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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อ
เสรมิความมั่นคง ของกองร้อยปฏิบัติการสนาม สังกัดกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 โดยแบ่ง
วิธีการด าเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1. ศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อเสริมความมั่นคง ของกองร้อยปฏิบัติการสนาม สังกัดกองบังคับ
การต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม ผู้ใหข้้อมูลเป็น
ข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนช้ันสัญญาบตัรและชั้นประทวน โดยเป็นผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 418 คน 
และเข้าร่วมการสนทนากลุม่ จ านวน 20 คน ในสังกัดกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกของการบริหารแบบมีส่วนร่วม และยกร่างกลยุทธ์ โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบตัิการ ผู้ใหข้้อมูลเป็น
ข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 จ านวน 26 คน และ  
การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ โดยมผีู้เช่ียวชาญเข้าร่วมการสัมมนา จ านวน  9  คน วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา และ 3. การประเมินกลยุทธ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 22 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
การหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมดา้นการ
พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพือ่เสริมความมั่นคง ของกองร้อยปฏิบัติการสนาม สังกัดกองบังคับการต ารวจ
ตระเวนชายแดน ภาค 3 ท่ีพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 11 กลยุทธ์ ดังนี้ 1) พัฒนาบุคลากรกองร้อยปฏบิัติการสนาม
ให้มีทักษะและความช านาญ ตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานท่ีก าหนด 2) ส่งเสรมิการน าเทคโนโลยตี่างๆ ที่มี
อยู่ในปัจจุบันมาใช้ในการพัฒนาทักษะการปฏิบตัิงานของกองร้อยปฏิบัติการสนาม 
 
 
          *นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
         **อาจารย์ประจ าสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
        ***อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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3) เสริมสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรของกองร้อยปฏิบัติการสนาม 4) ยกระดับคณุภาพการให้บริการแก่ ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 5) ส่งเสริมให้ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคงในอาณาบรเิวณชายแดน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ 6) ส่งเสรมิ
ความร่วมมือของเครือข่ายชายแดนให้เอื้อต่อการปฏิบตัิภารกิจของกองร้อยปฏิบัติการสนาม 7) ส่งเสริมการ
จัดท าแผนการปฏิบตัิงานท่ีมุ่งเน้นการบริหารแบบมสี่วนร่วมของกองร้อยปฏิบัติการสนาม 8) พัฒนาระบบงาน
และกระบวนการด าเนินงานของกองร้อยปฏิบัติการสนามให้มีประสทิธิภาพ 9) พัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ 
เครื่องมือท่ีทันสมัย และให้เพียงพอ และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 10) เสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยยดึถือ
ศักดิ์ศรีจริยธรรมและอุดมการณ์ของหน่วยต ารวจตระเวนชายแดน 11) พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายกับ
หน่วยงานและมวลชนในพ้ืนท่ีชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน  ส าหรับผลการประเมินกลยุทธ์ดา้นความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ พบว่า ด้านความเหมาะสม และด้านความเป็นประโยชน์ ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมากที่สดุ ด้านความเป็นไปได้ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
 

ค าส าคัญ : การบริหารแบบมีส่วนร่วม / กลยุทธ์ / การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพ่ือเสริมความมั่นคง 
 

ABSTRACT 
 

The research objective of this study was to develop participative management strategies for 
development and people assistance for stability promotion of Border Patrol Police Company 
in Border Patrol Police Division 3. The study comprised three steps. The first step was studying 
states, problems and factors related to participative management for development and 
people assistance for stability promotion of Border Patrol Police Company in Border Patrol 
Police Division 3. Data were gathered through questionnaires and focus group discussions 
among commissioned and non-commissioned border patrol polices of Border Patrol Police 
Division 3. Four hundred and eighteen of them were asked to finish the questionnaires and 20 
of them attended the seminar. Mean, standard deviation, and content analysis were used for 
data analysis. The second step was analyzing inside and outside environments of participative 
management, and developing the strategies through a workshop of 26 border patrol police 
officers and holding a connoisseurship with 9 experts. Content analysis was used for data 
analysis. The last step was evaluating the strategies by using questionnaires with 22 experts. 
Mean and standard deviation were used for data analysis. The research result  showed that 
the participative  management strategies comprised of 11 strategies as follows: 1) developing 
skills and expertise of Border Patrol Police Company’s personnel according to the operational 
manual standard, 2) supporting technology utilization in developing skills of Border Patrol 
Police Company’s personnel,  3) motivating Border Patrol Police Company’s personnel, 4) 
improving services for communities, government and private sectors with accuracy, fast and 
fair, 5) encouraging communities, government and private sectors to get involve in border-
security supporting and to rely on themselves, 6) supporting cooperation among border 
networks that may support Border Patrol Police Company’s operation, 7) supporting 
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operational planning focused on participative management, 8) developing effective operating 
system for Border Patrol Police Company, 9) developing military hardware and devices 
appropriately and sufficiently for operations, 10) strengthening organizational cultures 
according to Border Patrol Police’s ethics, and 11) developing relationship among networks, 
agents and people in border areas and neighboring countries. The result from the assessment 
showed that the propriety and utility of the strategies were rated at highest level and the 
feasibility was rated at the high level.  
 

