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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการ
ปราบปรามยาเสพติดของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
สนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 และ (3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์เพือ่ สนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 ทัง้ นี้ ได้นำ� การวางแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน
มาปรับใช้เป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาครั้งนี้ ระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ ได้ออกแบบรูปแบบการวิจัยเป็น
แบบผสมผสานซึ่งเน้นการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลเสริม การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการ
วิจัยเชิงส�ำรวจเพื่อให้ได้ข้อมูลจากประชากรเป็นจ�ำนวนมาก โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามได้ผ่านการทดสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง ได้ค่าเท่ากับ 0.90 และผ่านการหาค่าความเชื่อถือโดยค่าครอ
นบาคที่ระดับ 0.94 ประชากร คือ ข้าราชการต�ำรวจทั้งหมดที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานีต�ำรวจนครบาล 11 แห่ง ในสังกัดกอง
บังคับการต�ำรวจนครบาล 3 รวม 1,980 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการต�ำรวจที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานีต�ำรวจนครบาล
ดังกล่าว จ�ำนวน 1,105 คน ซึ่งได้มาจากการใช้สูตรค�ำนวณหาจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ การเก็บรวบรวมข้อมูล
สนามด�ำเนินการระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2559 เก็บรวบรวมแบบสอบถามทีส่ มบูรณ์กลับคืนมาได้จำ� นวน 1,008 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 91.22 ของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 1,105 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็นการวิเคราะห์ในรูปตาราง รวมทัง้ ใช้รปู แบบ
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ส�ำหรับสถิตเิ ชิงพรรณนาทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการสัมภาษณ์
แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�ำนวน 9 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเฉพาะบุคคล การเก็บ
รวบรวมข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์แนวลึกที่มีโครงสร้าง และเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ข้อมูลเชิงคุณภาพได้ถูกน�ำมา
ประมวล วิเคราะห์ แปลความ และแสดงผลไว้ในตารางพร้อมค�ำบรรยาย
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเกีย่ วกับการบริหารจัดการทีส่ ำ� คัญคือ กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 ก�ำหนดตัวชีว้ ดั
เพือ่ สนับสนุนหรือฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการปราบปรามยาเสพติดทีเ่ ข้าใจยาก ท�ำให้ไม่อาจชีว้ ดั ผล
ส�ำเร็จของการปฏิบตั งิ านได้ (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทีส่ ำ� คัญคือ กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 ควรก�ำหนด
ตัวชี้วัดเพื่อสนับสนุนหรือฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดที่เข้าใจและวัดผลได้ง่าย
รวมทัง้ น�ำไปปฏิบตั งิ านได้ นอกจากนี้ ควรมีการก�ำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในเรือ่ งดังกล่าวด้วย และ (3) ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการ คือ กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 ควรก�ำหนดและน�ำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดตามแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านไปปรับใช้เป็นแนวทาง ขั้นตอน
การปฏิบตั งิ าน และตัวชีว้ ดั ส�ำคัญของการปฏิบตั งิ านส�ำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพือ่ สนับสนุนการปราบปราม
ยาเสพติดของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 โดยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการดังกล่าวควรเรียงตามล�ำดับความส�ำคัญ
จากมากไปน้อย ดังนี้ (1) ตัวชี้วัด (2) ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน (3) เป้าหมาย (4) วิสัยทัศน์ และ (5) พันธกิจ
ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ การปราบปรามยาเสพติด กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3

ABSTRACT

Objectives of this study were to examine (1) problems of human resource administration to support narcotics suppression of the Metropolitan Police Division 3, (2) development guidelines of human
resource administration to support narcotics suppression of the Metropolitan Police Division 3, and (3)
strategy of human resource administration to support narcotics suppression of the Metropolitan Police
Division 3. The Strategic Planning Concept, consisted of 5 aspects, was applied as conceptual framework
of this study. Methodology of this research was constructed research design as a mixed methods research
using quantitative research as main measure and supported by qualitative research. The quantitative
research was survey research collecting large amount of field data with questionnaires. The questionnaires
passed pre-test or try out of validity check at level of 0.90 and reliability check at level of 0.94.
Population was all 1,980 police officers operating in 11 Metropolitan Police Station of the Metropolitan
Police Division 3. Sample size was 1,105 personnel calculated by Taro Yamane’s formula of Sample size.
Field data collection was operated during May 1-30, 2016, and total 1,008 completed sets of questionnaire
which equaled with 91.22 % of the 1,105 total population were returned. Method of data analysis used
was contingency tables with descriptive approach. Descriptive statistics exercised were mean, standard
deviation, multiple regression, and Pearson’s Correlation Coefficient. For the qualitative research, in-depth
interview, with face to face interview together with structured in-depth interview form of 9 experts or key
informants, selected by purposive sampling, was applied. The data collected was evaluated, analyzed,
interpreted, and presented in table with description. 						
Research results were (1) the significant problem of human resource administration was the
Metropolitan Police Division 3’s establishment of hard understanding and unspecific performance
success indicators for supporting or training the police officers in terms of narcotics suppression.
(2) the significant development guidelines of human resource administration were the Metropolitan Police
Division 3 should design obvious indicators along with simple evaluation and application for supporting
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วารสารวิชาการ
or training the police officers in terms of narcotics suppression, and should also establish the strategy
of human resource administration, and (3) the strategy of administration was the Metropolitan Police
Division 3 should establish and apply the strategy of human resource administration to support narcotics
suppression according to the 5 aspects of the Strategic Planning Concept as guideline, operational
process, and Key Performance Indicators (KPI) of the human resource administration to support narcotics
suppression of the Metropolitan Police Division 3. The 5 aspects should, in priority, as follow: indicators,
operational strategy, target, vision, and mission.
KEYWORDS: Administration, human resource, narcotics suppression, the Metropolitan Police Division 3

