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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาระดับของสมรรถนะของบุคลากร	 เฉพาะงาน

ฝ่ายอ�านวยการ	1-	8	กองบังคับการอ�านวยการ	กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	กรุงเทพมหานคร

2)	ศกึษาสภาพและปัญหาของบุคลากร	เฉพาะงานฝ่ายอ�านวยการ	1-	8	กองบงัคบัการอ�านวยการ	กองบญัชา

การต�ารวจตระเวนชายแดน	กรุงเทพมหานคร	และ	3)	สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	

ฝ่ายอ�านวยการ	1-	8	กองบังคับการอ�านวยการ	ในกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	กรุงเทพมหานคร	

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ต�ารวจตระเวนชายแดน	 ในกองบังคับการอ�านวยการทั้ง	 8	 กอง	 ในเขต

กรุงเทพมหานคร	ซึ่งมีจ�านวน	417	คน	ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	390	คน	เครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถาม	และแบบสัมภาษณ์	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	สถิติเชิงพรรณนา	

ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 ข้อมูลเชิงคุณลักษณะใช้การวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงเน้ือหา	 ผลการศึกษาพบว่า	 1)	 ระดับสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกองบัญชาการ

ต�ารวจตระเวนชายแดน	 13	 ด้าน	 ที่ได้จากแบบสอบถาม	 อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก	 2)	 ผล

การศึกษาสภาพและปัญหาสมรรถนะการท�างานของบุคลากรกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	

พบว่า	 สมรรถนะการท�างานของบุคลากรกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดนฝ่ายอ�านวยการ	 มี

ปัญหาที่ท�าให้การท�างานของบุคลากรด�าเนินไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ	 ประกอบด้วย	 ด้านคุณธรรม

จริยธรรมที่ยึดการท�างานเป็นระบบอุปถัมภ์	 ด้านการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิผู ้บังคับบัญชา

ระดับสูงสั่งงานอย่างกระชั้นชิด	 เอกสารต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบหลายขั้นตอน	 การบริการจาก

เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ	 ขาดความช�านาญทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่	 ขาดการด�าเนินงานแบบ
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เชิงรุก	เครื่องมือ	อุปกรณ์ส�านักงานไม่มีประสิทธิภาพ	ล้าสมัย	และ	ภาวการณ์เป็นผู้น�าผู้บริหารยังไม่ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน	3)	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกองบัญชาการต�ารวจตระเวน

ชายแดน	กรุงเทพมหานคร	พบว่า	วสิยัทศัน์ครอบคลมุตามการพฒันาสมรรถนะของบคุลากร	กองบญัชาการ

ต�ารวจตระเวนชายแดน	 กรุงเทพมหานคร	 ทั้ง	 13	 ด้าน	 และผลประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะ

ของบุคลากร	กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	กรุงเทพมหานคร	พบว่า	ระดับการประเมินมาตรฐาน

การประเมินแผนงานและโครงการ	 ความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับการประเมินสูงที่สุด	 ความถูกต้อง

ความเหมาะสม	ความเป็นไปได้	อยู่ในระดับการประเมินสูง

ค�าส�าคัญ: ยุทธศาสตร์ สมรรถนะของบุคลากร ต�ารวจตระเวนชายแดน 

Abstract

 The purposes of this research were to 1) study the level of personnel competency 

in the directorate divisions 1-8 of the border patrol police bureau in Bangkok, 2) study the 

working conditions and problems of the personnel, in the directorate divisions 1-8 of the 

border patrol police in Bangkok, and 3) plan a strategy for the development of personnel 

competency in the directorate divisions 1-8 of the border patrol police bureau in Bangkok. 

The research population consisted of 390 members of the 8 divisions in the directorate. 

The research instruments were the questionnaire and interviews. Statistics used in data 

analysis were descriptive statistics: percentage, mean, and standard deviation, while the 

feature-based data were through content analysis.

 The study findings revealed that

 1. The overall performance in the 13 aspects of the personnel in the border 

patrol police bureau was at a high level,

 2. As for the working conditions and problems of inefficient performances of 

the personnel, the problems were the patronage system, the short-notice orders from the 

higher level officers, the documents having to pass through several levels of inspection, 

the understaffed services, the inexperience in handling modern technology, the lack of 

pro-active measures, the out-of-date tools and equipment, and the leadership being out of 

touch with the current changes,
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 3. The strategy for the development of the personnel competency covered the

13 aspects and the result of the assessment of the plans, projects and the usefulness 

was at the highest level; the accuracy, the appropriateness and feasibility were at a 

high level. 

Keywords: Strategy, Working Competency, Border Patrol Police Officers.
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บทน�ำ

	 ในปัจจุบันองค์กรภาครัฐและเอกชนได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากร	 หากพิจารณา

ความส�าเรจ็ขององค์กรโดยส่วนใหญ่มาจากการได้หรอืมบุีคลากรทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง

กบัการด�าเนนิธรุกจิหลกัขององค์กร	หากองค์กรไม่มแีนวทางในการพฒันาบคุลากรอย่างเป็นแบบแผน	

และการคัดสรรบุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ	ได้บุคลากรที่ไม่ตรงกับความต้องการขององค์กร	ความไม่

เป็นธรรมในการปรบัขึน้ค่าตอบแทน		ปัญหาเหล่านีอ้าจจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานและการพฒันา

องค์กรได้ในอนาคต	ซ่ึงแนวทางการได้มาของบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถตรงกบัความต้องการของ

องค์กร	 และสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการปฏิบัติงานตรงกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและ

แก้ไขปัญหาต่าง	ๆ 	เกีย่วกับบคุลากรนัน้	จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีลยทุธ์	หรอืหลกัการในการบรหิารทีม่ี

ประสทิธภิาพ	โดยการพฒันาสมรรถนะของบคุลากรเป็นกลยทุธ์ทีม่กีารน�ามาใช้งานกนัอย่างกว้างขวาง

ในงานทางด้านบรหิารทรพัยากรบคุคล	และงานทางด้านพฒันาทรพัยากรบคุคล	อันเนือ่งมาจากสามารถ

ตอบโจทย์ของการคัดสรรบคุลากรทีจ่ะก้าวเข้ามาปฏิบัติงานตรงกับความต้องการขององค์กร	(สมบรูณ์	

ศรษีมานวุตัร,	2553:102)	นอกจากน�ากลยทุธ์ดังกล่าวมาใช้ในการคัดสรรบคุลากรแล้วยงัสามารถน�ามา

ใช้ในการปรบัขึน้เงินค่าตอบแทนของบคุลากร	การวางแผนพฒันาองค์ความรูใ้นด้านต่าง	ๆ 	ของบคุลากร	

หรือแม้แต่การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร	(วีระ	อรัญมงคล	และรัชฎา	ธิโสภา,	2548:85) 

ซึ่งจะเห็นว่าทั้งหมดล้วนแล้วเป็นหลักการในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งสิ้น

