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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) ศึ ก ษาการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข อง
ต่ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด่าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
ของต่ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุ รี และ 3) สร้างรูปแบบที่ เหมาะสมในการพั ฒ นาทรัพ ยากร
มนุษย์ของต่ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mix methods
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research) ประกอบด้ ว ยการวิ จั ย เชิ งปริ ม าณ เก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ าง 306 คน และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส่าคัญ 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหารระดับสูง (ผู้ก่ากับการ)
ผู้บริหารระดับกลาง (รองผู้ก่ากับการ) และระดับผู้บริหารระดับต้น (สารวัตร) จ่านวน 9 คน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
การถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ของต่า รวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการพัฒ นา
สมรรถนะอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาและ
สร้ างสรรค์ และด้ า นการพั ฒ นาทั ก ษะ ตามล่ า ดั บ ส่ วนด้ านที่ มี ค่ าเฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด ได้ แ ก่
ด้านการพั ฒ นาทั ศนะคติ 2) ปัจ จัยที่ ส่งผลต่ อการด่าเนิน การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ข อง
ต่ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลสูงสุด ได้แก่ การเมืองและกฎหมายข้อบังคับ
รองลงมาคือ วัฒนธรรมและสภาพการท่างาน การปกครองบั งคับบัญชา สังคม และเศรษฐกิ จ
การฝึ กอบรมและการพั ฒ นา เทคโนโลยี ตามล่ าดั บ โดยมี ค่ าท่ านายร้ อยละ 66 และมี ค่ า
สัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.812 3) รูปแบบในการพัฒนาที่เหมาะสม ประกอบด้วย 1)กระบวนการ
ฝึกอบรมและพัฒนาที่ดี (G1: Good training & development) 2) กระบวนการบริหารสั่ง
การที่ ดี (G2,G3 : Good management & good command) และ 3) วั ฒ นธรรมและ
สิ่ งแวดล้ อ มในการท่ า งานที่ ดี (G4, G5 : Good culture & good environment) ภายใต้
รูป แบบ 5G- Model หรื อ ภายใต้ ชื่อ ภาษาไทยที่ ว่า “ต่ า รวจดี บริห ารจั ด การเด่ น เป็ น ที่
ยอมรับของสังคม”
คาสาคัญ: พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต่ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ศตวรรษที่ 21

Abstract
The purposes of this research were to: 1) study human resource
development of Phetchaburi Provincial Police; 2) investigate factors affecting
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human resource development processes of Phetchaburi Provincial Police; and
3) create a suitable model for human resource development of the Provincial
Police Phetchaburi Province. The mixed research methodology was applied in
this study. For quantitative research, the data were collected from 306 samples.
The qualitative data were collected from 3 groups consisting of 3 chief executives
(Superintendents), 3 middle-level executives (Deputy Superintendents), and 3
primary level executives (Inspectors). The data were analyzed by using percentage,
mean, standard deviation, and multiple regression analysis.
The research results were as follows: 1) The human resource
development of Phetchaburi Provincial Police was overall at a high level.
When each aspect was considered, it was found that the aspect with the
highest mean score was competency development, followed by the
development of potential for development and creativity, skill development,
knowledge and ability development, and attitude development; 2) The factor
the most highly affecting human resource development of Phetchaburi
Provincial Police was polity and regulations, followed by work culture and
conditions, supervisory authority, social and economic factors, training and
development, and technology with the predictive efficiency at 66.00 percent
and correlation coefficient at 0.812; and 3) The suitable model consisted of:
(1) Good training and development process (G1: Good Training & Development), (2)
Good management and good command processes (G2, G3: Good Management
& Good Command) , and ( 3) Good work culture and environment ( G4, G5:
Good Culture & Good Environment) or the 5G-Model with the motto, "Good
Police, Distinguished Management, Social Acceptance".
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บทนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีคุณค่าก่อให้เกิดการพัฒนา การพัฒนาในศตวรรษที่ 21
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส่าคัญในการแข่งขันในโลกการค้าสมัยใหม่ ที่เปลี่ยนฐานการผลิต
เป็นฐานทุนมนุษย์เพื่อเกิดมูลค่าสูงสุด เร่งการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพสากล เป็นคนดี
ในฐานะเป็นทุนทางสังคม ซึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินใช้ ระบบราชการโดยมีข้าราชการ
เป็นผู้ขับเคลื่อนระบบ ซึ่งระบบราชการจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สามารถปฏิบัติภารกิจ
ของหน่วยงานได้ส่าเร็จลุล่วง เกิดประโยชน์สูงสุด ย่อมมาจากข้าราชการที่มีคุณภาพและมี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ และยึด
หลั ก ผลประโยชน์ สู งสุ ด ของราชการและหลั ก การบริห ารโดยระบบคุ ณ ธรรม ในปั จจุ บั น
ข้าราชการไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันทั้งจากภายในและภาพนอกประเทศ (เจษฎา นกน้อย,
2552)
ประเทศไทยให้ ค วามส่ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยมี ส่ า นั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560: 12) เป็ นผู้รับผิดชอบ มีห น้าที่
ก่าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันเป็นฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
แผนฉบั บ ดังกล่าวยึ ดหลั ก การปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น และคนเป็ น
ศูนย์ กลางการพั ฒ นา ก่าหนดเป็ นยุท ธศาสตร์ ในการพัฒ นาประเทศ โดยให้ มียุท ธศาสตร์
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
การเติบโตจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ผ่านนั้น น่าพาความเจริญเข้า
มาสู่ สังคมไทย แต่ค วามเจริญ ก็แ ฝงมาด้วย ความยุ่ งยาก ซั บ ซ้อ น ในการเข้ าปราบปราม
อาชญากรรมให้กับสังคม โดยมีองค์กรต่ารวจเป็นกลไกการขับเคลื่อนมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของ
ประชาชนในสังคม โดยผ่านหน่วยงานระดับสถานีต่ารวจเป็นหน่วยให้บริการในพื้นที่ โดยรัฐ
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มอบอ่านาจหน้าที่ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แก่ประชาชน
จากเหตุผลที่ กล่าวมาแล้ วข้างต้นประกอบกับผู้ วิจัยปฏิบั ติงานในหน่วยงานในสังกั ด
ต่ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ต่ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรให้พร้อม
มีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
และพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการบริหารต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของต่ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของต่ารวจภูธรจังหวัด
เพชรบุรี
3. เพื่อสร้างรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของต่ารวจภูธรจังหวัด
เพชรบุรี

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนีเ้ ป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed methods research) แบ่งออกเป็น 2 ตอน
ประกอบด้วย ตอนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ และ ตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ปรากฏดังนี้
ตอนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายในองค์การ กับองค์ประกอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แล้วหาตัวแปรปัจจัยและ
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แล้วน่ามาก่าหนดเป็นรูปแบบในการพัฒนา
ทุนมนุษย์ โดยมีล่าดับขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการต่ารวจที่ปฏิบัติงานอยู่
ในสถานีต่ารวจในสังกัดต่ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี จ่านวนทั้งสิ้น 1,308 นาย (ฝ่ายอ่านวยการ
1 ต่ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี, 2561)
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการต่ารวจที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในสถานีต่ารวจในสังกัดต่ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี จ่านวนทั้งสิ้น 306 นาย ก่าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างของตารางส่าเร็จรูปค่านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน (Taro
Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 (Yamane อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553:
48-49) ด่าเนินการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และใช้วิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple random sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 47)
2. ตัวแปรต้นเป็นปัจจัยภายนอกและภายในที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งการก่าหนดตัวแปรดังกล่าวมาจากแนวคิดทฤษฎีทุนมนุษย์ ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทฤษฎีการมีส่วนร่วม ทฤษฎีความผูกพันองค์กร
และทฤษฎี การบริห ารจั ดการคนเก่ง ได้ ตัวแปรต้ น ประกอบด้วย โครงสร้างในงาน (X1)
การปกครองบังคับบัญชา (X2) วัฒนธรรมและสภาพการท่างาน (X3) ระบบรางวัลตอบแทน
(X4) การฝึกอบรมและการพัฒนา (X5) ความเป็นอิสระของหน่วยงาน (X6) ภาวะผู้น่า (X7)
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร (X8) การบริห ารจั ด การคนเก่ ง (X9) เทคโนโลยี (X10) สั งคมและ
เศรษฐกิจ (X11) การเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (X12) ตัวแปรตามเป็นองค์ประกอบของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย การพัฒนาความรู้ความสามารถ การพัฒนาทักษะ
การพั ฒ นาทั ศ นคติ การพั ฒ นาศั ก ยภาพในการพั ฒ นาและสร้ า งสรรค์ และการพั ฒ นา
สมรรถนะ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยนี้ เป็ น แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งมีก ารหา
ความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หา (Validity) ของเครื่อ งมื อ โดยน่ าแบบสอบถามให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
จ่านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเหมาะสมของเนื้อหา แล้วจึงน่า มาหาดัชนี
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ความสอดคล้อง (Index of item object congruence: IOC) หลังจากนั้นน่าแบบสอบถาม
ไปปรั บ ปรุ ง และทดลองใช้ (Try out) ได้ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น 0.985 โดยแบบสอบถามแบ่ ง
ออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ในเรื่อง เพศ
อายุ ชั้นยศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต่าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน
ตอนที่ 2 วัดระดับปฏิบัติการเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตอนที่ 3 วัดความคิดเห็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตอนที่ 4 แบบสอบถามปลายเปิด เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
4. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ
โดยการน่ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถามมาประมวลผลโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส่าเร็จรูปโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ในด้าน เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต่าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน ประสบการในการท่างาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ได้แก่ การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ
4.2 วิเคราะห์การด่าเนินงานพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรและปัจจัยองค์กรของ
เจ้าหน้าที่ต่ารวจในสังกัดต่ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
(Mean) เพื่อวิเคราะห์ระดับ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อดูการกระจายข้อมูล
4.3 วิเคราะห์ ปั จจัย ที่ส่ งผลต่ อการด่ าเนิ น การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์ ของ
ต่ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ที่เหมาะสม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple regression)
ตอนที่ 2 การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (In-Depth
interview) เกี่ยวกับการสภาพการพัฒนา ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรต่ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี: จากผู้ให้ข้อมูลส่าคัญ (Key informants)
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ต่ารวจที่มีบทบาทในการบริหารงานในสถานีต่ารวจ และมีประสบการณ์ มีความรู้
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ความสามารถ จ่านวน 9 คน ซึ่งอยู่ในระดับผู้บริหารสถานี (ต่าแหน่งผู้ก่ากับการ) จ่านวน 3
คน ระดับผู้บริหารระดับกลาง (รองผู้ก่ากับการ) จ่านวน 3 คน และระดับผู้บริหารระดับต้น
(สารวัตร) จ่านวน 3 คน
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
1.1 เครื่องมือ เป็นแบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) แบบมีโครงสร้าง