บทน�ำ

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่อยู่คู่สังคมไทยมาโดย
ตลอดทั้งจากอดีตถึงปัจจุบัน แม้ว่ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้
พยายามแก้ไขปัญหามาโดยตลอดแต่สถานการณ์ยาเสพติด
มิได้เบาบางลง แต่กลับทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จากการ
ประมาณการจ�ำนวนผูเ้ กีย่ วข้องกับยาเสพติดโดยการส�ำรวจ
ครัวเรือนทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2550 โดยคณะกรรมการ
บริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด และส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พบว่า
ประชากรที่ใช้สารเสพติดทุกประเภทมีจ�ำนวน 2,520,000
ราย และสารเสพติดทีใ่ ช้ 4 อันดับแรก ได้แก่ กระท่อม ยาบ้า
กัญชา และสารระเหย และพบว่า จ�ำนวนผูเ้ คยใช้สารเสพติด
ร้อยละ 34.97 อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ส�ำนักงาน
ป.ป.ส., 2550, หน้า 2-4) รัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยได้ให้
ความส� ำ คั ญ กั บ ปั ญ หายาเสพติ ด มาโดยตลอด เพื่ อ ลด
ระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดให้น้อยลง ทั้งมุ่งลด
การน�ำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน การค้ายาเสพติด
และลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพืน้ ทีต่ อนใน โดยการ
จัดการอย่างบูรณาการ เช่น การสกัดกั้นการน�ำเข้ายาเสพ
ติดจากประเทศเพือ่ นบ้านตามพืน้ ทีช่ ายแดน การควบคุมตัว
ยาเสพติด การด�ำเนินการต่อกลุม่ ผูม้ พี ฤติการณ์เกีย่ วข้องกับ
ยาเสพติด การเฝ้าระวังตัวยาที่อาจน�ำไปผลิตเป็นยาเสพติด
แต่ปัญหายาเสพติดก็ยังมีความต่อเนื่องมาโดยตลอด จาก
รายงานผลการจับกุมคดียาเสพติดทัว่ ประเทศของส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี พ.ศ.
2547-2551 พบว่า มีการจับกุมผู้กระท�ำผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดทั่วประเทศ จ�ำนวน 446,909 คดี ผู้ต้องหา จ�ำนวน

487,754 ราย (ส�ำนักงาน ป.ป.ส., 2551, หน้า 4)
จากรายงานสถานการณ์ยาเสพติด ปีพ.ศ. 2556
และแนวโน้มของปัญหายาเสพติดของส�ำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนือ่ ง และ
มีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะปัญหาการลักลอบน�ำเข้ายา
เสพติดตามพื้นที่ชายแดน เนื่องจากมีแหล่งผลิตยาเสพติด
และแหล่งพักยาเสพติดทีส่ ำ� คัญอยูใ่ นประเทศเพือ่ นบ้าน ทัง้
ด้านชายแดนประเทศ ไทย-พม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว กัมพูชา และมาเลเซีย โดยเฉพาะประเทศ
พม่า ซึ่งเป็นแหล่งผลิตยาเสพติด และเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่น
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากมาตรการสกัดกั้นการน�ำเข้า
ยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดน 			
การศึกษาครัง้ นี้ เป็นการศึกษาทีเ่ กีย่ วกับ “การบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการปราบปรามยา
เสพติดของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3” ซึง่ เป็นลักษณะ
ของการศึกษาเพื่อ “พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ ข้าราชการ
ต�ำรวจของหน่วยงาน อันได้แก่ กองบังคับการต�ำรวจนครบาล
3” ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานต� ำ รวจ
แห่งชาติ โดยเน้นเรือ่ งการวางแผนยุทธศาสตร์เพือ่ สนับสนุน
หรือฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ป้องกันยาเสพติด การวางแผนยุทธศาสตร์นั้นประกอบด้วย
5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission)
เป้าหมาย (goal) ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน (strategic
issues) และตัวชี้วัด (indicator(s) ทั้งนี้ มีปัญหาการวิจัย
คือ “กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 ให้ความส�ำคัญกับการ
วางแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนหรือฝึกอบรมข้าราชการ
ต�ำรวจทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการปราบปรามยาเสพติดไม่มาก
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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เท่าที่ควร”นอกจากนี้ หลังจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
พบว่า กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 ได้ประสบปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุน
การปราบปรามยาเสพติดตามกรอบแนวคิด หรือตามแนวคิด
การวางแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน กล่าวคือ (1) ปัญหาเกีย่ วกับ
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ด ้ า นวิ สั ย ทั ศ น์ เช่ น
กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ หรือก�ำหนด
นโยบาย 1-5 ปี เพือ่ สนับสนุนหรือฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจ
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดไว้อย่างไม่
ชัดเจน (2) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ด้านพันธกิจ เช่น กองบังคับการต�ำรวจนครบาล
3 ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่และภารกิจเพื่อสนับสนุนหรือฝึก
อบรมข้าราชการต�ำรวจทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการปราบปราม
ยาเสพติดอย่างไม่ครอบคลุม หรือไม่มากเพียงพอ (3) ปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านเป้าหมาย
เช่น กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 ก�ำหนดเป้าหมาย
เพื่อสนับสนุนหรือฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดอย่างไม่สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง เช่น มุ่งความส�ำเร็จเกินความเป็นจริงที่จะ
ปฏิบัติได้ (4) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ด้านยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน เช่น กองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 3 ก�ำหนดยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานเพื่อ
สนับสนุนหรือฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจที่ปฏิบัติงานเกี่ยว
กับการปราบปรามยาเสพติดโดยไม่ได้ค�ำนึงถึงความเป็นไป
ได้ในการน�ำไปปฏิบตั ิ อันท�ำให้ขา้ ราชการต�ำรวจน�ำไปปฏิบตั ิ
ได้ยาก และ (5) ปัญหาเกีย่ วกับการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ด้านตัวชี้วัด เช่น กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3
ก�ำหนดตัวชีว้ ดั เพือ่ สนับสนุนหรือฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจ
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดที่เข้าใจยาก
ท�ำให้ไม่อาจชี้วัดผลส�ำเร็จของการปฏิบัติงานได้เหล่านี้
เป็นต้น ด้วยเหตุน้ีผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นข้าราชการต�ำรวจ
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสังกัดกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3
มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านการปราบปรามยาเสพติด จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษา เรื่อง “การบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์เพือ่ สนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของกองบังคับ
การต�ำรวจนครบาล 3” โดยน�ำกรอบแนวคิดการวางแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ด้านมาปรับใช้ พร้อมทั้งคาดหวังว่าผลการ
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ศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งด้านวิชาการ และด้านการ
ปฏิบตั ติ อ่ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และประชาชน
ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาปัญหาเกีย่ วกับการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การปราบปรามยาเสพติ ด ของกอง
บังคับการต�ำรวจนครบาล 3 		
2. ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด
ของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3
3. ศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของ กอง
บังคับการต�ำรวจนครบาล 3