	 แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นการควบคุมการใช้วินัยเป็นเครื่องมือมองคนเป็น

ปัจจัยการผลิต	 ต่อมาปรับเปลี่ยนมาเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์	 มองคนเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่า

และให้ความส�าคัญกับคนมากขึ้น	กระบวนการท�างานให้ควบคุมผลงานด้วยตนเอง	มีความรับผิดชอบ	

เปิดโอกาสให้ใช้ดุลยพินิจในการท�างาน	และแนวคิดนี้ได้ปรับเปลี่ยนมาสู่กลยุทธ์การบริหารทรัพยากร

มนุษย์ภายในองค์กร	 ซ่ึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในครั้งนี้	 เป็นการบูรณาการแนวคิดการบริหาร

บคุคลไว้ในทกุระดับขององค์กร	โดยการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ทีด่�าเนินการได้อย่างเหมาะสมจะท�าให้

สามารถเช่ือมโยงกับการจัดการในด้านความรู	้ทกัษะ	และความสามารถของบคุลากรให้สามารถท�างาน

ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	(Mc	Clelland,	1973)	กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดนในฐานะ

ที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานราชการไทย	 ซ่ึงมีหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและ

อ�านาจเขตแดนอธิปไตยของประเทศ	 รวมถึงการให้บริการประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล	 นับว่าเป็น

ผู้ที่มีหน้าที่ส�าคัญในด้านการพัฒนาประเทศ	 ท�าให้จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี

ทกัษะ	ความรู	้ความสามารถ	และบคุลกิภาพท่ีเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ	รวมทัง้วิธกีารคิด	

และวิธีการท�างานในรูปแบบสมัยใหม่	 รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการกับปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	
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	 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	 เป็นสิ่งที่มี

ความจ�าเป็น	 เพราะเป้าหมายในการด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาบุคลากรที่ระบุให้ต้องก�าหนดสมรรถนะ	

และพัฒนาสมรรถนะให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล	 มีผลงานตามคุณภาพที่

ตรงกับหน่วยงานกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดนได้ก�าหนดไว้	 รวมถึงยังเป็นแนวทางในการ

ก�าหนดวธิกีารปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์และวฒันธรรมการท�างานทีเ่ก่ียวข้องกับการพฒันาขดีสมรรถนะ

และวฒันธรรมการท�างานของบคุลากรและหน่วยงานภาครฐั	ให้สอดรบักบัการพฒันาสมรรถนะบคุลากร	

และสามารถรองรับกับการจัดต้ังสถาบันพัฒนาบุคลากรของกระทรวงยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	

โดยการพฒันาสมรรถนะของบคุลากรในหน่วยงานต่าง	ๆ 	ให้สอดรบักบัสมรรถนะตามความต้องการของ

องค์กร	เพื่อแก้ไขปัญหา	และหาวิธีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ	และเป็น

กองก�าลังที่มีประสิทธิภาพ	 และจากการการศึกษาสภาพและปัญหาสมรรถนะการท�างานของบุคลากร

กองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	งานฝ่ายอ�านวยการ	1-	8	กองบงัคับการอ�านวยการ	กรงุเทพมหานคร	

พบว่า	สมรรถนะการท�างานของบคุลากรกองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดนฝ่ายอ�านวยการ	มปัีญหา

ที่ท�าให้การท�างานของบุคลากรด�าเนินไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ	ประกอบด้วย	ด้านคุณธรรมจริยธรรม

ทีย่ดึการท�างานเป็นระบบอุปถมัภ์	ด้านการปฏิบติัหน้าทีใ่ห้บรรลผุลสมัฤทธิผู้์บังคับบัญชาระดับสงูสัง่งาน

อย่างกระช้ันชิด	เอกสารต้องผ่านข้ันตอนการตรวจสอบหลายขัน้ตอน	การบรกิารจากเจ้าหน้าทีไ่ม่เพยีงพอ	

ขาดความช�านาญทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่	 ขาดการด�าเนินงานแบบเชิงรุก	 เครื่องมือ

อุปกรณ์ส�านกังานไม่มปีระสทิธภิาพ	ล้าสมยั	และ	ภาวการณ์เป็นผู้น�าผู้บรหิารยงัไม่ทนัต่อการเปลีย่นแปลง

ในปัจจุบัน	

	 จากความเป็นมาและความส�าคัญที่ได้กล่าวมา	 ท�าให้ผู้วิจัยตระหนักถึงความจ�าเป็นที่จะต้อง

มีการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน

ที่เหมาะสม	เพื่อน�ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน

ให้เป็นบคุลากรทีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นหน่วยงานทีม่คีวามส�าคัญของประเทศ	โดยการทบทวนบทบาท

และหน้าทีข่องกองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดนด้วยเหตุปัจจยัท่ีเป็นอยู	่คือ	การมทีรพัยากรอย่าง

จ�ากัดและจะต้องพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพต่อไป	

โดยงานวิจัยนี้ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน	 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ในองค์กรให้มีทักษะ	 ความรู ้	 ความสามารถ	 และบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการเป็นเจ้าหน้าท่ี

ต�ารวจตระเวนชายแดนที่พร้อมสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ	 ซ่ึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ที่ด�าเนินการอย่างเหมาะสมเป็นระบบที่สามารถเช่ือมโยงการจัดการผลการปฏิบัติการท�างานอย่าง

มีประสิทธิภาพ	 ด้วยเหตุดังกล่าวจ�าเป็นต้องสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนา	 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการท�างาน	ตามการปฏิรูประบบราชการ	
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	เพือ่ศึกษาระดับของสมรรถนะของบคุลากร	เฉพาะงานฝ่ายอ�านวยการ	1-	8	กองบงัคับการ

อ�านวยการ	กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	กรุงเทพมหานคร

	 2.	เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของบุคลากร	ฝ่ายอ�านวยการ	1-	8	กองบังคับการอ�านวยการ

กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	กรุงเทพมหานคร

	 3.	เพือ่สร้างยุทธศาสตร์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากร	ฝ่ายอ�านวยการ	1-8	กองบงัคับการ

อ�านวยการ	ในกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	กรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

	 1.	ประโยชน์เชิงวิชาการ

	 	 1.1	สามารถน�าผลการวิจัยที่ได้	 มาเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

	 	 1.2	น�าข้อมูลพื้นฐานและปัญหาที่พบมาทบทวน	 พิจารณาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่

เหมาะสม	เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 2.	ประโยชน์เชิงนโยบาย

	 	 2.1	สามารถน�าผลการวจัิยระดับสมรรถนะของบคุลากรไปใช้ในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์	

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป	

	 	 2.2	เพื่อน�าผลงานวิจัยไปประกอบเป็นข้อมูลในการประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน	อื่น	ๆ	ได้	

ขอบเขตของกำรวิจัย 

	 การศึกษาเรือ่ง	ยทุธศาสตร์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในกองบญัชาการต�ารวจตระเวน

