ประเภทงานวิจัย การวิจัยเชิงสํารวจ
ประธานกรรมการที่ปรึกษา รศ.ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ กรรมการที่ปรึกษา อาจารย พลเอกศิรนิ ทร ธูปกล่ํา

ผูศึกษามีความสนใจศึกษาในเขตพื้นที่ของกองบังคับการตํารวจนครบาล 9 กลาวไดวา เทาที่ผานมา การปฏิบัติงาน
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล 9 ไดประสบปญหาเกี่ยวกับขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อการสืบสวน
สอบสวนบางประการเกี่ยวกับการประสานงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาดาน (1) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Man)
(2) การบริหารงบประมาณ (Money) (3) การบริหารงานทั่วไป (Management) (4) การบริหารวัส ดุอุปกรณ (Material)
(5) การบริหารคุณธรรม (Morality) (6) การใหบริการประชาชน (Market) (7) การบริหารขาวสาร หรือขอมูลขา วสาร
(Message) (8) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (Method) (9) การบริหารเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน
(Minute) (10) การวัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Measurement) เหลานี้เปนตน

1. ศึกษาปญหาเกี่ย วกับขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อการสืบสวนสอบสวนของกองบังคับการตํา รวจ
นครบาล 9
2. ศึกษาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อการสืบสวนสอบสวนของกองบังคับการตํา รวจ
นครบาล 9
3. ศึกษายุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อการสืบสวนสอบสวนของกองบังคับการตํา รวจ
นครบาล 9

ขีดความสามารถ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ใหความหมายวา ขีดความสามารถ หมายถึงความสามารถในการบริหารงาน
การบริหารจัดการ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ใหความเห็นวา การบริหารจัดการ เปนแนวทางหรือวิธีการบริหารงาน
ภาครัฐที่หนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ นํามาใชในการปฏิบัติราชการเพื่อชวยเพิ่มประสิท ธิภาพในการ
บริหารราชการ มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ การคิด หรือการวางแผน การดํา เนินงาน การ
ประเมินผล และการมีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒ นาประเทศในทิศทางที่ทํา ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาและมั่นคงเพิ่มขึ้น
การสืบสวนสอบสวน ความหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (10) การสืบสวน
หมายความถึง การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝายปกครองหรือตํา รวจไดปฏิบัติไ ปตามอํา นาจ และ
หนา ที่เพื่ อรั กษาความสงบเรีย บร อยของประชาชนและเพื่อ ที่จะทราบรายละเอีย ดแห งความผิด มาตรา 2 (11)
การสอบสวน หมายความถึง การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดําเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหาเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือการพิสูจนความผิด
และเพื่อจะเอาตัวผูกระทํา ผิดมาฟองลงโทษ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา 11M ของ ซึ่งเปนแนวคิดของ
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ประกอบดวย 11 ดานมาปรับใชเปนกรอบแนวคิด แตใ นที่นี้ผูศึกษาไดนํา มาปรับใชเพีย ง 10 ดา น
โดยตัดดานการประสานงานหรือการประนีประนอม (Mediation) ออก เพราะในการศึกษาครั้งนี้ ไดเนนศึกษาดา น
ประสานงานอยา งมากอยูแลว ทั้ง 10 ดา นดังกลา วไดแ ก (1) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Man) (2) การบริหาร
งบประมาณ (Money) (3) การบริหารงานทั่วไป (Management) (4) การบริหารวัสดุอุปกรณ (Material) (5) การบริหาร
คุณธรรม (Morality) (6) การใหบริการประชาชน (Market) (7) การบริหารขา วสาร หรือขอมูลขา วสาร (Message)
(8) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (Method) (9) การบริหารเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน (Minute)
และ(10) การวัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Measurement)