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เกิดองค์ความรู้ใหม่ คือ ได้ทราบและเข้าใจปัญหา
แนวทางการพัฒนา และยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการปราบปรามยา
เสพติดของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 โดยใช้แนวคิด
การวางแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน และประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้ 5 ด้าน
2. ประโยชน์ในทางวิชาการ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
หน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หน่วยงาน
ราชการ และสถาบั น การศึ ก ษาของภาครั ฐ และเอกชน
ใช้เป็นแนวทางในด้านการศึกษา การเรียนการสอน และการ
วิจยั รวมทัง้ การศึกษาต่อยอดต่อไป โดยใช้กรอบแนวคิดการ
วางแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน และประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการองค์การแห่งการเรียนรู้ 5 ด้าน
3. ประโยชน์ในทางปฏิบตั ิ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
หน่วยงานในส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หน่วยราชการอื่น ๆ
ภาครัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการต�ำรวจ รวมทั้งบุคลากร
ที่มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องจะได้รับประโยชน์จากการศึกษา
ครัง้ นี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การน�ำข้อมูลทีเ่ ป็นข้อเท็จจริงและ
ข้อเสนอแนะไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดในอนาคต
4. ประโยชน์ต่อประชาชน ในส่วนของประชาชน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาครั้งนี้โดยจะช่วยให้ได้รับ
ความรู้และความเข้าใจในปัญหา แนวทางการพัฒนา และ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพือ่ สนับสนุน
การปราบปรามยาเสพติดโดยใช้แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์
5 ด้าน และปัจจัยที่มีส่วนส�ำคัญต่อประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้ 5 ด้าน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ผู้ศึกษาได้ออกแบบรูปแบบการวิจัย (research
design) ให้เป็นการวิจยั แบบผสมผสาน (mixed methods
research) (ที่มา: Sequential Exploratory Design ของ
จอห์น ดับบลิว. เครสเวล และ เอ.แอล. แกเรตต์ (John W.
Creswell and A.L. Garrett) (2008, pp. 66-83) จาก
บทความ เรื่อง “Methodological issues in conducting
mixed methods research designs” in M. M.Bergman
(ed.), ในหนังสือ เรื่อง Advances in mixed methods
research: Theories and applications (London: Sage))
ที่ให้ความส�ำคัญกับการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative
research) ที่ได้ข้อมูลมาจากการวิจัยเชิงส�ำรวจ (survey
study) ด้วยการสุม่ ตัวอย่างจากกลุม่ ตัวอย่างเป็นจ�ำนวนมาก
เป็นหลัก โดยใช้แบบสอบถาม ขณะเดียวกันได้น�ำการวิจัย
เชิงคุณภาพ (qualitative research) ที่ได้ข้อมูลมาจากการ
สัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ (in-depth interview
of experts) หรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (key informants) จ�ำนวน
9 คน ซึ่งเป็นข้อมูลเสริม

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร คือ จ�ำนวนข้าราชการต�ำรวจทั้งหมด
ทีท่ ำ� การศึกษา ซึง่ ในทีน่ หี้ มายถึง ข้าราชการต�ำรวจทีป่ ฏิบตั ิ
งานอยู่ในสถานีต�ำรวจนครบาล 11 แห่ง ในสังกัดกองบังคับ
การต�ำรวจนครบาล 3 ได้แก่ สถานีต�ำรวจนครบาลมีนบุรี,
หนองจอก, ร่มเกล้า, ฉลองกรุง, ลาดกระบัง, จรเข้น้อย,
นิมิตใหม่, ล�ำผักชี, สุวินทวงศ์, ประชาส�ำราญ, และล�ำหิน
รวม 1,980 คน (ที่มา: งานทะเบียนพล กองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 3 พ.ศ. 2558)
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ จ�ำนวนข้าราชการต�ำรวจที่เป็น
ตัวแทนของประชากรดังกล่าวที่ตอบแบบสอบถาม จ�ำนวน

1,105 คน ตัวเลขดังกล่าวนี้ได้มาจากการใช้สูตรค�ำนวณหา
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)
(2012), Mathematics for Economists: an Elementary
Survey (Whitefish, Montana: Literary Licensing, LLC)
เหตุ ผ ลที่ ผู ้ ศึ ก ษาเลื อ กศึ ก ษาพื้ น ที่ ก องบั ง คั บ การ
ต�ำรวจนครบาล 3 เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีคดียาเสพติดอยู่ใน
กลุ่มพื้นที่ที่มีจ�ำนวนคดีในอัตราที่สูง
ส่ ว นเหตุ ผ ลที่ ผู ้ ศึ ก ษาเลื อ กประชากรและกลุ ่ ม
ตั ว อย่ า งเป็ น ข้ า ราชการต� ำ รวจที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู ่ ใ นสถานี
ต�ำรวจนครบาล 11 แห่ง ในสังกัดกองบังคับการต�ำรวจ
นครบาล 3 ได้แก่ สถานีต�ำรวจนครบาลมีนบุรี, หนองจอก,
ร่มเกล้า, ฉลองกรุง, ลาดกระบัง, จรเข้นอ้ ย, นิมติ ใหม่, ล�ำผักชี,
สุวินทวงศ์, ประชาส�ำราญ, และล�ำหิน จ�ำนวน 1,105 คน
เพราะเป็นกลุ่มตัว อย่างที่ปฏิบัติงานในการปราบปราม
ในเขตพื้นที่ที่เป็นปัญหาโดยตรงและมีความรู้ความเข้าใจ
รวมถึงมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาอย่างมาก จึง
ท�ำให้มแี นวโน้มทีจ่ ะเป็นกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ หมาะสม มีคณ
ุ ภาพ
และน่าเชื่อถือ
ส�ำหรับเหตุผลที่ผู้ศึกษาไม่เลือกศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นประชาชนหรือข้าราชการต�ำรวจในพื้นที่อื่น เพราะมี
แนวโน้มทีจ่ ะไม่ทราบและไม่เข้าใจการบริหารจัดการภายใน
ของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 เนื่องจากประชาชน
และกลุม่ ตัวอย่างในพืน้ ทีอ่ นื่ ไม่อาจทราบหรือเข้าใจเรือ่ งดัง
กล่าว เพราะไม่ได้รับผลโดยตรง จึงอาจท�ำให้ได้รับข้อมูลที่
ไม่ตรงประเด็นที่ต้องการศึกษา