ชายแดน	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตของการวิจัย	 ครั้งนี้ได้ท�าการศึกษาต�ารวจตระเวนชายแดน	 ใน

กองบังคับการอ�านวยการ	กรุงเทพมหานคร	มีขอบเขตเนื้อหา	ดังนี้

	 1.	ขอบเขตด้านประชากร	 ได้แก่	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายอ�านวยการ	 1-	 8	 กองบังคับการอ�านวยการ

กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	กรุงเทพมหานคร

	 2.	ขอบเขตด้านพื้นที่	ได้แก่	กองบังคับการอ�านวยการ	กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	

กรุงเทพมหานคร

	 3.	ขอบเขตด้านเนือ้หา	ได้แก่	สมรรถนะ	และสภาพปัญหาในการปฏิบัติหน้าทีข่องบุคลากรฝ่าย

อ�านวยการ	1-	8	กองบังคับการอ�านวยการ	กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	กรุงเทพมหานคร
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ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 การท�างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์	 การมุ่งเน้นการให้บริการ	 การท�างานเป็นทีม

ความรบัผิดชอบ	ความเป็นมอือาชีพ	ทกัษะการใช้ความคิด	ทกัษะการปรบัตัวหรอืความยดืหยุน่	ทกัษะ

ในการสือ่สาร	ทกัษะการด�าเนนิงานเชิงรกุหรอืการคิดรเิริม่สร้างสรรค์	การบรหิารทรพัยากรอย่างคุ้มค่า	

ทกัษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ	และภาวะผู้น�า	รวมถึง	การสร้างและประเมนิยุทธศาสตร์ในการพฒันา

สมรรถนะของบคุลากร	ฝ่ายอ�านวยการ	1-8	กองบงัคับการอ�านวยการ	ในกองบญัชาการต�ารวจตระเวน

ชายแดน	กรุงเทพมหานคร

	 4.	ระยะเวลา	ตั้งแต่เดือนตุลาคม	2557	–	เดือนกันยายน	2559

ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย

 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเรื่อง	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในกอง

บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	ได้มีรายละเอียดดังนี้

	 1.	ตัวแปรอิสระ	 ได้แก่	 1.1	 ข้อมูลทั่วไป	 ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรในกองบัญชาการต�ารวจ

ตระเวนชายแดน	ได้แก่	1)	เพศ	2)	อายุ	3)	การศึกษา	4)	ต�าแหน่ง	5)	หน้าที่รับผิดชอบ	6)	ระยะ

เวลาการท�างาน	

	 2.	ตัวแปรตาม	ได้แก่	2.1	ระดับของสมรรถนะในการปฏิบติัหน้าทีข่องบคุลากร	ฝ่ายอ�านวยการ	

1-	8	กองบังคับการอ�านวยการ	กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	กรุงเทพมหานคร	13	ประการ	

ได้แก่	1)	คุณธรรมจรยิธรรม	2)	การท�างานให้บรรลผุลสมัฤทธิ	์3)	การมุง่เน้นการให้บรกิาร	4)	การท�างาน

เป็นทีม	5)	ความรับผิดชอบ	6)	ความเป็นมืออาชีพ	7)	ทักษะการใช้ความคิด	8)	ทักษะการปรับตัว

หรอืความยดืหยุน่	9)	ทกัษะในการสือ่สาร	10)	ทักษะการด�าเนนิงานเชิงรกุหรอืการคิดรเิริม่สร้างสรรค์	

11)	การบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	12)	ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	และ	13)	ภาวะผู้น�า	

(อานนท์	ศักดิ์วรวิชญ์.	2547.	อ้าง	McClelland,	D.C.	(1973).	
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กรอบแนวคิดของกำรวิจัย

	 ตัวแปรอิสระ	 ตัวแปรตาม

ข้อมูลส่วนบุคคล

1.	เพศ

2.	อายุ

3.	การศึกษา

4.	ต�าแหน่ง

5.	หน้าที่รับผิดชอบ

6.	ระยะเวลาการท�างาน

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

➝

➝
➝

➝
ระดับสมรรถนะของบุคลำกร

1)	 คุณธรรมจริยธรรม	 2)	 การท�างานให้บรรลุ

ผลสัมฤทธิ์	3)	การมุ่งเน้นการให้บริการ	4)	การ

ท�างานเป็นทีม	5)	ความรับผิดชอบ	6)	ความเป็น

มืออาชีพ	7)	ทักษะการใช้ความคิด	8)	ทักษะการ

ปรบัตัวหรอืความยดืหยุน่	9)	ทกัษะในการสือ่สาร	

10)	ทักษะการด�าเนินงานเชิงรุกหรือการคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์	 11)	 การบริหารทรัพยากรอย่าง

คุ้มค่า	 12)	 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

และ	13)	ภาวะผู้น�า	

ศึกษาสภาพและปัญหาในการปฏิบัติหน้าท่ีของ

บุคลากร	 ฝ่ายอ�านวยการ	 1-8	 กองบังคับการ

อ�านวยการ	กองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน

กรุงเทพมหานคร

สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรในกองบัญชาการต�ารวจตระเวน

ชายแดน

ประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะ

ของบุคลากรในกองบัญชาการต�ารวจตระเวน

ชายแดน
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 การวจัิย	ยทุธศาสตร์การพฒันาสมรรถนะของบคุลากรในกองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	

ครั้งนี้	 ได้ก�าหนดกลุ่มประชากรเพื่อศึกษาระดับของสมรรถนะของบุคลากร	 ต�ารวจตระเวนชายแดน

ในกองบงัคับการอ�านวยการ	8	ฝ่ายอ�านวยการ	จ�านวน	390	คน	โดยเครือ่งมอืการวจัิยใช้แบบสอบถาม	

เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์	 สถิติเชิงพรรณนา	 ใช้ค่า

ร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	เพื่อเป็น

ข้อมูลพื้นฐาน	ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

	 การศึกษาสภาพและปัญหาของบคุลากร	8	ฝ่าย	ได้ก�าหนดกลุม่ประชากรต�ารวจช้ันสญัญาบัตร	

16	คน	โดยใช้เครื่องมือ	แบบสัมภาษณ์เชิงลึก	การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา	เพื่อน�า

ไปสู่การก�าหนดประเด็นสนทนากลุ่มในการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	

	 การสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	 ฝ่ายอ�านวยการ	 1-8	 กองบังคับการ

อ�านวยการ	ในกองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	กรงุเทพมหานคร	ได้ก�าหนดกลุม่ประชากร	ต�ารวจ

ช้ันสัญญาบัตร	 16	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ได้แก่	 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก	 แบบสนทนากลุ่มระดมสมอง

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	 Analysis)	 และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ

พรรณนาวิเคราะห์	 สถิติเชิงพรรณนา	 ใช้ค่าร้อยละ	 (Percentage)	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 (Standard	 Deviation)	 เพื่อก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

ฝ่ายอ�านวยการ	1-8	กองบงัคับการอ�านวยการ	ในกองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	กรงุเทพมหานคร	

