป็นทีม มีค่าตอบแทนตามผลสมัฤทธิ ของงาน และมียุทธศาสตร์

เจ้าหน้าทีอย่างต่อเนืองเป็นระบบ สอดคล้องกับแนวคิดของ มิลเลอร์ (Miller, 2008 : 

36) ทีกล่าวถึงวิธีปฏิบัติของการมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศประการหนึง คือ จาก

การให้รางวัลรายบุคคลไปสู่การให้รางวัลเป็นทีม (Individual Rewards to Team – 

Based Reward) นันคือ องค์กรทีมีการปรับปรุงระบบทรัพยากรมนุษย์เพือมุ่งไปสู่

องค์กรแห่งความเป็นเลิศ และไม่ประสบความสําเร็จในการเปลียนแปลงนันอาจมี

สาเหตุส่วนหนึงมาจากความล้มเหลวในการบริหารโครงสร้าง และกระบวนการทีจะ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน ถ้าบุคลากรได้รับการปฏิบัติทีไม่ดีจากผู้บริหาร

แล้วเขาเหลา่นนัย่อมสง่ผลต่อการปฏิบติัทีไม่ดีสูป่ระชาชนผู้มารับบริการ  
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 E แทนคําว่า Effective Local Police Station งานคือประชาชนประสิทธิผล

เพือท้องถิน การจัดระบบตํารวจท้องถินจะต้องกําหนดเป็นแนวทางปฏิบัติทีสอด

ประสานสมัพันธ์กับทุกฝ่ายนอกจากนีด้วยการเน้นความพึงพอใจของประชาชน ให้

ประชาชนได้รับความพึงพอใจและได้รับการบริการอย่างทัวถึง สะดวกรวดเร็ว และ

เป็นธรรม ซึงถือเป็นเป้าหมายสงูสดุของการบริหารเพือมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะ

สงู สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการบริหารเพือการให้บริการทีดีแก่ประชาชนของ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติทีกําหนดตัวชีวัด คือ ความพึงพอใจของประชาชนต่อ      

การบริการและการอํานวยความสะดวกของตํารวจ ทังนีองค์กรทีเป็นองค์กรสมรรถนะ

สงู จะมีความมุ่งมนั และให้ความสําคัญต่อลกูค้าหรือผู้ รับบริการเป็นสําคัญ ทังการทํา

ความเ ข้าใจต่อลูกค้าหรือผู้ รับบริการ  และการวัดผลลัพธ์ทางด้านลูกค้าหรือ

ผู้ รับบริการ ในองค์กรทีเป็นองค์กรสมรรถนะสูง  ทุกแห่งจะให้ความสําคัญต่อ

มาตรฐานของคุณภาพและบริการทีนําเสนอต่อลูกค้าหรือผู้ รับบริการ และส่วนใหญ่

แล้วจะใช้ประสบการณ์หรือความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ รับบริการเป็นตัวชีวัดที

สาํคญั สอดคล้องกับองค์ประกอบในการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ

ประการหนึงของ บลนัชาร์ด (Blanchard, 2006 : 158) กล่าวว่า องค์กรทีเป็นองค์กร

สมรรถนะสงู หรือองค์กรแห่งความเป็นเลิศ จะมุ่งมันและให้ความสําคัญต่อลกูค้าหรือ

ผู้ รับบริการเป็นสําคัญ ทงัการทําความเข้าใจต่อลกูค้าหรือผู้ รับบริการ และการวัดผล

ลพัธ์ทางด้านลกูค้าหรือผู้ รับบริการ (Relentless Focus on Customer Results) ใน

องค์กรที เ ป็นองค์กรสมรรถนะสูงหรือองค์กรแห่งความเป็นเลิศทุกแห่งจะใ ห้

ความสําคัญต่อมาตรฐานของคุณภาพและบริการทีนําเสนอต่อลกูค้าหรือผู้ รับบริการ 

และสว่นใหญ่แล้วจะใช้ประสบการณ์หรือความพึงพอใจของลกูค้าหรือผู้ รับบริการเป็น

ตัวชีวัดทีสําคัญ สอดคล้องกับ พรพิมล รัตนพิทักษ์ (2551:35) ทีกล่าวถึง การบริหาร

ราชการเพือนําไปสู่การเป็นองค์กรทีมีสมรรถนะสูง คือ การบริหารองค์กรทีมีรูปแบบ

ของพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของคนในองค์กรทีตอบสนองต่อความต้องการของ