เครื่องมือ

ในส่ ว นของการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ผู ้ ศึ ก ษาใช้ แ บบ
สอบถาม (questionnaire) ซึ่งผ่านการทดสอบ (pretest
หรือ try out) จ�ำนวน 50 ชุด และผ่านการทดสอบหาความ
เที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม กล่าวคือ
1. ได้ผ่านการทดสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 คน โดยเป็นการ
ทดสอบเพือ่ หาค่าความเทีย่ งตรง (validity) ตามเนือ้ หา หรือ
หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์การ
วิจัย (Index of item Objective Congruence หรือ IOC)
ได้ค่าเท่ากับ 0.90
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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2. ได้ผ่านการทดสอบเพื่อหาค่าความเชื่อถือได้
(reliability) ของแบบสอบถาม โดยผู้ศึกษาได้ท�ำการ
ทดสอบจากแบบสอบถามจ�ำนวน 50 ชุด และน�ำมาหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) เพื่อหาค่าความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94
ส�ำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์
แนวลึกเฉพาะผูเ้ ชีย่ วชาญ (structured in-depth interview
form) หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�ำนวน 9 คนนั้น ผู้ศึกษาใช้
แบบสัมภาษณ์แนวลึกที่มีโครงสร้าง เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยเป็นการสัมภาษณ์รายบุคคลแบบ
ตัวต่อตัว

การวิเคราะห์ข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยสนาม (field
research) ด�ำเนินการระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2559
โดยผู ้ ศึ ก ษาและผู ้ ช ่ ว ยอี ก 9 คน ได้ แจกแบบสอบถาม
จ�ำนวน 1,105 ชุด เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมา
หลังจากเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับมาได้แล้ว ผู้ศึกษา
ได้ น� ำ มาประมวลผลข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลส�ำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ส�ำหรับ
คอมพิวเตอร์ ผลการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
ผู้ศึกษาและผู้ช่วยเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาได้
จ�ำนวน 1,028 คน คิดเป็นร้อยละ 93.03 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทัง้ หมด (1,105 ชุด) จากนัน้ ได้นำ� แบบสอบถามทัง้ 1,028 ชุด
มาตรวจสอบและคัดแยกแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น
2 ส่วน ได้แก่ 		
1. แบบสอบถามส่วนที่กลุ่มตัวอย่างตอบ เห็นว่า
“กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 มีปัญหาเกี่ยวการบริหาร
จัดการในเรือ่ งการวางแผนยุทธศาสตร์เพือ่ สนับสนุนหรือฝึก
อบรมข้าราชการต�ำรวจทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการปราบปราม
ยาเสพติด” จ�ำนวน 1,008 ชุด คิดเป็นร้อยละ 91.22 และ
2. แบบสอบถามส่วนทีก่ ลุม่ ตัวอย่างตอบ เห็นว่า “กองบังคับ
การต�ำรวจนครบาล 3 ไม่มีปัญหาเกี่ยวการบริหารจัดการ
ในเรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนหรือฝึกอบรม
ข้ า ราชการต� ำ รวจที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การปราบปราม
ยาเสพติด” จ�ำนวน 20 ชุด คิดเป็นร้อยละ 1.81 		
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โดยผู้ศึกษาได้น�ำเฉพาะแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบ
เห็นว่ามีปัญหา จ�ำนวน 1,008 ชุดดังกล่าว มาประมวล
และวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากเป็นแบบสอบถามส่วนที่
สมบูรณ์ และน�ำไปใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ต่อไปได้
ผู้ศึกษาได้น�ำข้อมูลมาประมวลผล และวิเคราะห์ โดยใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลส�ำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ส�ำหรับ
คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ในการศึกษาครั้งนี้ยังได้ให้ความ
ส�ำคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารด้วย เช่น การ
รวบรวมข้อมูลในลักษณะของการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้น�ำแบบสอบถามจ�ำนวนดังกล่าวมา
แปลงเป็นข้อมูล และวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูล
ส�ำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ส�ำหรับคอมพิวเตอร์ ส่วนวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ในรูปของตารางประกอบ
ค�ำบรรยาย รวมทั้งใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
โดยสถิตทิ ใี่ ช้ในการวิจยั คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคณ
ู และค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
ของเพียร์สันที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 หลั ง จาก
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล แล้ ว ได้ น� ำ ข้ อ มู ล มาเขี ย นบรรยายหรื อ
พรรณนาพร้อมตารางและภาพประกอบตามความเหมาะ
สมในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลส�ำหรับ
การวิจัยเชิงคุณภาพ หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแล้ว
ผู้ศึกษาได้น�ำข้อมูลมาประมวล แปลความ และวิเคราะห์
แบบพรรณนาไว้ในตาราง ข้อมูลส่วนนี้ถือว่าเป็นข้อมูลเชิง
คุณภาพ และเป็นข้อมูลเสริมส�ำหรับน�ำไปวิเคราะห์เทียบ
เคียงกับข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการวิจัยสนามจากกลุ่ม
ตัวอย่างดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลหลัก
ส�ำหรับสถิตทิ ใี่ ช้สำ� หรับการวิจยั เชิงปริมาณ คือ สถิติ
เชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ
(percentage) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
เช่น เพศ และระดับการศึกษา ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (standard deviation) หรือ S.D ใช้วเิ คราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหา
แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของกองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 3 ตามแนวคิดปัจจัยที่มีส่วนส�ำคัญต่อ
การบริหารจัดการ 5 ด้าน ค่าถดถอยพหุคูณ (multiple

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
regression) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
(Pearson’s Correlation Coefficient) ใช้ในการวิเคราะห์
หรื อ พิ สู จ น์ ก ารส่ ง ผลหรื อ อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรอิ ส ระต่ อ
ตัวแปรตาม

สรุปผลการวิจัย

1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นชาย และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
ปริญญาตรี
2. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง
ต่อปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
สนั บ สนุ น การปราบปรามยาเสพติ ด ของกองบั ง คั บ การ
ต�ำรวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 1) พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ลว้ นเห็นด้วยในระดับมากทัง้ 5 ด้าน ได้แก่
(1) วิสัยทัศน์ (2) พันธกิจ (3) เป้าหมาย (4) ยุทธศาสตร์การ
ด�ำเนินงาน และ (5) ตัวชี้วัด
3. สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของกลุ ่ ม
ตัวอย่างต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การปราบปรามยาเสพติ ด ของกอง
บัญชาการต�ำรวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการวางแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
ข้อ 2) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับ
มากทั้ง 5 ด้าน
4. สรุปผลการวิเคราะห์ความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ พื่ อ
สนั บ สนุ น การปราบปรามยาเสพติ ด ของกองบั ง คั บ การ
ต�ำรวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์
5 ด้าน ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
องค์การแห่งการเรียนรู้ 5 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย ข้อ 3) อันเป็นการวิเคราะห์หรือพิสูจน์การส่งผล
หรื อ อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรอิ ส ระต่ อ ตั ว แปรตาม กล่ า วคื อ
เป็นการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างต่อการส่งผล
หรืออิทธิพลของ (1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์เพือ่ สนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของกองบังคับ
การต�ำรวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์