	 การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	 กองบัญชาการต�ารวจตระเวน

ชายแดน	 กรุงเทพมหานคร	 ผู้วิจัยประเมินตามมาตรฐานการประเมินแผนงานและโครงการ

ประกอบด้วย	 4	 มาตรฐาน	 ได้แก่มาตรฐานความถูกต้อง	 มาตรฐานความเป็นไปได้	 มาตรฐานความ

เหมาะสม	และมาตรฐานความถกูต้อง	วเิคราะห์ข้อมลูด้วยวธิกีารพรรณนาวเิคราะห์	สถิติเชิงพรรณนา	

ใช้ค่าร้อยละ	 (Percentage)	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 Deviation)

เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	 กองบัญชาการ

ต�ารวจตระเวนชายแดน	กรุงเทพมหานคร

สรุปผลกำรวิจัย

	 1.	ระดับของสมรรถนะของบุคลากร	 ประกอบด้วย	 13	 สมรรถนะ	 ได้แก่	 สมรรถนะที่	 1	

ด้านคุณธรรมจริยธรรม	พบว่า	คุณธรรมจริยธรรมด้านการครองตนและประพฤติตนตามหลักกฎหมาย

และคุณธรรม	และคุณธรรมจริยธรรมด้านปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและมีวินัยในตนเอง	(ค่าเฉลี่ย	



137
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3.78)	 อยู ่ในระดับมาก	 สมรรถนะที่	 2	 ด้านการปฏิบัติหน้าที่ให ้บรรลุผลสัมฤทธิ์	 พบว่า

เกณฑ์เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 (ค่าเฉลี่ย	 3.78)	 สมรรถนะที่	 3	 พบว่า	 ด้านการมุ่งเน้นการให้

บริการเกณฑ์เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 (ค่าเฉลี่ย	 3.78)	 สมรรถนะที่	 4	 ด้านการท�างานเป็นทีม	

พบว่า	เกณฑ์เฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลีย่	3.74)	สมรรถนะที	่5	ด้านความรบัผิดชอบ	พบว่า	

เกณฑ์เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย	3.69)	สมรรถนะที่	6	ด้านความเป็นมืออาชีพ	พบว่า	

เกณฑ์เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย	3.71)	สมรรถนะที่	7	ด้านทักษะการใช้ความคิด	พบว่า

เกณฑ์เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย	3.67)	สมรรถนะที่	8	ด้านทักษะการปรับตัวหรือความ

ยืดหยุ่น	พบว่า	เกณฑ์เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย	3.70)	สมรรถนะที่	9	ด้านทักษะการ

สื่อสาร	พบว่า	เกณฑ์เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย	3.67)	สมรรถนะที่	10	ด้านทักษะการ

ด�าเนินงานเชิงรุกหรือการคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 พบว่า	 เกณฑ์เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 (ค่าเฉลี่ย	

3.67)	สมรรถนะที่	11	ด้านการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	พบว่า	เกณฑ์เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก	 (ค่าเฉลี่ย	 3.70)	สมรรถนะที่	 12	ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	พบว่า	 เกณฑ์เฉลี่ย

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย	3.61)	สมรรถนะที่	13	ด้านภาวะผู้น�า	พบว่า	เกณฑ์เฉลี่ยโดยรวม

อยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย	3.68)

	 2.	สภาพปัญหาสมรรถนะการท�างานของบุคลากร	 กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	

กรุงเทพมหานคร	 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม	 ค�าถามแสดงความคิดเห็นปลายเปิด

การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก	จ�านวน	16	คน	ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงาน	

ในข้อมูลที่เกี่ยวกับสมรรถนะการท�างานของบุคลากร	 สังกัดกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	

กรุงเทพมหานคร จ�านวน	13	ด้าน พบว่า	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	ยังขาดคุณธรรมจริยธรรมและใช้

ระบบอุปถมัภ์ในการปฏิบติังาน	ด้านการปฏิบติัหน้าทีใ่ห้บรรลผุลสมัฤทธิ	์หวัหน้างานยงัคงมอบหมายงาน

ให้ท�าภายในระยะเวลาที่จ�ากัดและอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน	 ท�าให้งานเสร็จล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ	

ด้านการมุ่งเน้นการให้บริการ	 เจ้าหน้าที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการจัดท�าเอกสารส�านักงาน	 ท�าให้เกิด

ความล่าช้าในการให้บรกิาร	ด้านการท�างานเป็นทมี	มกีารพดูคุยแลกเปลีย่นความคิดเหน็ร่วมกนัเมือ่เกดิ

ปัญหาในการปฏิบัติงานเท่านั้น	ด้านความรับผิดชอบ	มีความตั้งใจต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี	

ด้านความเป็นมอือาชีพ	มกีารวางแผนและก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพือ่ให้ส�าเรจ็ตามเป้าหมายที่

ก�าหนด	 ด้านทักษะการใช้ความคิด	 หน่วยงานได้เปิดโอกาสให้ลาศึกษาต่อและแสดงความคิดเห็นต่อ

งานที่ได้รับมอบหมาย	 ด้านทักษะการปรับตัวหรือความยืดหยุ่น	 ยังขาดทักษะการน�าเทคโนโลยี

สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย	 ด้านทักษะในการสื่อสาร	 เจ้าหน้าที่ระดับล่างจะไม่

แสดงความคิดเห็นหรือแจ้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 ด้านทักษะการ

ด�าเนินงานเชิงรุกหรือการคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 ยังคงมีรูปแบบการปฏิบัติงานในแบบเดิม	 ๆ	 ขาด
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การพัฒนาปรับปรุง	และไม่มีการวางแผนการปฏิบัติงาน	ด้านการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	ยังขาด

การบนัทกึบญัชีรายการทรพัยากรส�านกังาน	ท�าให้ขาดประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการ	ด้านทกัษะการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ	เจ้าหน้าทียั่งขาดความช�านาญด้านการใช้งานโปรแกรม	Microsoft	office	และ

การน�าเทคโนโลยสีมัยใหม่มาด�าเนินการค้นหาข้อมูลและการสื่อสารภายในองค์กร	และด้านภาวะผูน้�า	

ยงัขาดการพจิารณา	ทบทวน	และวางแผนการท�างานทีดี่	เพือ่ท�าให้การปฏิบติังานบรรลตุามเป้าหมายได้

	 3.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะประกอบด้วย	4	ยุทธศาสตร์

	 	 3.1	ชื่อยุทธศาสตร์	ประกอบด้วย	13	ยุทธศาสตร์	ได้แก่	ยุทธศาสตร์ที่	1	ด้านคุณธรรม

จรยิธรรม	ยทุธศาสตร์ที	่2	ด้านการปฏิบติัหน้าทีใ่ห้บรรลผุลสมัฤทธิ	์ยุทธศาสตร์ที	่3	ด้านการมุง่เน้นการ