ประชาชนมีการบริหารงานทีมุ่งให้เกิดผลสมัฤทธิ ต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ มี

ภาระรับผิดชอบเพือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน มีความคิดสร้างสรรค์ 
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สามารถทํางานร่วมกับภาคต่างๆ ด้วยความกระตือรือร้นเพือให้ผลของการปฏิบัติงาน

เกิดประโยชน์สขุแก่ประชาชนอย่างยงัยืน  

 R แทนคําว่า Ring of Focusing in the Result and Continuous 

Development มุ่งเน้นผลลพัธ์และการพัฒนาอย่างต่อเนือง สถานีตํารวจท้องถินควรมี

การกําหนดตัวชีวัดเพือวัดผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ทีดําเนินการเพือเป็น

ข้อมลูประมวลผลในการปรับปรุง โดยกําหนดตัวชีวัด ทีเหมาะสมกับลกัษณะงานและ

พันธกิจขององค์กร มีการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluating) โดย

มีการกําหนดเป้าหมาย และตัวชีวัดความสําเร็จของงานแต่ละด้านอย่างต่อเนือง เพือ

นํามาปรับใช้เพิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน จะเห็นว่า ระบบการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน (Performance Measurement Systems) มีจุดหมายเพือให้บุคลากร

ทุกระดับในองค์กรมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อ การปฏิบั ติตามยุทธศาสตร์ 

(Accountability) ระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกระดับ จึง

ควรจะเป็นระบบทีผลกัดนั และสนบัสนนุให้บคุลากรปฏิบติัตามยทุธศาสตร์  

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยพบปัญหาอุปสรรคทีสําคัญและควรนําไปประยุกต์และ

ปรับปรุงแก้ไข 

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปปฏิบติั 

 1.1 การปรับโครงสร้างของสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการ

ตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ผู้ มีอํานาจในระดับต่างๆ ควรมีการศึกษาวิจัยและผลกัดันให้

ปรับลักษณะโครงสร้างสถานีตํารวจให้เหมาะสมเข้ากับลักษณะการบริหารงานเพือ

ประชาชนในท้องถิน กําหนดลักษณะของงานให้มีความชัดเจนตามความชํานาญของ

หน่วยงานแต่ละด้านและสอดคล้องกับบริบทของท้องถินในปัจจุบันทีมีความหลากหลาย

สลบัซบัซ้อน ซงึจําเป็นต้องมีการแบ่งหน่วยงานตามความชํานาญเฉพาะเรือง 

 1.2 สถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

ควรมีการปฏิรูปการวัดผลการดําเนินการเพราะเป็นเรืองทีสําคัญ ทําให้ทราบว่าสถานี

ตํารวจภูธรได้ดําเนินการตรงตามแผนการปฏิบัติงาน ทีสามารถบรรลวุัตถุประสงค์ตาม
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เป้าประสงค์และวิสยัทศัน์ขององค์กรส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้

อย่างเป็นระบบ และมีการพัฒนางานหลกัอย่างต่อเนืองซึงเป็นการสร้างคุณค่าให้กับ

องค์กร 

 1.3 สถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตควร

จําแนกกลุ่มผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจหลักเพือมุ่งเน้นงานบริการ

ประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ เสริมสร้างสมัพันธภาพในรูปแบบใหม่ บนพืนฐาน

แห่งความเชือถือและความไว้วางใจระหว่างตํารวจกบัท้องถิน 

 1.4 สถานีตํารวจภูธรในสงักดักองบงัคบัการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตควรให้

ความสําคัญในด้านคุณภาพชีวิตของบุคลากร สร้างความสมดุลในชีวิตการทํางาน

และชีวิตส่วนตัวเพือป้องกันการถดถอยทังในเชิงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ

องค์กร 

 1.5 สถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต มี

กระบวนการหลักคือ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบริการทีดี

รวมทังการรักษาความยุติธรรมซึงเป็นสายธารเบืองต้นของกระบวนการยุติธรรม ซึง

เป็นกระบวนการหลกัทีสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็น

คุณค่าของสถานี ตํารวจภูธร จึงควรออกแบบกระบวนการทีสร้างคุณค่าและ

กระบวนการสนับสนุน เพือทําให้การดําเนินงานมีขันตอนการดําเนินงานทีชัดเจนและ

ช่วยให้การดําเนินงานมีประสทิธิภาพและบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร 