5 ด้าน (ตัวแปรอิสระ) ทีม่ ตี อ่ (2) ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการองค์การแห่งการเรียนรู้ 5 ด้าน (ตัวแปรตาม) ทัง้ นี้ เพือ่
น�ำไปสู่การเสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การปราบปรามยาเสพติ ด ของกอง
บั ง คั บ การต� ำ รวจนครบาล 3 ตามแนวคิ ด การวางแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน พบว่า “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด
ของกองบั ง คั บ การต� ำ รวจนครบาล 3 ตามแนวคิ ด การ
วางแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน” ได้แก่ ด้าน (1) วิสัยทัศน์ (2)
พันธกิจ (3) เป้าหมาย (4) ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน และ
(5) ตัวชี้วัด ล้วนมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการองค์การแห่งการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ (1) การเป็น
ตัวของตัวเอง (2) การมีตวั แบบทางความคิด (3) การมีวสิ ยั ทัศน์
ร่วม (4) การเรียนรูเ้ พือ่ ปฏิบตั งิ านเป็นทีม และ (5) การคิดอย่าง
เป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของกองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ทั้ง
5 ด้าน เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ (1) ด้านตัวชีว้ ดั
(2) ด้านยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน (3) ด้านเป้าหมาย
(4) ด้านวิสัยทัศน์ และ (5) ด้านพันธกิจ”
5. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ที่ได้จากการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้
ข้อมูลหลัก จ�ำนวน 9 คน ต่อแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของกองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ 5
ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2 และข้อ 3)
ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า
1) ค�ำถามเกี่ยวกับ “แนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์เพือ่ สนับสนุนการปราบปรามยาเสพ
ติดของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการ
วางแผนยุทธศาสตร์” ทีว่ า่ “กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3
ควรก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่และภารกิจเพื่อสนับสนุนหรือ
ฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปราบ
ปรามยาเสพติดให้ครอบคลุม หรือมากเพียงพอ” โดยมีค่า
เฉลี่ยรวมสูงที่สุด คือ 2.66 (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
วิจัย ข้อ 2) พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 9 คน
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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ล้วนเห็นด้วยกับค�ำถามดังกล่าว โดยให้เหตุผลส�ำคัญไว้ว่า
(1) ข้าราชการต�ำรวจที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปราบปราม
ยาเสพติดจ�ำเป็นต้องอาศัยบทบัญญัติของกฎหมาย และ
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด จ�ำนวน 5 คน
(2) ข้าราชการต�ำรวจที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปราบปราม
ยาเสพติดจ�ำเป็นต้องมีหรือได้รับอ�ำนาจหน้าที่ที่ครอบคลุม
และมากเพียงพอ จ�ำนวน 2 คน และ (3) ท�ำให้ข้าราชการ
ต�ำรวจทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการปราบปรามยาเสพติดปฏิบตั ิ
งานได้สะดวก และมีประสิทธิภาพ จ�ำนวน 2 คน
2) ค�ำถามเกีย่ วกับ “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ”
ที่ว่า “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
สนั บ สนุ น การปราบปรามยาเสพติ ด ของกองบั ง คั บ การ
ต�ำรวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์
5 ด้าน ควรเรียงตามล�ำดับความส�ำคัญจากมากไปน้อย ดังนี้
(1) ด้านตัวชี้วัด (2) ด้านยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน (3)
ด้านเป้าหมาย (4) ด้านวิสัยทัศน์ และ (5) ด้านพันธกิจ”
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อ 3.) พบว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญ
หรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่วนใหญ่ จ�ำนวน 8 คน จากทัง้ หมด 9 คน
เห็ น ด้ ว ยกั บ ค� ำ ถามดั ง กล่ า ว โดยให้ เ หตุ ผ ลส� ำ คั ญ ไว้ ว ่ า
(1) เป็นยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญ เหมาะสม และสอดคล้องกับ
แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การปราบปรามยาเสพติ ด ของกอง
บั ง คั บ การต� ำ รวจนครบาล 3 จ� ำ นวน 4 คน (2) เป็ น
ยุทธศาสตร์ที่มีสาระส�ำคัญครอบคลุมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด
ของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 จ�ำนวน 2 คน และ
(3) เป็นยุทธศาสตร์ที่มีแนวโน้มช่วยให้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด
ของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 ประสบความส�ำเร็จ
หากน�ำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จ�ำนวน 2 คน
ส่วนผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักอีก 1 คน ไม่มคี วามเห็น
ส�ำหรับการอภิปรายผล ผู้ศึกษาได้น�ำข้อมูลที่เป็น
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเฉพาะที่ส�ำคัญและจ�ำเป็น
รวมทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยมาอภิปรายผล
วิเคราะห์ หรือแสดงความคิดเห็นด้วยการเขียนบรรยายและ
บางส่วนน�ำเสนอไว้ในภาพ ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้แบ่งการอภิปราย
ผลเฉพาะที่ส�ำคัญเป็น 3 ข้อ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