ให้บริการ	ยุทธศาสตร์ที่	4	ด้านการท�างานเป็นทีม	ยุทธศาสตร์ที่	5	ด้านความรับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์ที่	

6	ด้านความเป็นมืออาชีพ	ยุทธศาสตร์ที่	7	ด้านทักษะการใช้ความคิด	ยุทธศาสตร์ที่	8	ด้านทักษะการ

ปรับตัวหรือความยืดหยุ่น	ยุทธศาสตร์ที่	9	ด้านทักษะในการสื่อสาร	ยุทธศาสตร์ที่	10	ด้านทักษะการ

ด�าเนินงานเชิงรุกหรือการคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 ยุทธศาสตร์ที่	 11	ด้านการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	

ยุทธศาสตร์ที่	12	ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	และยุทธศาสตร์ที่	13	ด้านภาวะผู้น�า	โดยที่

ประชุมได้ให้ความส�าคัญกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสมรรถนะทั้ง	13	ด้าน	ส่งเสริมการสร้างจิตส�านึก

ในการปฏิบัติหน้าที่	 สนับสนุนการพัฒนาการด้านการเรียนรู้	 เข้าร่วมสัมมนาอบรมอย่างต่อเน่ือง	

ฝึกทักษะด้านต่าง	ๆ	ให้เกิดความช�านาญ	

	 	 3.2	ยุทธศาสตร์ที่	 2	 วิสัยทัศน์	 (Visions)	 กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดนเป็น

หน่วยงานหลักของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติที่มีความเช่ียวชาญในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา

ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดนครอบคลุมตามการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	 กองบัญชาการ

ต�ารวจตระเวนชายแดน	กรุงเทพมหานคร	ทั้ง	13	ด้าน	ได้แก่	สมรรถนะการปฏบิัติงานอย่างมีคณุธรรม

และจริยธรรม	 การปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์	 การมุ่งเน้นการให้บริการเป็นหลัก	 การท�างาน

เป็นทีม	 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	 การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ	 ทักษะการใช้

ความคิดในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค	 ทักษะการปรับตัวหรือความยืดหยุ่น	 ทักษะในการสื่อสาร

ของเจ้าหน้าที่	 ทักษะการด�าเนินงานเชิงรุกหรือการคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 การบริหารจัดการทรัพยากร

อย่างคุ้มค่า	ทกัษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	และภาวะความเป็นผู้น�า

ของเจ้าหน้าที่

	 	 3.3	ยุทธศาสตร์ที	่3	พนัธกิจ	(Missions) ผู้เข้าร่วมประชุมได้มมีติก�าหนดพนัธกจิสนบัสนนุ

และส่งเสริมสร้างจิตส�านึกด้านการปฏิบัติงาน	 และหน้าที่	 ให้ครอบคลุมการพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรภายในกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	ทั้ง	13	ด้าน	
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	 	 3.4	ยุทธศาสตร์ที่	 4	 เป้าหมาย	 ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีมติก�าหนดเป้าหมายให้ครอบคลุม

การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรภายในกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	 ทั้ง	 13	 ด้าน	 โดยมี

เป้าหมายอยู	่2	ด้าน	3.4.1	สร้างต�ารวจตระเวนชายแดน	ให้มเีกยีรติศักด์ิ	อุดมการณ์และประสทิธภิาพ

ในการรักษาความสงบเรียบร้อย	3.4.2	การสร้างความมั่นคง	การพัฒนาและการช่วยเหลือประชาชน	

เพื่อความมั่นคงของชาติ	

	 4.	การประเมนิยทุธศาสตร์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในกองบัญชาการต�ารวจตระเวน

ชายแดน	ผู้วิจัยประเมินตามมาตรฐานการประเมินแผนงานและโครงการ	ประกอบด้วย	4	มาตรฐาน	

ได้แก่	มาตรฐานความถูกต้อง	ความเหมาะสม	ความเป็นประโยชน์	และความเป็นไปได้	พบว่า	ความ

เป็นประโยชน์อยู่ในระดับการประเมินสูงที่สุด	 ความถูกต้อง	 ความเหมาะสม	 ความเป็นไปได้	 อยู่ใน

ระดับการประเมินสูง

อภิปรำยผลกำรวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาระดับของสมรรถนะของบุคลากร	 เฉพาะงานฝ่ายอ�านวยการ	 1-8

กองบงัคับการอ�านวยการ	กองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	กรงุเทพมหานคร	พบว่าสมรรถนะของ

บุคลากร	13	ด้าน	อยู่ในระดับมาก	ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม	พบว่าการท�างานเป็นระบบอุปถัมภ์	

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ผู้บังคับบัญชาระดับสูงสั่งงานอย่างกระช้ันชิด	 เอกสารต้อง

ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบหลายขั้นตอน	การบริการจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ	ขาดความช�านาญทักษะ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่	ขาดการด�าเนินงานแบบเชิงรุก	 เครื่องมือ	อุปกรณ์ส�านักงานไม่มี

ประสทิธภิาพ	ล้าสมยั	และ	ภาวการณ์เป็นผู้น�าผู้บรหิารยงัไม่ทนัต่อการเปลีย่นแปลงในปัจจุบนั	การสร้าง

ยทุธศาสตร์การพฒันาสมรรถนะของบคุลากร	ฝ่ายอ�านวยการ	1-8	กองบงัคับการอ�านวยการ	พบว่าได้

ก�าหนดชื่อยุทธศาสตร์	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และเป้าหมาย	ให้ครอบคลุมทั้ง	13	ด้าน	และผลประเมิน

ยทุธศาสตร์การพฒันาสมรรถนะของบคุลากร	กองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	กรงุเทพมหานคร	

พบว่า	ระดับการประเมินมาตรฐานการประเมินแผนงานและโครงการ	ความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับ

การประเมินสูงที่สุด	ความถูกต้อง	ความเหมาะสม	ความเป็นไปได้	อยู่ในระดับการประเมิน	สูง

	 1.	ระดับของสมรรถนะของบุคลากร	ประกอบด้วย	13	สมรรถนะ	ได้แก่	สมรรถนะที่	1	ด้าน

คุณธรรมจริยธรรม	 พบว่า	 คุณธรรมจริยธรรมด้านการครองตนและประพฤติตนตามหลักกฎหมาย

และคุณธรรม	 และคุณธรรมจริยธรรมด้านปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและมีวินัยในตนเองอยู่

ในระดับมาก	สอดคล้องกับ	ชัยพงษ์	กองสมบัติ	 (2548:	79)	 ได้ท�าการวิจัยสมรรถนะของผู้บริหาร

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองคาย	 มีสมรรถนะด้านจริยธรรมด้านการปฏิบัติงานและด้านความรู้

ในระดับมาก	 ซ่ึงมีความต้องการพัฒนาสมรรถนะในด้านความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารคุณธรรม
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ของผู้บริหาร	สมรรถนะที่	2	ด้านการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์	พบว่า	คุณธรรมจริยธรรมด้าน