(Structure interview) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ข องเจ้ าหน้ า ที่ ต่ า รวจ เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล เชิ งลึ ก ครอบคลุ ม ประเด็ น สภาพการพั ฒ นา
สภาพปั ญ หาและข้อ เสนอแนะ ของการพั ฒ นาศั กยภาพทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ข องต่ ารวจภูธ ร
จังหวัดเพชรบุรี
1.2 น่าผลจากการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูลส่าคัญ มาวิเคราะห์ และ
สั ง เคราะห์ ต รวจสอบยื น ยั น จากข้ อ มู ล เอกสาร (Documentary data) และการสั งเกต
ปรากฏการณ์เชิงพื้นที่
2. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ ข้อมู ลเชิงคุ ณ ภาพ ยึดหลักการตามแนวคิดไมลส์ (Miles) และ
ฮูเบอร์แมน (Miles and Huberman, 1984) แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
2.1 การลดทอนข้อ มูล (Data reduction) ผู้วิจัยได้เรียบเรียงข้อมู ลที่ได้ จาก
การศึกษา เอกสาร บทสรุปที่ได้วิเคราะห์จากการบันทึกเสียงที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก
ผู้ให้ข้อมูลส่าคัญที่มีความเกี่ยวข้อง จ่านวน 9 คน โดยลดทอนข้อมูลให้เหลือเฉพาะประเด็นของ
สภาพการพัฒนาทุนมนุษย์ สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ
2.2 การจั ด ระเบี ย บข้ อ มู ล (Data display) ผู้ วิ จั ย ได้ น่ า ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการ
ลดทอนข้อมูลแล้วมาจัดเป็นหมวดหมู่ โดยจ่าแนกตามประเภท หรือประเด็นที่มีลักษณะที่
คล้ายคลึงกันที่ได้จากการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส่าคัญ
2.3 การหาข้อ สรุป และการตี ค วาม (Conclusion interpretation) ผู้ วิ จัย ได้
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้า โดยพิจารณาความสอดคล้อง และความแตกต่าง
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ของข้อมูลที่ได้จากการจัดระเบียบข้อมูล แล้วมาหาข้อสรุป และตีความในรูปแบบการพรรณนา
ตามกรอบแนวคิดที่ก่าหนดไว้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สรุปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาเรื่อ งรู ป แบบการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องต่ า รวจภู ธ รจั งหวั ด
เพชรบุรี ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. การพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ของต่ ารวจภู ธรจั งหวัดเพชรบุ รี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับความคิดเห็น อยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการพัฒ นาสมรรถนะ
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาและสร้างสรรค์ และ
ด้านการพัฒนาทักษะ ตามล่าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาทัศนคติ
2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด่าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของต่ารวจภูธร
จั งหวั ด เพชรบุ รี พบว่ า มี 6 ด้ าน ที่ ถู ก คั ด เลื อ กเข้ าสมการ ได้ แ ก่ การเมื องและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง (X12) วัฒนธรรมและสภาพการท่างาน (X3) การปกครองบังคับบัญชา (X2) สังคม และ
เศรษฐกิจ (X11) การฝึกอบรมและการพัฒนา (X5) เทคโนโลยี เศรษฐกิจ (X10) ปรากฏตามสมการ
ท่านาย กล่าวคือ
สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน


Z tot= 0.248(X12)+0.123(X3)+0.178 (X2)+0.197(X11)+0.140(X5)+0.116 (X10)

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของต่ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 6 ด้านเท่ากับ .812 ประสิทธิภาพในการท่านายคิดเป็น
ร้อยละ 66.00 และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท่านาย เท่ากับ 0.119
3. รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของต่ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
ตามแนวคิดทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดทฤษฎีทุนมนุษย์ แนวคิดทฤษฎีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม แนวคิดทฤษฎีความ
ผูกพั นองค์กร และแนวคิดทฤษฎี การบริหารจัดการคนเก่ง สามารถสร้างกระบวนการพัฒนา
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3 ส่ ว นประกอบด้ ว ย 1) กระบวนการฝึ ก อบรมและพั ฒ นาที่ ดี (G1: Good training &
development) เป็นกระบวนการเพื่อสร้างและพัฒนาพัฒนาบุคคลากรให้ได้ต่ารวจที่ดี มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะ ความช่านาญ ในหน้าที่ที่ท่าอย่างเชี่ยวชาญ 2) กระบวนการบริหารสั่ง
การที่ดี (G2, G3 : Good management & good command) เป็นกระบวนการสร้างรูปแบบ
การบริหารจัดการ การสั่งการตามสายการบังคับบัญชา การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชา
ให้ลัดสั้นลง มีการสื่อสารสองทาง รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 3) วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ในการท่างานที่ดี (G4, G5 : Good culture & good environment) เป็นกระบวนการสร้างให้
ต่ารวจมีความเข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสามารถปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลง
ผ่านระบบสิ่งแวดล้อมในการบริหารงานที่ดี และวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและเข้มแข็ง การขับเคลื่อน
ในการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้อยู่ภายใต้รูปแบบ 5G-Model หรือ ภายใต้ชื่อภาษาไทยที่ ว่า
“ต่ารวจดี บริหารจัดการเด่น เป็นที่ยอมรับของสังคม” ปรากฏตามภาพที่ 1 ปรากฏด้านล่างนี้

ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของต่ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
(5G-Model)
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การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของต่ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี โดย
ผู้วิจั ยได้ ศึ กษาสภาพการด่าเนิ น การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ปั จจั ยที่ ส่ งผลต่อ การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์และหารูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้วิจัยขออภิปราย
ผลการศึกษา ดังนี้
1. สภาพการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ของต่ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัย
พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของต่ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก อภิปรายเป็นรายด้าน ได้ดังนี้
1.1 ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ ภาพรวมมีระดับความคิ ดเห็นอยู่ใน
ระดั บ มาก ผลการวิจั ย พบว่ าส่ านั ก งานต่ ารวจแห่ งชาติให้ ค วามส่ าคั ญ ผ่ านกระบวนการ
ฝึกอบรมเป็นหลัก สอดคล้องกับแนวคิดของ นิสดารก์ เวชยานนท์ (2551: 119) ที่กล่าวไว้ว่า
ปัจจัยส่าคัญและเป็นกลไกหนึ่งของการพัฒนาองค์การให้สามารถด่ารงอยู่ได้ในสภาวะของการ
เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ ต้องค่านึงถึงสภาพแวดล้อมขององค์การทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ การบริหารงานในองค์การต้องเน้นการพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ
ความช่านาญ (Skill) และความสามารถ (Ability) การพัฒนาด่าเนินการโดยผ่านกิจกรรม
การฝึกอบรมเป็นหลัก เป็นการพัฒนารายบุคคล มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ในระยะสั้น การพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และปรับพฤติกรรมในการท่างานของบุคลากรแต่ละคนในองค์การให้สามารถ
ท่างานปัจจุบันที่รับผิดชอบได้ (อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธ์ , 2551: 28-29) มีผู้บังคับบัญชาเป็น
กลไกแห่งความส่าเร็จ โดยผู้บังคับบัญชาควรท่าตัวเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง
สามารถสอนงานให้แก่บุคคลากรในหน่วยงานได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ เนตร์พัณณา ยาวิราช
(2556: 149) ที่กล่าวว่า การสอนงานเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน ผ่าน
กระบวนการถ่ายทอดอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวิทยากร มักจะเป็นผู้บังคับบัญชากับผู้เรียนซึ่ง
เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการสอนให้ค่าแนะน่า วิธีการแก้ไขปัญหา ฯลฯ
1.2 ด้ า นการพั ฒ นาทั ก ษะ ภาพรวม มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ มาก
ผลการวิ จั ย พบว่ า ส่ า นั ก งานต่ า รวจแห่ งชาติ ใ ห้ ค วามส่ า คั ญ ผ่ า นกระบวนการฝึ ก อบรม
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สอดคล้องกับแนวคิดของ นิสดารก์ เวชยานนท์ (2551: 119) ที่กล่าวว่าการบริหารงานบุคคล
ต้องเน้นการพัฒนาทักษะความช่านาญ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท่าให้องค์การให้สามารถด่ารงอยู่
ได้ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ การพัฒนาทักษะจะพัฒนาผ่าน
การฝึกอบรม เพราะกระบวนการฝึกอบรมและพัฒ นา เป็ นการพั ฒ นาให้มีความรู้ ทักษะ
ความสามารถ และพฤติกรรมที่องค์การต้องการ (พิชิต เทพวรรณ์, 2554) ผลการวิจัยพบว่า
ควรมีการแยกประเภทและลักษณะของงานให้ท่าได้เชี่ยวชาญ แล้ว คัดแยกออกมาส่งเสริม
สนับสนุน ให้มีทักษะที่เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับแนวคิดของ เวอร์เนอร์และเดสิมอน์ (Werner
and Desimone, 2006: 11-12) มีแนวคิดว่าการอบรมและการพัฒนามุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลง
หรือปรับปรุงความรู้ ทักษะ และทัศนคติของบุคคล การฝึกอบรมมักจะเกี่ยวข้องกับการท่าให้
บุคลากรมีความรู้และทักษะที่จ่าเป็นในการท่างานเฉพาะหรืองานทั่วไป
1.3 ด้านการพัฒ นาศักยภาพในการพัฒ นาและสร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า
ภาพรวม มี ระดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ มาก ส่ านั ก งานต่ ารวจแห่ งชาติ ให้ ค วามส่ าคั ญ
ก่าหนดในแผนปฏิบัติราชการ แต่ไม่ได้รั บการส่งเสริมสนับสนุนเท่าที่ควร วิธีการพัฒนาโดย
ผ่านการประชุม แสดงความคิดเห็น ระดมความคิด รับทราบปัญหา กระตุ้นให้บุคคลากรใน
องค์ ก รได้ ใช้ ค วามคิ ด ข้ อ ขั ด ข้ อ งเพื่ อ หาทางแก้ ไขด่ าเนิ น การ สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
กั ล ยารั ต น์ ธี ร ะธนชั ย กุ ล ( 2557: 164-165) ที่ ก ล่ า วไว้ ว่ า การเข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนา
(Meeting and seminar) เป็นการประชุมเพื่อร่วมกันศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน การพัฒ นาในด้ านนี้ ควรน่าแนวคิดการมี ส่วนร่วมตามแนวคิดของ ปาริชาติ
วลัยเสถียร (2552: 200) ที่ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า เป็นการร่วมกันอย่างแข็งขัน
ของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้เสียทุกขั้นตอนของโครงการพัฒนา โดยมีกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ
1) การมี ส่ ว นร่ ว มการคิ ด ค้ น ปั ญ หา หาสาเหตุ ข องปั ญ หา และความต้ อ งการของชุ ม ชน
2) มี ส่วนร่วมในการวางแผนการพั ฒ นา ก่ าหนดนโยบาย และวัต ถุป ระสงค์ ของโครงการ
ก่าหนดวิธีการ แนวทางในการด่าเนินงาน 3) มีส่วนร่วมในการด่าเนินการพัฒนา 4) การมีส่วนร่วม
รับผลประโยชน์จากการพัฒนาหรือยอมรับผลประโยชน์อันเกิดจากการพัฒนา และ 5) มีส่วนร่วม
ประเมินผลการพัฒนา
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1.4 ด้านการพั ฒ นาทั ศนคติ ภาพรวม มีระดับ ความคิ ด เห็ น อยู่ในระดั บ มาก
ผลการวิ จั ย พบว่ า ต่ า รวจภู ธ รจั งหวั ด เพชรบุ รี มี ก ารสร้ า งค่ า นิ ย มองค์ ก ร และสื่ อ สารให้
บุ ค คลากรในองค์ ก รเข้ า ใจ ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งจริ งจั ง ส่ งเสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มใน
การบริหารจัดการ รู้จักวิธีการท่างานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความรู้สึกมีส่วนร่วม เป็น
เจ้าขององค์กรร่วมกัน มีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร ภายใต้ค่านิยม “ต่ารวจเพชรบุรี ท่าดีเพื่อ
ประชาชน” สอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของ ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ อ้ างถึ งใน อรทั ย พระทั ด (2558: 10) ที่ ให้ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การมี ส่ วนร่ วมไว้ว่ า
กระบวนการมีส่ วนร่วมเป็น กระบวนการที่ บุค คลากรหรือ ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามี โอกาสใน
กระบวนการต่างๆของการบริหาร สอดคล้องกับแนวคิดความผูกพันขององค์กรของ สแตร์
(Strres, 1977: 576) อ้างถึงใน พิชญาฎา พิมพ์ สิงห์ (2558: 49) กล่าวว่า ความผูกพันต่ อ
องค์การ หมายถึง การแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นของบุคคลที่มีความรู้สกึ เกี่ยวพัน
และยึดองค์การ ประกอบด้วย ลักษณะดันแนบแน่นของบุคคลที่มีความรู้สึกเกี่ยวพัน ลักษณะ
ส่าคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์การ มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์การ
และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจะด่ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์การ
1.5 ด้านการพัฒนาสมรรถนะ ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ผลการวิจั ย พบว่าระดั บความรู้ความสามารถอยู่ ในระดั บที่ สามารถผลั กดั น พั ฒ นาให้ มี ผล
การปฏิ บั ติงานสูงเหนื อกว่ าเกณฑ์ เป้ าหมายที่ ทางราชการก่ าหนดไว้ ตลอดจนมี ความพร้อม
เปิ ดรั บ การพั ฒ นาเปลี่ ยนแปลง ซึ่ งบุ คคลากรที่ มี สมรรถนะในการท่ างานดี มั กเป็ นคนเก่ ง
ปฏิ บั ติ งานได้ โดดเด่ น มี ความละเอี ยดรอบคอบ มี ความทนทานในการปฏิ บั ติ งานมากกว่ า
บุคคลากรทั่วไป มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี ความส่าเร็จของหน่วยก็มาจาก
บุคคลากรกลุ่มนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ กฤษติน กุ ลเพ็ง (2552: 12-13) ให้ ความหมาย
คนเก่ ง หมายถึ ง พนั กงานที่ มีผ ลการปฏิ บั ติ งานชั้ น เลิ ศ หรือดี เยี่ย ม มีส มรรถนะหลั กและ