138

การวิจัย ดังนี้ 				
1. การอภิปรายผลปัญหาเกีย่ วกับการบริหารจัดการ
และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของกองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์
5 ด้ า นซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ข้ อ 1-2
เฉพาะที่ส�ำคัญที่สุด คือ ด้านตัวชี้วัด 		
2. การอภิปรายผลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
องค์การแห่งการเรียนรู้ 5 ด้าน (ตัวแปรตาม) (สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 3 โดยเป็นการน�ำข้อมูลมา
อภิปรายผลเพื่อให้ได้ข้อมูลส�ำหรับน�ำไปศึกษายุทธศาสตร์
การบริหารจัดการต่อไป) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วน
เห็นด้วยในระดับปานกลางต่อประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการองค์การแห่งการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน เหตุผลส�ำคัญที่
ท�ำให้กลุม่ ตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง แทนทีจ่ ะเห็น
ด้วยในระดับมากหรือในระดับน้อย ผูศ้ กึ ษาเห็นว่าเป็นเพราะ
กลุม่ ตัวอย่างยังไม่แน่ใจ ไม่มนั่ ใจ หรือยังลังเลใจว่า กองบังคับ
การต�ำรวจนครบาล 3 จะท�ำการฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจ
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดตามแนวคิด
การบริหารจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้ 5 ด้านดังกล่าวได้
อย่างแท้จริงและอย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ เป็นเช่นนีจ้ งึ มีสว่ นส�ำคัญ
ท�ำให้กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ลว้ นเห็นด้วยในระดับปานกลาง
ต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์การแห่งการเรียน
รู้ทั้ง 5 ด้าน 				
3. การอภิปรายผลยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อ 3) พบว่า “ยุทธศาสตร์
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น
การปราบปรามยาเสพติดของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล
3 ตามแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ล้วนมีอทิ ธิพล
ต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้
ทัง้ 5 ด้าน โดยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของกองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์
ทั้ง 5 ด้าน เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ (1) ด้านตัว
ชี้วัด (2) ด้านยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน (3) ด้านเป้าหมาย
(4) ด้านวิสัยทัศน์ และ (5) ด้านพันธกิจ” เหตุผลส�ำคัญ
ที่ท�ำให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นข้าราชการต�ำรวจที่ตอบแบบ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
สอบถาม อันได้แก่ ข้าราชการต�ำรวจที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
สถานีต�ำรวจนครบาล 11 แห่ง ในสังกัดกองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 3 มีความเห็นดังกล่าว ผูศ้ กึ ษามีความเห็นว่า
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง (1) ไม่เพียงตระหนักและเข้าใจถึง
ความส�ำคัญ ความจ�ำเป็น ตลอดจนลักษณะส�ำคัญของ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพือ่ สนับสนุน
การปราบปรามยาเสพติดของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล
3 ตามแนวคิดการวางแผนยุท ธศาสตร์ 5 ด้านเท่านั้น
(2) แต่กลุม่ ตัวอย่างยังเห็นว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ดังกล่าวเป็นกลุ่มตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน หรือเป็นขั้นตอน
ที่ ส� ำ คั ญ จ� ำเป็ น และชั ด เจนส� ำหรั บ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด
ของกองบั ง คั บ การต� ำ รวจนครบาล 3 ตามแนวคิ ด การ
วางแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน และ (3) หากกองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 3 น�ำไปปรับใช้อย่างจริงจัง ย่อมมีสว่ นส�ำคัญ
ท�ำให้การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการ
ปราบปรามยาเสพติดของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล
3 ตามแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน มีแนวโน้ม
ประสบความส�ำเร็จอีกด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้กลุ่มตัวอย่างจึงมี
ความเห็นดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ

ผลจากการการศึกษาผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะที่แบ่ง
เป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัย
ไปใช้ และ (2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

มีดังนี้

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้

1.1 ข้อเสนอแนะส�ำหรับแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพือ่ สนับสนุนการปราบปราม
ยาเสพติดของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 ตามแนวคิด
การวางแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย ข้อ 2.) ที่ส�ำคัญคือ
1) ผู ้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ของกองบั ง คั บ การต� ำ รวจ
นครบาล 3 ควรเห็นความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของตัวชี้
วัดการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งควรจัดการฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจ

ทุกระดับเกีย่ วกับตัวชีว้ ดั ในเวลาเดียวกันควรสนับสนุนให้นำ�
ผู้เชี่ยวชาญมาก�ำหนดตัวชี้วัดที่เข้าใจง่าย และชี้วัดผลส�ำเร็จ
ของการปฏิบัติงานได้ง่ายด้วย 		
2) กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 ควรจัดการพัฒนา
หรือฝึกอบรมผู้บริหารทุกระดับในเรื่องความส�ำคัญและ
ความจ�ำเป็นของการก�ำหนดวิสัยทัศน์ หรือก�ำหนดนโยบาย
1-5 ปี เพื่อสนับสนุนหรือฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติด โดยค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์และให้ความส�ำคัญกับประชาชนเพิ่มมากขึ้น
เช่น การปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการป้องกันยาเสพติดไม่เพียงแต่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนเท่านัน้ แต่ตอ้ งสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนด้วย รวมทั้งให้ความส�ำคัญ
กับความพึงพอใจของประชาชน และการบริการอย่างเสมอ
ภาคด้วย เช่นนี้ พอเทียบเคียงได้กับข้อเสนอของ เจเน็ท วี.
เดนฮาร์ด และโรเบิร์ต บี. เดนฮาร์ด (Janet V. Denhardt
and Robert B. Denhardt). (2003, pp.42-43). จาก
หนังสือ เรื่อง The New Public Service: Serving, not
Steering. New York: M.E. Sharpe, Inc. อ้างใน Robert
B. Denhardt, Janet V. Denhardt, and Tara A. Blanc.
(Author). Public Administration: An Action Orientation. (2014). 7 edition. Boston, M.A.: Wadsworth
Publishing. ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่
ที่เน้นการให้ความส�ำคัญกับประชาชนเพื่อมุ่งให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดี โดยหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ไม่
เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ตอ้ งสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนด้วย 		
3) กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 ควรก�ำหนดวิสยั
ทัศน์เพื่อสนับสนุนหรือฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจที่ปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดที่เป็นไปได้ ชัดเจน
และน�ำไปปฏิบัติได้จริง เช่นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ
โจเอล บาคเกอร์ มาร์ค มอร์แกน, เรย์มอน อี. ลีวิทท์, และ
วิลเลี่ยม มาเลก (Joel Barker Mark Morgan, Raymond
E. Levitt and William Malek). ในหนังสือ เรื่อง Executing Your Strategy. ณัฐยา สินตระการผล. (แปลและเรียบ
เรียง). (2553, หน้า 111). ในหนังสือ เรือ่ ง การจัดการเชิงกล
ยุทธ์: ภาคปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอ็กซ์เปอร์เน็ท
จ�ำกัด) ได้กล่าวไว้วา่ ควรก�ำหนดวิสยั ทัศน์ทไี่ ม่เป็นสิง่ เพ้อฝัน
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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แต่สามารถท�ำได้ หรือน�ำไปปฏิบัติได้ กล่าวได้ว่า วิสัยทัศน์
ทีป่ ราศจากการกระท�ำก็เท่ากับว่าฝันไป การกระท�ำทีไ่ ร้วสิ ยั
ทัศน์ก็เสียเวลาเปล่า แต่การมีวิสัยทัศน์และลงมือท�ำ โลกก็
จะถูกเปลี่ยนแปลงได้
4) กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 ควรระบุพนั ธกิจ
เพื่อสนับสนุนหรือฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดให้ชัดเจนว่า พันธกิจ
ของหน่วยงานคืออะไร มีลักษณะเป็นอย่างไร และบุคคล
หรือหน่วยงานใดเป็นผู้รับบริการจากพันธกิจนั้น เช่นนี้
สอดคล้องกับแนวคิดของ จิรประภา อัครบวร และรัตนศักดิ์
เจริญทรัพย์ (2552, หน้า 127). ในหนังสือ เรื่อง แผนที่
ยุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา. ทีก่ ล่าวไว้วา่ หน่วยงานควรแสดงให้ชดั เจน
ว่า พันธกิจของเราคืออะไร พันธกิจของเราควรจะเป็นอย่างไร
และใครเป็นผู้รับบริการของเรา
5) ข้ อ เสนอแนะส� ำ หรั บ แนวทางการพั ฒ นาการ
บริ ห ารจั ด การทรัพยากรมนุษ ย์เ พื่อสนับ สนุนการปราบ
ปรามยาเสพติดของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 ตาม
แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านตัวชี้วัด ได้แก่ ผู้บริหาร
ทุกระดับของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 ควรเห็น
ความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของตัวชีว้ ดั การปฏิบตั งิ านเกีย่ ว
กับการปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งควร
จัดการฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจทุกระดับเกี่ยวกับตัวชี้วัด
ขณะเดียวกัน ควรสนับสนุนหรือเปิดโอกาสให้นำ� ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมาก�ำหนดตัวชี้วัดที่เข้าใจง่าย และ
ชี้วัดผลส�ำเร็จของการปฏิบัติงานได้ง่ายด้วย เฉพาะในส่วน
ที่การจัดจ้างบุคคลภายนอกให้เข้ามาปฏิบัติงานเป็นการ
ชั่วคราวเฉพาะกิจนั้น สอดคล้องกับแนวคิดของโจนาทาน
บอสตัน และไซมอน แชปเปิ้ล (Jonathan Boston and
Simon Chapple) (2014, ไม่ปรากฏหมายเลขหน้า) อ้างใน
หนังสือ เรือ่ ง Child Poverty in New Zealand. Wellington:
Bridget Williams Books. ที่เห็นว่า การบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ควรให้ความส�ำคัญกับการเลียนแบบวิธีการ
บริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน เช่น การวางแผนกลยุทธ์
การท�ำข้อตกลงว่าด้วยผลงาน และการจัดจ้างบุคคลภายนอก
ให้เข้ามาปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวเฉพาะกิจ
2. ข้ อ เสนอแนะส� ำ หรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห าร
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จัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการปราบปรามยา
เสพติดของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 ตามแนวคิด
การวางแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน (ตัวแปรอิสระ) ที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้
ทัง้ 5 ด้าน (ตัวแปรตาม) (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั
ข้อ 3) ผลการศึกษาพบว่า “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด
ของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการวางแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน” ได้แก่ (1) วิสัยทัศน์ (2) พันธกิจ
(3) เป้าหมาย (4) ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน และ (5) ตัวชีว้ ดั
ล้วนมีอทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์การ
แห่งการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ (1) การเป็นตัวของตัวเอง
(2) การมีตวั แบบทางความคิด (3) การมีวสิ ยั ทัศน์รว่ ม (4) การ
เรียนรูเ้ พือ่ ปฏิบตั งิ านเป็นทีม และ (5) การคิดอย่างเป็นระบบ
โดยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
สนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของกองบังคับการต�ำรวจ
นครบาล 3 ตามแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน
เรี ย งล� ำ ดั บ จากมากไปหาน้ อ ยได้ ดั ง นี้ (1) ด้ า นตั ว ชี้ วั ด
(2) ด้านยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน (3) ด้านเป้าหมาย
(4) ด้านวิสัยทัศน์ และ (5) ด้านพันธกิจ” เมื่อเป็นเช่นนี้
ผู้ศึกษาจึงเสนอข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ได้แก่ กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 ควรก�ำหนดและน�ำ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพือ่ สนับสนุน
การปราบปรามยาเสพติดตามแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์
ทั้ง 5 ด้าน ไปปรับใช้เป็นแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และตัวชี้วัดส�ำคัญของการปฏิบัติงาน (Key Performance
Indicators หรือ KPIs) ส�ำหรับการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์เพือ่ สนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของกองบังคับ
การต�ำรวจนครบาล 3 โดยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ดังกล่าวควรเรียงตามล�ำดับความส�ำคัญจากมากไปน้อย ดังนี้
(1) ด้านตัวชี้วัด (2) ด้านยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน (3) ด้าน
เป้าหมาย (4) ด้านวิสัยทัศน์ และ (5) ด้านพันธกิจ (ข้อเสนอ
แนะ หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการข้างหน้านี้
สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูล
หลักส่วนใหญ่ จ�ำนวน 8 คน จากทั้งหมด 9 คน)
ในส่วนของข้อเสนอแนะส�ำหรับยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพือ่ สนับสนุนการปราบปราม

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
ยาเสพติดของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 ตามแนวคิด
การวางแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน มีดังนี้
1) ข้ อ เสนอแนะส� ำ หรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห าร
จัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการปราบปรามยา
เสพติดของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 ตามแนวคิด
การวางแผนยุทธศาสตร์ด้านตัวชี้วัด ได้แก่ กองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 3 ควรก�ำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนหรือฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจที่ปฏิบัติงาน
ปราบปรามยาเสพติดในทิศทางที่สนับสนุนให้มีตัวชี้วัดที่
เข้าใจง่าย และบ่งชีผ้ ลส�ำเร็จของการฝึกอบรมได้อย่างชัดเจน
2) ข้ อ เสนอแนะส� ำ หรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห าร
จัดการทรัพยากรมนุษย์เพือ่ สนับสนุนการปราบปรามยาเสพ
ติดของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการ
วางแผนยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน ได้แก่
กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 ควรก�ำหนดยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการเพือ่ สนับสนุนหรือฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจ
ที่ปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติดในทิศทางที่สนับสนุนให้
มีขั้นตอนการด�ำเนินงานที่ชัดเจนและน�ำไปปฏิบัติได้จริง
รวมทั้งควรด�ำเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายที่หลากหลาย
และทันสมัย พร้อมกับร่วมกันท�ำงานเป็นทีมด้วยการสร้าง
ทีมงานที่เกาะเกี่ยวกันเป็นเครือข่ายอย่างมืออาชีพและ
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3
เช่นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ มิเชล เนอร์ (Michael
Nir) (2014, ไม่ปรากฏหมายเลขหน้า) ในหนังสือ เรื่อง
Leadership: Building Highly Effective Teams, How
to Transform Teams into Exceptionally Cohesive
Professional Networks. Third Edition. Boston, MA:
Sapir Consulting US. L.L.C. ที่ให้ความส�ำคัญกับแนวทาง
การสร้างทีมงานทีเ่ กาะเกีย่ วกันเป็นเครือข่ายอย่างมืออาชีพ
และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในหน่วยงาน
3) ข้ อ เสนอแนะส� ำ หรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห าร
จัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการปราบปรามยา
เสพติดของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 ตามแนวคิด
การวางแผนยุทธศาสตร์ดา้ นเป้าหมาย ได้แก่ กองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 3 ควรก�ำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนหรือฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจที่ปฏิบัติงาน
ปราบปรามยาเสพติดในทิศทางที่สนับสนุนให้มีการติดตาม