ความอดทนและพฒันาความสามารถอยูเ่สมอ	และคุณธรรมจรยิธรรมด้านการฝึกทกัษะการปฏิบติังาน

ให้มีความเช่ียวชาญอย่างสม�่าเสมอ	 อยู่ในระดับมาก	 ซ่ึงขัดแย้งกับงานวิจัยของ	 รวิภา	 หอมเศรษฐี	

(2549:	 280-289)	 ได้ท�าการวิจัยสมรรถนะของผู้บริหารระดับกลางในระบบราชการไทย	 โดยเลือก

ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารระดับกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กระทรวงอุตสาหกรรม	

กระทรวงการคลัง	 และกระทรวงพาณิชย์	 พบว่า	 ผู้บริหารระดับกลางกระทรวงอุตสาหกรรม	 ไม่เด่น

ในด้านใดเป็นพิเศษเพราะทุกสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง	 สมรรถนะที่	 3	 พบว่า	 ด้านการมุ่งเน้น

การให้บริการ	 ช่วยเหลือ	 และเสริมสร้างการให้บริการของหน่วยงาน	 และคุณธรรมจริยธรรมด้าน

การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับบริการ	 และด้านการด�าเนินการช้ีแจงเหตุผลให้ผู้รับบริการทราบ

เมือ่เกดิปัญหาในการให้บรกิารอยูใ่นระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยของ	วนัชัย	บุญทอง	(2548:	103)	

ได้กล่าวถึงความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป

ระบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา	 โดยความต้องการด้าน	การพัฒนาสมรรถนะหลักตามแนวทาง

การปฏิรูประบบราชการผู้บริหารสถานศึกษามากที่สุด	 คือ	 การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ	

และการบรกิารทีดี่	ในสมรรถนะที	่4	ด้าน	การท�างานเป็นทมี	พบว่า	คุณธรรมจรยิธรรมด้านการสนบัสนนุ

ให้ทีมมีอิสระในความคิดและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน	 และคุณธรรมจริยธรรม

ด้านการเปิดเผยข้อมูลซ่ึงกันและกันภายในกลุ่มสมาชิกอยู่ในระดับมาก	 ด้านความเป็นมืออาชีพ	

พบว่า	 คุณธรรมจริยธรรมด้านการยอมรับค�าวิจารณ์และค�าติเตือนเมื่อเกิดปัญหาในการท�างาน	

และคุณธรรมจริยธรรมด้านการสามารถท�าการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง

และรวดเร็ว	 ด้านทักษะการใช้ความคิด	 พบว่า	 คุณธรรมจริยธรรมด้านการมีความมุ่งมั่นท่ีจะท�างาน

ให้เป้าหมายในชีวติเป็นจรงิ	และคุณธรรมจรยิธรรมด้านการวเิคราะห์แผนงานทีค่�านงึถึงสิง่ทีจ่ะเกิดขึน้

ในอนาคต

	 สมรรถนะการท�างานเป็นทีม	 มืออาชีพ	 และการใช้ความคิด	 จะสอดคล้องกับ	 ธนบูรณ์กิตติ์	

จิรพัฒนากร	 (2552:	 277-279)	 ได้กล่าวถึงสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารระดับกลางของ

อุตสาหกรรมการโรงแรมในภาคใต้ของประเทศ	โดยผู้บรหิารระดับกลางควรมสีมรรถนะทางการบรหิาร

ที่ส�าคัญอย่างน้อย	7	องค์ประกอบ	คือ	สมรรถนะในด้านการพัฒนาความคิดริเริ่ม	สมรรถนะในด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 สมรรถนะในการท�างานเป็นทีม	 สมรรถนะในการท�างานในวัฒนธรรมที่

หลากหลาย	 สมรรถนะในการควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ	 สมรรถนะในการให้บริการลูกค้า	 และ

สมรรถนะเกีย่วกบัความเช่ียวชาญแบบมอือาชีพ	ด้านความรบัผิดชอบ	พบว่า	คุณธรรมจรยิธรรมด้านการ

พยายามท�างานทีไ่ด้รบัมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ	และคุณธรรมจรยิธรรมด้านการมคีวามมุง่มัน่

ในการท�างานเพื่อความส�าเร็จของหน่วยงาน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ณัฐสุรีย์	 หวังสถิตวงษ	์

(2547:	 98)	 ได้กล่าวถึงสมรรถนะที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงานของหัวหน้าส�านักงานคณบดีใน
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มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 โดยคณบดีและหัวหน้าส�านักงานคณบดีต้องการให้หัวหน้าส�านักงาน

คณบดีมีสมรรถนะเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อการงานมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด	 และสมรรถนะเกี่ยวกับ

คุณลกัษณะความเป็นผู้น�าอยูใ่นเกณฑ์ระดับดี	ด้านทกัษะการปรบัตัวหรอืความยดืหยุน่	พบว่า	คุณธรรม

จริยธรรมด้านการสนับสนุนและแนะน�าผู้อื่นให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง	และคุณธรรม

จริยธรรมด้านการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีหลังมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่	ๆ	ขององค์กร	ด้านทักษะ

การด�าเนนิงานเชิงรกุหรอืการคิดรเิริม่สร้างสรรค์	พบว่า	คุณธรรมจรยิธรรมด้านความสามารถด�าเนนิการ

แก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเรว็	และคุณธรรมจรยิธรรมด้านความสามารถมองเหน็ปัญหา

หรือโอกาสในการพัฒนารูปแบบการด�าเนินงานท่ีดีขึ้น	 ด้านภาวะผู้น�า	 พบว่า	 คุณธรรมจริยธรรมด้าน

การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มสมาชิกเพื่อมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจ	 และคุณธรรม	 จริยธรรม

ด้านการทบทวนการท�างานเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดขึ้น	 สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ	 ทัศนีย์	 บุญชูวิทย์	 (2552:	 150)	 ได้กล่าวถึงสมรรถนะของอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่

สนับสนุนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย	 พบว่า	 สมรรถนะหลักที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ส่วนใหญ่	 ประกอบด้วย	การท�างานเป็นทีม	การสื่อสาร	ความรู้และ	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 	 การ

สื่อสาร	 การพัฒนาคน	 และการปรับตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลง	 ด้านทักษะการสื่อสาร	 พบว่า	

คุณธรรมจริยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเข้าใจความต้องการของผู้รับฟัง	 และคุณธรรม

จริยธรรมด้านความสามารถรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู ้ อ่ืนอย่างครบถ้วน	

ด้านความสามารถรับฟังผู้อื่นด้วยทัศนคติเชิงบวก	และด้านการไม่ยึดติดกับรูปแบบ	และกระบวนการ

ท�างานที่คุ้นเคย	แต่พร้อมที่จะเรียนรู้วิธีการใหม่	ๆ	เพื่อแสวงหาสิ่งที่มีความเหมาะสมมากกว่าเท่ากัน	

	 ด้านการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	พบว่า	คุณธรรมจริยธรรมด้านความสามารถในการบ�ารุง