ศักยภาพอยู่ในระดับสูง ซึ่งมักจะมีจ่านวนไม่มากนักในแต่ละองค์การ มีประมาณร้อยละ 3-5
เท่านั้น ซึ่งการบริหารจัดการคนฉลาด (Talent) เป็นการจ่าแนกคนตามความสามารถ ดึงดูด
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คนเข้ามาพั ฒ นา (Attraction) พั ฒ นาความรู้ (Development) และเป็ น ยุค คนมี ปั ญ ญาดี
(As age of talent) บุญทัน ดอกไธสง (2551: 16) หน่วยงานควรมีการคัดแยก คัดสรร จัดแยก
ประเภท ของบุคคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และจัดสรรเข้าสู่ระบบลักษณะงานที่
ตรงกับความรู้ความสามารถที่เหมาะสม ปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ขาด เพื่อน่ามาปรับปรุงแก้ไขให้
หน่วยงานหรือองค์กรสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
2. ปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อ การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ข องต่า รวจภู ธรจั งหวัด เพชรบุ รี
จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้สถิติการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) พบปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ต่ า รวจภู ธ รจั งหวั ด เพชรบุ รี ขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย การเมื อ งและกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งมากที่ สุ ด
รองลงมาเป็นปัจจัยวัฒนธรรมและสภาพการท่างาน การปกครองบังคับบัญ ชา สังคมและ
เศรษฐกิจ การฝึกอบรม และเทคโนโลยี ตามล่าดับ สามารถน่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มาอภิปรายผลตามล่าดับความส่าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ได้ดังนี้
2.1 ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาพรวม มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก สภาพการเมืองในปัจจุบันเคลื่อนไหวเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลกระทบ
ต่อ การบริห ารงานบุ คคลของส่านั ก งานต่ารวจแห่ งชาติ มัก ถู กแทรกแซงทางการเมื องใน
การบริหารงานบุคคล ส่วนใหญ่เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงทางการเมือง มักจะมีการเปลี่ยนตัวผู้น่า
องค์ ก ารของส่ า นั ก งานต่ า รวจแห่ งชาติ ซึ่ งอาจมี ค วามสั ม พั น ธ์ ใกล้ ชิ ด กั บ ผู้ มี อ่ า นาจทาง
การเมือง เพื่อให้ฝ่ายบริหารในขณะนั้นสามารถปกครอง บังคับบัญชา สั่งการได้โดยง่าย หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การอาศัยต่ารวจเป็นเครื่องมือในการด่าเนินกิจกรรมทางการเมือง และ
สังคมไทยเรานั้นต่ารวจมีหน้าที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย มีอ่านาจหน้าที่กว้างขวาง
การที่ต่ารวจมีหน้าที่ดังกล่าวท่าให้ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับนักการเมือง และปัญหาการเมืองทั้ง
ในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น มีการขอความร่วมมือกับต่ารวจในการด่าเนินการทาง
การเมืองในแต่ละชุมชน โดยโครงสร้างของสังคมไทยการเมืองเป็นผู้ควบคุมกลไกการท่างาน
ของข้าราชการ ดังนั้น การแต่งตั้งข้าราชการต่ารวจไปด่ารงต่ าแหน่ งส่ าคั ญ ย่อ มต้อ งได้ รับ
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การเสนอชื่อหรือได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายการเมืองมีการแทรกแซงระบบการบริหารงาน
บุคคลในทุกระดับ (คณะอนุกรรมการปฏิรูปต่ารวจ, 2558: 4) สอดคล้องกับงานวิจัยของแรนดี
(Randy, 2002) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่างานของพนักงานใน
องค์การ ผลการวิจัยพบว่ามีองค์ประกอบหลายประการที่เกี่ยวของ ซึ่งก็พบว่า ปัจจัยด้าน
การเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่างานของพนักงานในองค์กร
2.2 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและสภาพการท่างาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ผลการวิจัย พบว่า ต่า รวจภูธ รจัง หวัด เพชรบุรีนั้น ผู้ใ ต้บังคับ บัญ ชามีวัฒ นธรรมใน
การปฏิบัติงานดี มีผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี เจ้าหน้าที่ต่ารวจสามารถปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมในการท่างานที่เปลี่ยนแปลงไปได้ มีวัฒนธรรมขององค์กรแบบผสมระหว่าง
แบบเก่าที่เน้นการปกครองบังคับบัญชา และแบบใหม่ที่เน้นประสิทธิภาพ ความสามารถ เป็นตัว
วัดการท่ างานระดั บบุ คคล สอดคล้ องกั บแนวคิ ดของ นิ ส ดารก์ เวชยานนท์ (2559: 404)
มีแนวคิดว่า การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมทั้งสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจขององค์การ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์การแบบเดิมที่มีลักษณะเหมือน
เครื่องจักรและมีโครงสร้างแบบระบบราชการ การบริหารงานขาดความยืดหยุ่นปรับตัวได้นอ้ ย
ต้องหลีกทางให้กับองค์การที่มีลักษณะมีชีวิต มีชั้นการบังคับบัญชาน้อย มีการมอบหมายงาน
สู่ระดับล่าง มีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น และผลการวิจัยพบว่า ต่ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ได้รับ
การพัฒนาและ การสนับสนุนส่งเสริมโดยผ่านการฝึกอบรมเป็นประจ่าและต่อเนื่อง ซึ่งวัฒนธรรม
ขององค์การในลักษณะนี้เอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การเป็นอย่างดี เป็นการใช้
เครื่องมือในการพัฒนาที่เหมาะสมมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์การ ซึ่งจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรในองค์การ (อาภรณ์
ภู่วิทยาพันธ์, 2551: 19-20)
2.3 ปัจจัยด้านการปกครองบังคับบัญชา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ผลการวิ จั ย พบว่ า ระบบการปกครองบั งคั บ บั ญ ชาของต่ ารวจภู ธรจั งหวั ด เพชรบุ รีนั้ น มี
ลักษณะเป็นการบังคับบัญชาเป็นล่าดับชั้น ผู้ใต้บังคับบัญชามีระเบียบวินัยดี ผู้บังคับบัญชาให้
ความส่าคัญและเคารพสิทธิของผู้ใต้บังคับบัญชา ดูแลความเป็นอยู่สวัสดิการ ปกครองโดย
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คุณธรรม ห่วงใย พึ่งพาอาศัยกัน รับฟังความคิดเห็น ปฏิบัติหน้าที่อย่ างจริงจัง สอดคล้องกับ
แนวคิ ดของสเตียร์ (Steers, 1991) ที่ กล่ าวไว้ว่า การปกครองบังคับ บั ญ ชา คื อ การได้ รับ
การสนั บสนุนจากผู้บ ริหารหรือหัวหน้างานให้มีโอกาสในการเข้ารับ การศึกษา อบรมและ
พัฒนา มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในองค์กรได้อย่างเต็มใจ ยินดีรับฟัง
เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน มีความสอดคล้องกับปรัชญาการจัดการ และแนวคิดของ
เบค และเมาตัน (Blake & Mouton ,1965) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารให้ความสนใจทั้งเรื่อง
งานและขวัญก่าลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา เห็นความต้องการขององค์การและความต้องการของ
คนท่างาน จะไม่ขัดแย้งกัน เน้นการท่างานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรยากาศในการท่างานสนุก
2.4 ปัจจัยด้านสั งคมและเศรษฐกิจ ภาพรวมมี ความคิ ดเห็น อยู่ในระดับ มาก
ผลการวิจัย พบว่าสภาพสังคมของต่ ารวจในสั งกั ดต่ ารวจภู ธรจังหวัดเพชรบุ รี ส่ วนมากมี