 1.6 สถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

ควรมีการกําหนดตัวชีวัดเพือวัดผลการดําเนินการดังกล่าว ซึงทําให้องค์กรได้ทราบผล

การดําเนินการขององค์กรว่าสามารถดําเนินการได้ตามแผนงานและเป้าประสงค์ของ

องค์กรทีกําหนดไว้หรือไม่เพือเป็นข้อมูลทีจะนํามาทบทวน วิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข

เพือพฒันาการบริหารจดัการให้ดียิงขนึ 

 1.7 สถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด

ภูเก็ต ควรมีการประชาสมัพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรทัวองค์กร 
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เกียวกับการพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง ได้รับทราบอย่างทัวถึงต่อเนือง และ

สมําเสมอ 

2. ข้อเสนอแนะเชิงยทุธศาสตร์ 

 2.1 ผู้บริหารของสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธร

จงัหวดัภูเก็ตควรมีการกําหนดวิสยัทัศน์เป้าประสงค์ระยะสนัและระยะยาวค่านิยมและ

ผลการดําเนินการทีคาดหวังไว้ ค่านิยมของสถานีตํารวจภูธร ควรกําหนดโดยคํานึงถึง

ความต้องการหรือผลประโยชน์ของผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียโดยยึดหลัก

กฎหมาย ความยติุธรรมความโปร่งใสและหลกัการมีสว่นร่วม 

 2.2 สถานีตํารวจภูธรในสงักัดกองบ ังคับการตํารวจภูธรจังหว ัด

ภูเก็ตควรกําหนดความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์เพราะการท้าทายด้านยุทธศาสตร์ เป็น

การดําเนินการให้แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรบรรลผุลตามพันธกิจ เปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส ่วนร่วมในการกําหนดทิศทางนโยบายการดําเนินงาน การรับฟัง         

ความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจ ส่วนความท้าทายด้านปฏิบัติการเป็น    

การดําเนินการต่างๆ มาช่วยในการปฏิบัติงานเช่นการลดขันตอนการทํางานหรือใช้

อุปกรณ์ต่างๆ เพือลดขันตอนการทํางานและความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคลเป็น

ยุทธศาสตร์บุคลากรให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุ

ผลสมัฤทธิ ตามวิสยัทศัน์ขององค์กร 

 2.3 สถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

ควรนํายุทธศาสตร์ Reengineering สู่การปฏิบัติ เพือแก้ไขปัญหาอุปสรรคใน        

การดําเนินงาน ซึงครอบคลุมถึงด้านโครงสร้างการนําองค์กร การวางแผนหรือ       

การกําหนดยุทธศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดให้มีการประเมินผล 

พัฒนาบุคลากร ปรับปรุงการบริหารจัดการด้านทรัพยากร ตลอดจนควบคุมด้าน

คณุภาพบริการ 

3. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยัครังต่อไป 

 3.1 ควรมีการศึกษาวิจัยการปรับลักษณะโครงสร้างสถานีตํารวจให้

เหมาะสมรองรับการบริหารงานเพือประชาชนในท้องถิน 
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 3.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบแนวทางยุทธศาสตร์องค์กรตามเกณฑ์  

การบริหารจัดการภาครัฐกับหน่วยงานภาครัฐทีมีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น กระทรวง

ยติุธรรม สถานีตํารวจภูธรในสงักดักองบงัคบัการตํารวจภูธรจงัหวดัต่างๆ เป็นต้น 

 3.3 ควรศึกษาวิเคราะห์การสร้างบุคลากรทีจะนําองค์กรตํารวจมุ่งสู่

การบริการและการสร้างคณุค่าให้กบัองค์กรอย่างมีประสทิธิผลและประสทิธิภาพ 

 3.4 ควรศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

Reengineering กระบวนการบ ริหารตามเกณฑ์บริหารจัดการภาครัฐในสถานี

ตํารวจภูธรในสงักดักองบงัคบัการตํารวจภูธรจงัหวดัภูเก็ต 
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