รกัษาเครือ่งมอืและอุปกรณ์แบบเชิงป้องกนัอยู่ตลอดเวลา	และคุณธรรมจรยิธรรมด้านการน�าเทคโนโลยี

สมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการท�างานของกลุ่มสมาชิกเพื่อลดการใช้ทรัพยากรลงด้าน

ทักษะการใช้เทคโนโลยี	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	เอนก	เทียนบูชา	(2552:	175-176)	ได้กล่าวถึง

สมรรถนะหลักเพื่อเตรียมคนเข้าสู่งาน	 ซ่ึงสมรรถนะที่ต้องพัฒนาเพื่อเตรียมคนเข้าสู่งานที่เหมาะสม

กับบริบทการพัฒนาประเทศ	ประกอบด้วย	สมรรถนะหลักด้านการสื่อสาร	สมรรถนะหลักด้านการใช้

ตัวเลข	สมรรถนะทีต้่องพฒันาเพือ่เตรยีมคนเข้าสูง่านท่ีเหมาะสมกับบรบิทการพฒันาประเทศ	ประกอบ

ด้วย	สมรรถนะหลักด้านการสื่อสาร	สมรรถนะหลักด้านการใช้ตัวเลข	สมรรถนะหลักด้านเทคโนโลยี	

	 2.	ผลการศึกษาสภาพและปัญหาสมรรถนะการท�างาน	พบว่า	หัวหน้างานและผู้ร่วมงานยังมี

รปูแบบการบรหิารงานในแบบเดิม	โดยยดึการท�างานทีเ่ป็นระบบอุปถมัภ์	ขาดคุณธรรมจรยิธรรมในการ

ท�างาน	และยังไม่มีแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญหาหรือผู้ร่วมงาน	ท�าให้การท�างานของผู้ใต้บังคับ

บัญชาเกิดการล่าช้าได้	 รวมถึงยังได้ใช้ช่องว่างของกฎหมายมาใช้ในทางที่เอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง	



142

◆ สมานชัย หล้าบ้านโพน สุพจน์ แสงเงิน ทิวัตถ์ มณีโชติ ◆

เสียวินัย	และขาดความเคร่งครัดในหน้าที่ของตนเอง	ทั้งด้านวิชาการ	และความรู้สมัยใหม่ สอดคล้อง

กับ ทนุพันธ์	 หิรัญเรือง	 (2547:	 107)	 ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	 สมรรถนะในการบริหารงานบุคคลของ

ผู้บริหารสถานศึกษา	 ผลการวิจัยด้านการ	 ให้ค�าปรึกษาแก่ครูและบุคคลและการขาดแคลนบุคลากร

ที่มีคุณวุฒิตรงกับงานที่รับผิดชอบ	พบว่าอยู่ในระดับต�่า

	 3.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะประกอบด้วย	4	ยุทธศาสตร์

	 	 3.1	ยุทธศาสตร์ที่	 1	 “ชื่อ	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	กองบัญชาการ

ต�ารวจตระเวนชายแดน	 กรุงเทพมหานคร”	 ประกอบด้วย	 13	 ยุทธศาสตร	์ ได้แก่	 ยุทธศาสตร์ที	่ 1	

ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 ยุทธศาสตร์ที่	 2	 ด้านการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์	 ยุทธศาสตร์ที่	 3	

ด้านการมุ่งเน้นการให้บริการ	 ยุทธศาสตร์ที่	 4	 ด้านการท�างานเป็นทีม	 ยุทธศาสตร์ที่	 5	 ด้านความ

รับผิดชอบ	 ยุทธศาสตร์ที่	 6	 ด้านความเป็นมืออาชีพ	 ยุทธศาสตร์ที่	 7	 ด้านทักษะการใช้ความคิด	

ยุทธศาสตร์ที่	 8	 ด้านทักษะการปรับตัวหรือความยืดหยุ่น	 ยุทธศาสตร์ที่	 9	 ด้านทักษะในการสื่อสาร	

ยุทธศาสตร์ที่	 10	 ด้านทักษะการด�าเนินงานเชิงรุกหรือการคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 ยุทธศาสตร์ที่	 11	

ด้านการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	ยุทธศาสตร์ที่	12	ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	และ

ยุทธศาสตร์ที่	13	ด้านภาวะผู้น�า	

	 	 3.2	ยุทธศาสตร์ที่	2	วิสัยทัศน์	กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดนเป็นหน่วยงานหลัก

ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐใน

พืน้ทีช่ายแดนครอบคลมุตามการพฒันาสมรรถนะของบคุลากร	กองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	

กรงุเทพมหานคร	ทัง้	13	ด้าน		ได้แก่	สมรรถนะการปฏิบติังานอย่างมคุีณธรรมและจรยิธรรม	การปฏิบติัหน้าที่

ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์	 การมุ่งเน้นการให้บริการเป็นหลัก	 การท�างานเป็นทีม	 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ทีไ่ด้รบัมอบหมาย	การปฏิบติังานอย่างมอือาชีพ	ทกัษะการใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค	

ทักษะการปรับตัวหรือความยืดหยุ่น	 ทักษะในการสื่อสารของเจ้าหน้าที่	 ทักษะการด�าเนินงานเชิงรุก

หรือการคิดริเริ่มสร้างสรรค์	การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	ทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด	และภาวะความเป็นผู้น�าของเจ้าหน้าที่	

	 	 3.3	ยุทธศาสตร์ที่	3	พันธกิจ

	 	 3.4	ยุทธศาสตร์ที่	 4	 เป้าหมาย	 กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	 มีเป้าหมายอยู	่

2	ด้าน	

	 	 	 3.4.1	สร้างต�ารวจตระเวนชายแดน	 ให้มีเกียรติศักด์ิ	 อุดมการณ์และประสิทธิภาพ

ในการรักษาความสงบเรียบร้อย	

	 	 	 3.4.2	การสร้างความมั่นคง	การพัฒนาและการช่วยเหลือประชาชน	เพื่อความมั่นคง

ของชาติ	
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	 4.	การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในกองบัญชาการต�ารวจ

ตระเวนชายแดน	 ผู้วิจัยประเมินตามมาตรฐานการประเมินแผนงานและโครงการ	 ประกอบด้วย

4	มาตรฐาน	ได้แก่	มาตรฐานความถูกต้อง	ความเหมาะสม	ความเป็นประโยชน์	และความเป็นไปได้

พบว่า	 ความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับการประเมินสูงที่สุด	 ความถูกต้อง	 ความเหมาะสม	ความเป็น

ไปได้	 อยู่ในระดับการประเมิน	 สูง	 สอดคล้องกับ	 รวิภา	 หอมเศรษฐี	 (2549:	 280-289)	 ได้ศึกษา

สมรรถนะของผู้บริหารระดับกลางในระบบราชการไทย	 โดยเลือกศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารระดับ

กลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 กระทรวงการคลัง	 และกระทรวง