ภูมิล่าเนาพักอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีมีความเข้าใจในบริบทของการเปลี่ยนสภาพสังคม
และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับแนวคิดของ นิสดารก์ เวชยานนท์
(2551: 119-120) ที่ ก ล่ า วว่า บุ ค ลากรในองค์ ก ารต้ อ งปรั บ ตั วให้ ทั น ต่ อ สภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงไป และจากผลการวิจัยค้นพบว่า ต่ารวจสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจได้ดี มีการปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จากสภาวะสังคมในเชิงบวกในการรับรู้ข่าวสาร
จากท้องถิ่นสังคมที่พักอาศัยอยู่
ห้วงเวลาที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่กระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์ ทางการเมือง ปัญ หาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ เหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ แต่แนวโน้มในระยะยาวคาดว่าจะมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง อั ต ราการขยายตั ว และเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ อยู่ ในเกณฑ์ ดี การเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจกิจนี้มีผลกระทบในด้านลบคือ ภาวะเงินเฟ้อ ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น และค่าครอง
ชีพมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ (ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ , 2557: 3) ปัญหาดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อการก่าหนดค่าตอบแทนข้าราชการต่ารวจไม่ เพียงพอต่อการด่ารงชีพตาม
ภาวะเศรษฐกิ จ ที่ เปลี่ ย นแปลงไปในแต่ ล ะห้ ว งเวลาและความแตกต่ างในแต่ ล ะพื้ น ที่ ซึ่ ง
ต่ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีก็ประสบปัญหาดังกล่าวเช่นกัน ควรส่งเสริมให้ มีประกอบอาชีพ
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เสริมให้สอดคล้องกับท้องถิ่นที่พักอาศัย ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้ขาดแรงจูงใจใน
การท่ างาน ในทางปฏิ บั ติ ในการแก้ ไขปั ญ หาระยะยาว ควรด่ า เนิ น ชี วิ ต โดยยึ ด ปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับงานวิจัยของแรนดี (Randy, 2002) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย
ที่มีอิทธิพ ลต่อพฤติกรรมการท่ างานของพนักงานในองค์การ ผลการวิจัยพบว่า ภาวะทาง
เศรษฐกิจ มีผลต่อพฤติกรรมการท่างานของพนักงาน
2.5 ปัจจัยด้านการฝึกอบรมพั ฒ นา ภาพรวมมี ความคิ ดเห็น อยู่ในระดับ มาก
ผลการวิจัยพบว่าต่ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรใี ห้ความส่าคัญต่อการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพบุ คคลากร มี ความสอดคล้องกับ แนวคิดที่ ให้ความส่าคัญ ของฝึ กอบรม ตาม
แนวคิดของ แมคลาแกน (McLagan, 1989: 52) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพ ยากรมนุษ ย์ คือ
การบูรณาการของการฝึกอบรมและการพัฒนา การพัฒนาองค์การ และการพัฒนาอาชีพเพื่อ
ปรับปรุงบุคคล กลุ่ม เพื่อประสิทธิภาพขององค์การ โดยก่อนที่จะฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ควรมี
การคัดแยกบุคคลากรตามความรู้ ความสามารถ ทักษะ เมื่อได้กลุ่มบุคคลากรที่เหมาะสมเพื่อ
น่าไปฝึกอบรมและพัฒนาแล้ว ก็ด่าเนินการฝึกอบรมโดยวิทยากรที่มีความรู้จากในหน่วยงาน
ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ หรือส่งตัวไปฝึกอบรมยังหน่วยงานนอกสังกัดส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ
หรือใช้ก ารอบรมในขณะท่างานตามแนวคิด ของ อาภรณ์ ภู่ วิท ยาพั น ธ์ (2550: 199-205)
ที่กล่าวถึงการฝึกอบรมขณะท่างานไว้ว่า เป็นเทคนิควิธีการที่ช่วยให้ผู้รับการฝึกอบรมได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง ในสถานการณ์จริง เหมาะส่าหรับการฝึกพนักงานในระดับปฏิบัติการและ
พนักงานทั่วไป เน้นให้เกิดจุดเชื่อมโยงระหว่างหัวหน้าและลูกน้องในการท่างานต่อไป และ
ความสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ เบคเคอร์ (Becker, 1964) ซึ่ งกล่ าวไว้ว่ า มีวิ ธีการพั ฒ นา
ทรัพ ยากรมนุษย์อ ยู่ 4 วิธี คือการฝึกอบรมในงาน และการฝึก อบรมในหน่วยงานเฉพาะ
ในการฝึกอบรม (Schooling) การลงทุนด้านข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Investment in
information contributes to productivity) การปรับปรุงแก้ไขด้านสุขภาวะ ร่างกาย และ
อารมณ์ (The improvement in emotional and physical health)
2.6 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ เเรนดี (Randy, 2002) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
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ท่างานของพนักงานในองค์การ ผลการวิจัยพบว่ามีองค์ประกอบหลายประการที่เกี่ยวของ
การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี เป็ น ปั จ จัย หนึ่ งที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อพฤติ ก รรมการท่ า งานของ
พนักงานในองค์กร องค์การมีความจ่าเป็นที่ จะต้องพัฒ นาบุคลากรขององค์การให้มีความ
พร้อมที่จะรับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ โดยสิ่งเหล่านี้จะท่าให้
องค์การอยู่รอดและสามารถแข่งขันกับองค์การอื่นๆ ได้ (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2551: 119-120)
และจากผลการวิจัยยังพบว่าต่ารวจสังกัดต่ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีมีความรู้ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการท่างานใน
ภารกิจของต่ารวจได้อย่างเหมาะสม โดยมีการประยุกต์ใช้โปรแกรม แอพพลิเคชั่น ต่างๆ มี
ความสอดคล้องกับแนวคิดของ พิชญาฎา พิมพ์สิ งห์ (2558: 55) ที่กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เป็นสังคมสารสนเทศ
สังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นสังคมที่มีฐานแห่งความรู้ แม้ว่าเจ้าหน้าที่ต่ารวจสามารถปฏิบัติตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้ แต่ยังพบว่ามีข้อจ่ากัดในด้านอายุต่ารวจที่มีอายุมากมักไม่ถนัด
ในการใช้เทคโนโลยี มีเพียงความสามารถที่จะใช้เฉพาะเทคโนโลยีที่จ่าเป็นในชีวิตประจ่าวัน
เท่านั้น ผู้บังคับบัญชา ควรมีการปรับทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความ สนใจ ใฝ่เรียนรู้
ตลอดเวลา เพิ่มทักษะในการท่างาน ให้สามารถท่างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วขึ้น
ควรมีการปรับตัว ตามแนวคิดของ บุษกร วัฒนบุตร (2559) ซึ่งเขียนบทความวิชาการ โดยใช้
กรอบแนวคิดของคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นพื้นฐานส่าคัญประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นการเตรียมคนออกไปเป็น Knowledge Worker
จะต้อ งเปลี่ ยนแปลงตัว เองโดยสิ้ น เชิงเพื่ อ ให้ อยู่ ร่วมกั น ในสั งคมได้ อย่ างราบรื่น และเป็ น
แรงผลั ก ดัน ให้ เกิ ดสั งคมฐานความรู้ การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 มี ทั กษะด้านการสื่อ สาร
สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ และมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
3. รูปแบบที่เหมาะสมกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของต่ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งผู้วิจัยได้น่าผลการวิจัยและข้อค้นพบ มาสร้างเป็นรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม ตามแนวคิด
รูปแบบที่ดีของคีฟส์ (Keeves, 1988: 560) คือ (1) ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมี
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โครงสร้าง (Structural relationship) (2) ควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น
ซึ่งสามารถถูกตรวจสอบได้โดยการสังเกต เป็นไปได้ที่จะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้ (3) ควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา (4) ควรเป็น
เครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ผู้วิจัย
น่ามาปรับใช้ พบว่ารูปแบบที่เหมาะสมในการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ของต่ ารวจภู ธรจังหวัด
เพชรบุรี ตามแนวคิดทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดทฤษฎีทุนมนุษย์ แนวคิดทฤษฎี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม แนวคิดทฤษฎีความผูกพันองค์กร และ
แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการคนเก่ง สามารถสร้างกระบวนการพัฒนา 3 ส่วนประกอบด้วย
1) กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาที่ดี (G1: Good training & development) 2) กระบวนการ
บริ ห ารสั่ งการที่ ดี (G2,G3 : Good management & good command) 3) วั ฒ นธรรมและ
สิ่งแวดล้อมในการท่างานที่ดี (G4, G5 : Good culture & good environment) การขับเคลื่อน
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้อยู่ภายใต้รูปแบบ 5G- Model หรือ ภายใต้ชื่อภาษาไทยที่ว่า
“ต่ ารวจดี บริหารจั ดการเด่ น เป็ นที่ ยอมรับของสั งคม” ผู้ วิ จั ยอภิ ปรายรู ปแบบการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ของต่ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้
3.1 กระบวนการฝึ กอบรมและพั ฒ นาที่ ดี (Good training & development)
เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ ความช่ า นาญ ในหน้ า ที่ อ ย่ า งเชี่ ย วชาญ ผ่ า น
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผลการวิจัยพบว่า นิยมใช้การฝึกอบรมเป็นหลัก สอดคล้อง
กับแนวคิดของ โบรูชาท์ (Burushat, 1996: 97) กล่าวไว้ว่าการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่
จัดท่ าขึ้นเป็ น ระบบ เพื่อ เสริมสร้างสมรรถนะทางความรู้ ทั กษะ ทั ศนคติ และพฤติ กรรม
รูปแบบการฝึกอบรม มีการฝึกอบรมขณะท่างาน (On the job training) เป็นเทคนิควิธีการที่
ช่วยให้ผู้รับการฝึกอบรมได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ในสถานการณ์จริง (อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธ์,
2550: 199-205) นอกเหนือจากการฝึกอบรมก็มีรูปแบบการพัฒนาอีกหลายอย่าง กล่าวคือ
การสอนงาน (Coaching) ตามแนวคิดของอาภรณ์ ภู่วิทยาพันธ์ (2550: 199-205) อดุลย์ ศรีรักษ์
(2552: 38) เนตร์พัณ ณา ยาวิราช (2556: 149) และชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ (2557: 45)
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning) (อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธ์, 2550: 199-205) การดูงาน
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นอกสถานที่ (Visiting) (เข็ ม เพชร ประดั บ ศรี , 2554: 31) การเข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนา
(Meeting and seminar) (กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล, 2557: 164-165) การมอบหมายงาน
(Job enrichment) (อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธ์, 2550: 199-205) การศึกษาต่อ (Continuous
studying) (วิ เชี ย ร โทกุ ล , 2555: 91) การหมุ น เวี ย นงาน (Job rotation) (อาภรณ์
ภู่วิทยาพันธ์, 2550: 199-205) ซึ่งกระบวนการสร้างต่ารวจดี มีคุณลักษณะที่พึงประสง จะ
ตรงกับ สมรรถนะหลัก ของต่ารวจ ที่ ท างกลุ่มงานขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์ กองยุ ทธศาสตร์
ส่านักงานยุทธศาสตร์ต่ารวจ (2558) กล่าวว่า ตามมติ คณะกรรมการต่ารวจแห่งชาติ ครั้งที่
2/2555 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ก่าหนดสมรรถหลักอันพึงประสงค์ สมรรถนะหลัก
(Core competency) นั้นหมายความถึง สมรรถนะที่ข้าราชการต่ารวจทุกคนในส่านักงาน
ต่ารวจแห่งชาติต้องมีและแสดงออกในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย (1) การท่างานเป็นทีม
(Teamwork) (2) จริ ย ธรรมต่ า รวจ (Integrity) (3) มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ (Human relations)
(4) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result oriented) และ (5 การบริการที่ดี (Service mind)
3.2 กระบวนการบริหารสั่งการที่ดี (Good management & command) เพื่ อ
สร้างสายการบังคับบัญชา การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาให้ลัดสั้นลง มีการสื่อสาร
สองทาง รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ สมคิด บางโม (2553:
115-117) กล่าวถึงลักษณะของการปกครองบังคับบัญชาไว้ ว่าสายการบังคับบัญชา (Chain
of command) ไว้ ว่ า เป็ น ความสั ม พั น ธ์ ต ามล่ า ดั บ ชั้ น ระหว่ า งผู้ บั ง คั บ บั ญ ชากั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ทราบว่ามีการติดต่อสื่อสาร การควบคุมและการรับผิดชอบ สายการ
บังคับบัญชาที่ดีควรมีลักษะ จ่านวนระดับชั้นแต่ละสายไม่ควรให้มีจ่านวนมากเกินไป และ
ผลการวิจัยค้นพบว่า ต่ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่าง
ดี สามารถน่ามาประยุกต์ใช้ในงานต่ารวจได้เป็นอย่างดี จึงควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้มี
การสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาโดยอาศัยเทคโนโลยีหรือ
สื่อสังคมออนไลน์ ต่างๆ
3.3 กระบวนการสร้ างวั ฒ นธรรมและสิ่ งแวดล้ อ มในการท่ างานที่ ดี (Good
environment & culture) เป็นกระบวนการสร้างต่ารวจที่มีความเข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลง
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ของสังคมและสามารถปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัยพบว่าต่ารวจสังกัดต่ารวจภูธร
จังหวัดเพชรบุรี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สื่อ
สังคมออนไลน์ เพื่อ สนับ สนุน การท่า งานในภารกิจ ของต่า รวจได้อ ย่า งเหมาะสม โดยมี
การประยุกต์ใช้โปรแกรม แอพพลิเคชั่น ต่างๆ มีแนวคิดตรงกับ ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ
(2557: 3) พบว่าสถานการณ์ทางด้านเทคโนโลยี นั้ นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่างๆ
รวมทั้ งเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สาร สื่ อ สั งคมออนไลน์ ส่งผลกระทบต่ อ การใช้