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติงานใน
กองบังคับการตํารวจนครบาล 9 จํานวน 1,771 คน การคํานวณขนาดกลุมตัวอยา งใชสูตรของ ทาโร ยามาเน
ที่ระดับความเชื่อ มั่น 98% มีค วามคลาดเคลื่อ นของการสุ มตัว อย า งที่ ระดั บ 0.02 กลุ มตัว อยา งจํา นวน
1,036 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ระดับ คือ เห็นดวยมาก ปานกลาง และนอย
แบบสอบถามแบงเปน 4 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ย วกับปญหาขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการเพื่อการสืบสวนสอบสวน สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ย วกับแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการเพื่อการสืบสวนสอบสวน สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการเพื่อการสืบสวนสอบสวน วิเคราะหขอมูลโดย สวนที่ 1 การแจกแจงความถี่ และคา รอย
ละสวนที่ 2-4 การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1. ผลการศึกษาปญหาเกี่ยวกับขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อการสืบสวนสอบสวนของกองบังคับ
การตํารวจนครบาล 9 กลุมตัวอยา งลวนเห็นดวยในระดับปานกลางทั้ง 10 ดา น เนื่องจากเห็นวา ถึงแม
ขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติงานในกองบังคับการตํารวจนครบาล 9 เห็นวา ถึงแมผูบริหารไดเห็นความสํา คัญ
ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของข า ราชการตํ า รวจ แต ยั ง ขาดการนํ า เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ มาช ว ยพั ฒ นา
ขีดความสามารถการบริหารจัดการดานการประสานงาน เชน การสงขาราชการตํารวจเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรเทคนิคการประสานงาน และเชิญผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเขามาชวยพัฒนา
2. ผลการศึ กษาแนวทางการเพิ่ มขีด ความสามารถในการบริ หารจัด การเพื่อ การสื บ สวนสอบสวนของ
กองบังคับการตํารวจนครบาล 9 กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมาก เนื่องจากเห็นถึงความสํา คัญของการ
ประสานงานที่มีตอขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อการสืบสวนสอบสวน และจัดหาวัสดุอุปกรณ
ที่ทันสมัย เชน เครื่องบันทึกภาพ-เสียง และคอมพิวเตอรสํา หรับการบริหารจัดการดา นการประสานงาน
ที่รวดเร็วอีกดวย ซึ่งผูบริหารควรจัดการฝกอบรมหลักสูตรเทคนิคการประสานงาน และแผนการฝกอบรม
ขาราชการตํารวจทุกระดับเพื่อใหมีความรูความเขาใจในการใชวัสดุอปุ กรณที่ทันสมัยดวย
3. ผลการศึกษายุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อการสืบสวนสอบสวนของ
กองบังคับการตํารวจนครบาล 9 กลุมตัวอยา งลวนเห็นดวยในระดับปานกลางทั้ง 3 ขอคํา ถาม เนื่องจาก
ถึงแมกลุมตัวอยางเห็นถึงความสําคัญของการกําหนดเปนยุทธศาสตรเพิม่ ขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการเพื่อการสืบสวนสอบสวน และตองการใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตใ นเวลาเดีย วกัน
การกําหนดยุทธศาสตรเชนนี้อาจบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดยากพอควรดวยขอจํา กัดบางอยา ง เชน ความ
รวมมือประสานงานของฝายตาง ๆ อาจมีไมมากเทาที่ควร

1. ควรเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพของขาราชการตํา รวจดา นการประสานงานเปนประจํา อยา ง
นอยปละ 2 ครั้ง เชน การสงขาราชการตํารวจเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเทคนิคการประสานงาน รวมทั้ง
ควรเชิญบุคคลภายนอก เชน ผูมีประสบการณ และเชี่ยวชาญเขามาชวยพัฒนา หรือใหคําแนะนํา ปรึกษาแก
ขาราชการตํารวจในกองบังคับการตํารวจนครบาล 9 อยางนอยปละ 1 ครั้ง
2. ควรใหความสําคัญและจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอแกการบริหารจัดการดานการประสานงานที่รวดเร็ว
รวมทั้งควรใหความสําคัญกับการใชจายงบประมาณในการบริหารจัดการอยา งประหยัด มีประสิท ธิภาพ
คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุดดวย
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