พาณิชย์	ได้ผลสรปุของตัวแบบสมรรถนะและแนวทางในการพฒันาสมรรถนะของผู้บรหิารระดับกลาง

ในแต่ละกระทรวง	แต่ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเฉพาะงานฝ่าย

อ�านวยการ	1-	8	กองบังคับการอ�านวยการ	กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	กรุงเทพมหานคร	

2	กระทรวง	มีดังนี้	

	 1.	ผู้บริหารระดับกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 มีความโดดเด่นในสมรรถนะใน

การท�างานและสมรรถนะทางจริยธรรม	 และพบว่า	 สมรรถนะที่ต้องพัฒนาของผู้บริหารระดับกลาง

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ประกอบด้วย	1)	สมรรถนะในการท�างาน	มีองค์ประกอบย่อย	คือ

การผลกัดันการเปลีย่นแปลง	และความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	2)	สมรรถนะเฉพาะด้าน	

มอีงค์ประกอบย่อยคือ	การจัดการเทคโนโลยข้ีอมลูข่าวสาร	การจัดการทางการเงิน	การบรหิารกฎหมาย

และระเบยีบปฏิบติัราชการ	และการบรหิารและพฒันาองค์กร	3)	สมรรถนะทางการเมอืง	มอีงค์ประกอบ

ย่อยคือ	การเจรจาต่อรอง	การสร้างแนวร่วมทางการบรหิาร	และการปฏิสมัพนัธ์กบัฝ่ายการเมอืง	ส�าหรบั

แนวทางในการพฒันาสมรรถนะของผู้บรหิารระดับกลางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ในองค์ประกอบ

สมรรถนะในการท�างาน	 ควรสนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลางอย่างต่อเนื่อง	 และ

ส่งเสริมการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีแก่ผู้บริหารระดับกลางโดยคัดเลือกผู้บริหารระดับกลางในการเข้า

รบัการฝึกอบรมและการส่งเสรมิการศึกษา	อบรมเน้นการเพิม่ทกัษะในด้านการบรหิารกฎหมายระเบยีบ

ปฏิบติัราชการ	การจัดการทางการเงิน	การบรหิารพฒันาองค์กร	การสร้างแนวร่วมและการเจรจาต่อรอง	

การจัดการทางการเงิน	 การพัฒนาองค์กร	 และการบริหารกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการในองค์

ประกอบสมรรถนะเฉพาะด้าน	ควรมุง่เน้นการส่งเสรมิทางด้านการอบรมอย่างต่อเนือ่ง	โดยเน้นการเพิม่

ทักษะการจัดการเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารของผู้บริหารระดับกลางมากขึ้น	 ในองค์ประกอบสมรรถนะ

ทางการเมือง	 ควรจัดการอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะดังกล่าวควรค�านึกถึงการพัฒนาทักษะในการ

สร้างทีมงานและการท�างานเป็นทีม

	 2.	ผู้บรหิารระดับกลางกระทรวงพาณิชย์	โดดเด่นในส่วนของสมรรถนะทางการเมอืงมากทีส่ดุ	

พบว่าสมรรถนะที่ต้องพัฒนาของผู้บริหารระดับกลางกระทรวงพาณิชย์	 ประกอบด้วย	 1)	 สมรรถนะ
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ในการท�างาน	 มีองค์ประกอบย่อยคือ	 ทักษะการมุ่งผลลัพธ์	 การมีวิสัยทัศน์	 ทักษะการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้า	การมีมนุษยสัมพันธ์	และทักษะการสร้างทีมงาน	2)	สมรรถนะเฉพาะด้าน	มีองค์ประกอบ

ย่อยคือ	 ทักษะการจัดการเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร	 การจัดการทางการเงิน	 การบริหารกฎหมายและ

ระเบียบปฏิบัติราชการ	และการบริหารพัฒนาองค์กร	3)	สมรรถนะทางการเมือง	มีองค์ประกอบย่อย

คือการปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายการเมือง	4)	สมรรถนะทางจริยธรรม	มีองค์ประกอบย่อยคือ	ความซื่อสัตย์	

การตระหนกัผลประโยชน์สาธารณะ	และความมวีนัิยในตนเอง	ส�าหรบัแนวทางในการพฒันาสมรรถนะ

ของผู้บริหารระดับกลางกระทรวงพาณิชย์	ในองค์ประกอบสมรรถนะในการท�างาน	ควรให้ความส�าคญั

กับการพัฒนาการผลักดันการเปลี่ยนแปลงเป็นล�าดับแรก	การมุ่งผลลัพธ์และการมีวิสัยทัศน์	 ในองค์

ประกอบสมรรถนะเฉพาะด้านควรพัฒนาทักษะการจัดการเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร	 ในองค์ประกอบ

สมรรถนะทางจริยธรรมควรให้ความส�าคัญกับการปลูกฝังค่านิยมทางจริยธรรม	 ความรับผิดชอบ

ความผูกพันต่อหน่วยงานและการค�านึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรี	

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าไปใช้	

	 	 จากผลการวิจัยยทุธศาสตร์การพฒันาสมรรถนะของบคุลากร	กองบัญชาการต�ารวจตระเวน

ชายแดน	กรงุเทพมหานคร	ทัง้	13	ด้าน	พบว่า	สมรรถนะการท�างานของบคุลากร	กองบญัชาการต�ารวจ

ตระเวนชายแดน	มค่ีาเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดับมาก	เมือ่พจิารณารายด้าน	พบว่า	ด้านความรบัผิดชอบ	

มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก	 รองลงมา	 ได้แก่	 ด้านการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์	 ด้านการ

มุ่งเน้นการให้บริการ	 และด้านการท�างานเป็นทีม	 ตามล�าดับ	 ดังน้ัน	 การเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร	

กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	อาจต้องปรับปรุงในสิ่งต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 1.1	ด้านความรบัผิดชอบ	ด้านทกัษะในการสือ่สาร	ด้านทกัษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ	

และด้านการท�างานเป็นทีม	 หน่วยงานควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้

มีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ	

	 	 1.2	ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล	ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ก�าลัง

สมรรถนะของบุคลากร	 กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	 เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่

ทนัสมยั	โดยใช้งบประมาณของรฐับาล	จัดท�าแผนและแนวทางการปฏิบติัทีเ่ป็นไปได้เพือ่น�าสูก่ารปฏิบติั

	 ในส่วนสมรรถนะของบุคลากรที่ดีอยู่แล้วควรส่งเสริมและให้ขวัญและก�าลังในการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งจะน�าไปสู่การการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	ควรมกีารวจัิยและพฒันา	แผนงาน	โครงการและกจิกรรมอ่ืน	ๆ 	ทีเ่หมาะสมกบัความต้องการ

ของบุคลากร	กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	กรุงเทพมหานคร

	 2.	ควรท�าการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	กองบัญชาการต�ารวจตระเวน

ชายแดนในพื้นที่อื่น	ๆ	
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