ชีวิตประจ่าวันและการปฏิบัติงานทุกภาคส่วน ท่าให้เกิดรูปแบบการให้บริหารประชาชนที่
เปลี่ ย นไปจากอดี ต เปลี่ ย นแปลงต่ อ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ งานประจ่ า วั น ของเจ้ า หน้ า ที่ ต่ า รวจ
เจ้าหน้าที่ต่ารวจจึงต้องพัฒนาให้ มีความรู้ทันเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และ
สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังพบว่าต่ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี มีภูมิล่าเนา
และพักอาศัยอยู่ในชุมชนที่ใกล้กับสถานที่ปฏิบัติงาน สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมแบบ
เก่าที่เน้นการบังคับบัญชาสั่งการทางเดียว และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมแบบใหม่ที่
เน้ น ประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บั ติ งานและความสามารถในระดั บ บุ ค คล มี ก ารปรับ ตั วและน่ า
ความได้ เปรี ย บในเชิ งสั งคมมาประยุ ก ต์ ใช้ ในด้ า นข่ า วสารส่ า หรั บ การวางแผนป้ อ งกั น
ปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน่าผลการวิจัยไปใช้
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานอื่นในระดับสถานีต่ารวจ
ของส่ า นั ก งานต่ า รวจแห่ ง ชาติ ใ ช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.1 สภาพการด่าเนินการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเป็ น กลไกส่ า คั ญ ของ
ความส่าเร็จ ควรประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง มีการเรียนรู้ตลอดเวลา และเข้าใจบริบทของ
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การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒ นธรรม ให้การสนั บสนุน งบประมาณ และวัสดุอุป กรณ์ ใน
การพัฒนาความรู้ความสามารถแก่บุคคลากรในหน่วยงาน
การพัฒนาทักษะ ควรมีการคัดแยกประเภท ลักษณะของบุคคลากรไว้เป็น
จ่ า พวกต่ า งๆ น่ า มาพั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความสามารถที่ โดดเด่ น และแก้ ไขทั ก ษะที่
จ่ า เป็ น ต้ อ งใช้ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เฉพาะ สนั บ สนุ น ส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารน่ า เทคโนโลยี ม า
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
การพั ฒ นาศั ก ยภาพในการพั ฒ นาและสร้ า งสรรค์ ควรเปิ ด โอกาสให้
บุคคลากรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่างานทุกด้าน ร่วมหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา และมีส่วนร่วมในการบริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและจ่าเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
องค์กรสูงสุด
การพัฒนาทัศนคติ ควรมีการสร้างค่านิยมการปฏิบัติงานร่วมกัน และรักษา
ค่านิยม วัฒนธรรมขององค์การที่ดี สร้างทัศนคติให้บุคคลากรในหน่วยงานมีความรู้สึกเป็น
เจ้ า ขององค์ ก รด้ ว ยกั น และท่ า งานเต็ ม ก่ า ลั ง ทั ก ษะ ความรู้ ความสามารถ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพแก่องค์กร
การพัฒนาสมรรถนะ ผู้บังคับบัญชาควรเอาใจใส่ พัฒนาส่งเสริมบุคคลากรที่
มีสมรรถนะในการท่างานโดดเด่น มีผ ลการปฏิบัติงานได้สูงกว่าเป้าหมายที่หน่วยงานก่าหนด
ไว้ และจัดกระบวนการแก้ไขบุคลากรที่มีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ต่ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย
1.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ปัจจัยวัฒนธรรมและสภาพการท่างาน ควรมีการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร
ให้บุคคลากรมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน ยึดมั่นในระเบียบวินัย และแบบแผนของ
ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ สามารถปรับตัวได้ทันบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมตามพื้นที่
ปัจจัยการปกครองบังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาควรสร้างช่องทางในการบังคับ
บัญชา ติดต่อ สื่อสาร แบบสองทาง เอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา รับฟังความคิดเห็น
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และควรมี ก ารสั่ งการตามสายการบั งคั บ บั ญ ชาที่ สั้ น ลง เพื่ อ ความรวดเร็ ว และป้ อ งกั น
ข้อบกพร่องในการสื่อสาร สั่งการ
ปัจจัยการฝึกอบรมและพัฒนา ควรจัดการฝึกอบรมตามความต้องการของ
บุคคลากร สอดคล้องกับทักษะ ความความรู้ความสามารถที่บุคคลากรมีอยู่ ควรมีการจัด
แผนการอบรมเพื่อพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีการปฏิบัติตามวงรอบชัดเจน
ปัจจัยการเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้
เป็ น รู ป ธรรม ป้ อ งกั น การแทรกแซงทางการเมื อ งในการบริ ห ารงานบุ ค คลากร และ
ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาความดี ความชอบ ด้วยความเป็นธรรม สามารถชี้แจงผลงานของ
บุคคลากรในหน่วยงานได้ ป้องกันการปฏิบัติแก่บุคคลากรในหน่วยงานอย่างไม่เป็นธรรม
ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลากรที่มี
ถิ่นที่อยู่และพักอาศัยในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมให้ใช้การรับรู้ข่าวสารทางสังคมมาประยุกต์ ในการปฏิบัติหน้าที่เชิงบวก ส่วนสภาพ
เศรษฐกิจ ควรส่งเสริมให้บุคคลากรในหน่วยงานมีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ ป้องกันปัญหา
การครองชีพจากภาวะเศรษฐกิจ และให้รู้จักการออม ใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ปั จจั ยเทคโนโลยี ควรสนั บสนุ นส่ งเสริมให้ บุ คคลากรในหน่ วยงานมี ความรู้
เท่าทันเทคโนโลยี ใช้กระบวนการสอนงานกันภายในหน่วยงาน กระตุ้นให้บุคคลากรที่มีอายุ
มากสามารถใช้เทคโนโลยีในการท่างานได้มากขึ้นจากเดิมที่สามารถใช้เพียงเท่าที่จ่าเป็นใน
การใช้ชีวิตประจ่าวัน
แม้ว่าจะมีเพียงปัจจัยดังกล่าวข้างต้นที่ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ของต่ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี แต่ปรากฏว่ามีปัจจัยกล่าวคือ โครงสร้างใน
งาน ระบบรางวัลตอบแทน ความเป็นอิสระของหน่วยงาน ภาวะผู้น่า ความผูกพันต่อองค์กร
และการบริหารจัดการคนเก่ง เป็นปัจจัยที่ยังไม่มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของต่ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี แต่ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงาน ก็ไม่ควรละเลย

299

Journal of Humanities and Social Sciences Review (JHSSR)
Vol.21 No.2 July-December 2019

ควรมี ก ารสนั บ สนุ น ส่ งเสริ ม ให้ พั ฒ นา ไปพร้ อ มกั น สู่ ก ารพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาการน่ารูปแบบไปทดลองปฏิบัติ ประเมินผลการปฏิบัติที่
แท้จริง
2.2 การวิจัยต่อไปควรก่าหนดจ่านวนประชากรที่อยู่ในหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติ
เช่น ฝ่ายอ่านวยการ กองก่ากับการสืบสวน เพื่อให้ได้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ครอบคลุม
ทุกภาคส่วนขององค์การระดับภูธรจังหวัด
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