หรือตรวจสอบว่าได้มีการปฏิบัติงานตามเป้าหมายของการ
ฝึกอบรมที่ได้ก�ำหนดไว้
4) ข้ อ เสนอแนะส� ำ หรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห าร
จัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการปราบปรามยา
เสพติดของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 ตามแนวคิด
การวางแผนยุทธศาสตร์ด้านวิสัยทัศน์ ได้แก่ กองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 3 ควรก�ำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนหรือฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจที่ปฏิบัติงาน
ปราบปรามยาเสพติดในทิศทางที่สนับสนุนให้มีวิสัยทัศน์
หรือนโยบายที่ชัดเจน ต่อเนื่อง และค�ำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชน
5) ข้ อ เสนอแนะส� ำ หรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห าร
จัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการปราบปรามยา
เสพติดของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 ตามแนวคิด
การวางแผนยุทธศาสตร์ด้านพันธกิจ ได้แก่ กองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 3 ควรก�ำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนหรือฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจที่ปฏิบัติงาน
ปราบปรามยาเสพติดในทิศทางที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามอ�ำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่อย่างครบถ้วน

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 หรือบุคลากร
ของหน่วยงานราชการ ควรน�ำกรอบแนวคิดที่ส�ำคัญ โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านนี้
ไปท�ำวิจัยในหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากกองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 3 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิสูจน์ผลการวิจัยว่า
จะเหมือนกัน คล้ายคลึงกัน หรือแตกต่างกัน อันจะน�ำไป
สู่การพัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาหรือการวิจัยครั้งต่อไป อาจน�ำ
แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ไปปรับใช้เฉพาะบาง
ด้านที่เหมาะสมกับหน่วยงานที่ศึกษา หรืออาจตัดบางด้าน
ออก โดยไม่จ�ำเป็นต้องน�ำไปใช้ครบทั้งหมดทุกด้าน ในทาง
ตรงกันข้าม อาจเพิ่มจ�ำนวนด้านหรือตัวชี้วัดขึ้นอีกก็ได้ตาม
ความเหมาะสม แต่ควรให้เหตุผลไว้ด้วยเสมอ
2. กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 หรือบุคลากรควร
ท�ำวิจัยแบบเจาะลึกเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การปราบปรามยาเสพติ ด ของกอง
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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บั ง คั บ การต� ำ รวจนครบาล 3 ตามแนวคิ ด การวางแผน
ยุทธศาสตร์แต่ละด้านอย่างเจาะจง เช่น ด้านวิสัยทัศน์ และ
ด้านตัวชี้วัด เป็นต้น
3. กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 หรือบุคลากร
ควรท�ำวิจัยเชิงเปรียบเทียบ เช่น วิจัยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด
ของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 กับหน่วยงานอื่นที่มี
ภาระงานใกล้เคียงหรือคล้ายกัน เป็นต้น
4. กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 3 หรือบุคลากร
ควรท�ำวิจัยโดยใช้กรอบแนวคิด หรือยุทธศาสตร์อื่นส�ำหรับ
การศึ กษาวิเ คราะห์ก ารบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของกองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 3 เช่น การบริหารจัดการตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)
แนวคิดการบริหารจัดการทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Administration Concept) และการบริหารจัดการตามแนวคิดตะวัน
ออก (Eastern Concept of Administration) เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษา เรือ่ ง “การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของกองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 3” ครั้งนี้ ส�ำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความ
กรุณายิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ประณต นันทิยะกุล และ
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รองศาสตราจารย์ ดร.วิ รั ช วิ รั ช นิ ภ าวรรณ อาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งคณาจารย์ทุกท่านที่ได้กรุณา
ให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์และติดตามการท�ำ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้อย่างใกล้ชิดตลอดมา ผู้ศึกษาขอกราบ
ขอบพระคุณในความกรุณาของอาจารย์เป็นอย่างสูง มา ณ
โอกาสนี้ ในเวลาเดียวกันผู้ศึกษาขอขอบพระคุณคณาจารย์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เพื่ อ นนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขา
รัฐประศาสนศาสตร์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ได้กรุณา
ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ เป็นก�ำลังใจให้กบั ผูศ้ กึ ษา รวมทัง้
ขอขอบพระคุณข้าราชการต�ำรวจทัง้ หมดทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ น
สถานีตำ� รวจนครบาล 11 แห่ง ในสังกัดกองบังคับการต�ำรวจ
นครบาล 3 รวม 1,980 คน ที่ช่วยตอบแบบสอบถาม และ
ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�ำนวน 9 คน ที่ช่วยตอบ
แบบสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ
นอกจากนี้ ผูศ้ กึ ษาขอขอบคุณครอบครัวทีใ่ ห้กำ� ลังใจ
เพื่อนร่วมงานที่ได้สละเวลาสนับสนุนข้อมูล การจัดพิมพ์
การเรียบเรียง พิสูจน์อักษร และให้ความร่วมมือในการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ภาคสนามเป็ น อย่ า งดี ยิ่ ง จนกระทั่ ง
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�ำเร็จลุล่วงในที่สุด
สุ ด ท้ า ยนี้ คุ ณ ค่ า และคุ ณ ประโยชน์ อั น พึ ง มี จ าก
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผูศ้ กึ ษาขอมอบให้บดิ ามารดาภรรยา บุตร
พี่น้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ด้วยความจริงใจ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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