Keywords : Participative Management / Strategy Development / People Assistance for  
                Stability Promotion 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) (Border Patrol Police) เป็นต ารวจผู้ปฏิบตัิหน้าที่เพื่อเป็นก าลังเสรมิ
แทนการใช้ก าลังทหาร ในการรักษาความสงบตามแนวตะเข็บชายแดนอันเนื่องจากสนธิสญัญากรุงเจนีวาระหว่าง
ไทยกับฝรั่งเศสซึ่งก าหนดห้ามไม่ให้มีก าลังทหารในระยะ 25 กิโลเมตรจากแนวชายแดน จดุประสงค์หลักในการ
จัดตั้ง ตชด. ในช่วงแรก คือป้องกันกองก าลังคอมมิวนิสต์ที่เขา้มารุกรานในประเทศ โดยให้ ตชด. เป็นหน่วยท่ีมี
คุณลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้อยา่งต ารวจ สามารถ
รบได้อย่างทหาร และสามารถบรกิารประชาชนแทนกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ ได้อย่างข้าราชการพลเรือนทั่วไป  
 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อเปน็เป้าหมายในการพัฒนาขับเคลื่อน
หน่วยให้สามารถปฏิบตัิภารกิจหลกั แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี ใหเ้กิดผลสมัฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เพื่อให้สามารถน าไปใช้เป็นแนวคดิโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Project Idea) ในการเสนอขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่นๆ ซึ่งได้ก าหนดไว้ ได้แก่ (กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน, 2555, 
หน้า 25) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผนึกก าลงัเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงบรเิวณชายแดน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และเสรมิสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและ
ผลประโยชน์ของชาติ ตามแนวชายแดน และพื้นที่ท่ีมีปญัหาดา้นความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงและการสนองงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ              
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านปฏิบัติการพิเศษและกิจการพิเศษ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบรหิารจดัการที่ด ี
 จากยุทธศาสตร์และข้อมูลข้างต้น บทบาทการบริหารงานของกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนใน
ด้านก าลังพล ดา้นการข่าว งานยทุธการ งานส่งก าลังบ ารุง และงานกิจการพลเรือนยังประสบปญัหาในการน า
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากเป็นนโยบายจากส่วนกลาง  ดังนั้นกองร้อยปฏิบัติการภาคสนามจงึมีหน้าที่
ในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ อีกทั้งการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากรในสังกัด ยังมีน้อย        
ขาดแคลนก าลังพล เน้นการบริหารตามล าดับขั้นบังคับบญัชาจึงท าให้การบริหารงานบางประการเกดิความล่าช้า 
(กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน, 2554, หน้า 1, 8, 9) 
 กองร้อยปฏิบัติการสนาม มีภารกจิในด้านถวายความปลอดภยัส าหรับองค์พระมหากษตัริย์ พระราชินี 
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ 
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สมพระเกียรติและรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณค์วามมัน่คงของรัฐ
ในพื้นที่ชายแดน รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลต่อความมั่นคงของรัฐ 
พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพือ่ความมั่นคงของรัฐ สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ด ารง
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นท่ี และพัฒนาหน่วยและระบบบรหิารจดัการทีด่ี ซึ่งท่ีผ่านมา
ได้มีการน าเทคนิคและเครื่องมือบริหารจดัการสมัยใหม่ตามระบบการพัฒนาคุณภาพการจดัการภาครัฐ มาใช้ใน
การปรับปรุงการท างาน ยกระดับการบริหารจัดการ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานตามระบบแผนงานและโครงการ
ในทุกระดับหน่วย แต่ในปัจจุบันการบริหารจัดการองค์กรตามนโยบายของรัฐบาลได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ท้ังใน
ระบบแผนปฏิบัตริาชการ แผนยุทธศาสตร์ และระบบของการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั สิ่งเหล่านี้
ยังไม่สามารถน ามาใช้ในการบูรณาการ การประสานเชื่อมโยงการบริหารได้ชัดเจน และเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ
การมีส่วนร่วมนั้น ยังมีข้อจ ากัดในหลายดา้น จึงท าให้งานท่ีปฏิบัติมปีระสิทธิภาพลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน     
(กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3, 2554, หน้า 18) 
 ต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 มีการก าหนดยุทธศาสตร์
ในภาพรวมแต่ในส่วนของกลยุทธ์ในเชิงพื้นที่น้ัน ยังไม่ได้มีการก าหนดไว้ชัดเจน ซึ่งการปฏิบตัิงานหลักนั้นจะท า
ตามนโยบายตามภารกิจ 4 ภารกจิจากส่วนกลาง ได้แก่ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด การรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดนและป้องกันปราบปรามการก่อความไมส่งบ การ
พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพือ่เสริมความมั่นคง และการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนภารกิจของต ารวจตระเวน
ชายแดนและกรมต ารวจ หรือปฏบิัติตามค าสั่งผู้บังคับบญัชาเพียงอย่างเดียว จึงท าให้การปฏิบัติงานไม่สามารถ
ประสบความส าเรจ็เท่าที่ควร ซึ่งเกิดจากปัญหาหลายประการที่ไม่สามารถท าให้การบริหารองค์กรประสบ
ความส าเร็จ เช่น เมื่อสั่งการแล้วผูใ้ต้บังคับบัญชาไมส่ามารถปฏิบตัิตามได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ผู้ใต้บังคับบัญชา
กับฝ่ายบรหิารมีความคดิเห็นแตกต่างกันในทางปฏิบัติ ผู้บรหิารไมส่ามารถปฏิบตัิหรือวางแผนได้เนื่องจากเกิด
ช่องว่างระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บงัคับบัญชา เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวจะท าให้คลี่คลายลงได้จึงจ าเป็นต้องใช้การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งสมเดช สีแสง (2547, หน้า 230) ได้กล่าวถึงความส าคญั
ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่าการบริหารแบบมสี่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานรวมกลุม่กันใช้ความรู้
ความสามารถ สติปัญญาและประสบการณ์ของแต่ละคนร่วมกันปรบัปรุงงานในหน่วยงานของตน ท าให้ความรู้สึก
ว่าตนมีคณุค่า มีความภาคภูมิใจและท างานเตม็ความสามารถ ท้ังนี้การบริหารแบบมสี่วนร่วมยังสอดรับกับการ
บริหารจดัการยุคใหม่ที่สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาล ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 จากภารกิจของกองร้อยปฏิบตัิการสนาม สังกัดกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ใน 4 
ด้าน ได้แก่ 1) การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ 2) การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยตามแนวชายแดนและปอ้งกันปราบปรามการก่อความไม่สงบ 3) การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
เพื่อเสรมิความมั่นคง และ 4) การฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนภารกิจของต ารวจตระเวนชายแดนและกรมต ารวจ 
ผู้วิจัยเลือกพัฒนากลยุทธ์การบริหารแบบมสี่วนร่วมในภารกิจดา้นท่ี 3 คือ การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
เพื่อเสรมิความมั่นคง เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชนบทเพื่อความมั่นคง การพัฒนาส่งเสรมิอาชีพและการ
ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์ แล้วยังให้ความช่วยเหลือและสงเคราะหป์ระชาชนท่ีประสบภัยธรรมชาติ เช่น 
แจกจ่ายสิ่งของพระราชทาน และสิ่งที่ส าคัญ คือ การด าเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริซึ่งเป็น
ภารกิจท่ีส าคัญ ผลจากการศึกษาดังกล่าวจะท าใหส้ามารถช่วยให้การบริหารกองร้อยปฏิบตัิการสนาม สังกัดกอง
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บังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ด าเนินงานตามภารกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเปา้หมายของหน่วยงานหลักต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและปจัจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาและ
ช่วยเหลือประชาชนเพื่อเสรมิความมั่นคง ของกองร้อยปฏิบัติการสนาม สังกัดกองบังคับการต ารวจตระเวน
ชายแดน ภาค 3  

2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อเสรมิความ
มั่นคง ของกองร้อยปฏิบัติการสนาม สังกัดกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3   

3. เพื่อประเมินกลยุทธ์การพัฒนาการบริหารแบบมสี่วนร่วมด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
เพื่อเสรมิความมั่นคงของกองร้อยปฏิบัติการสนาม สังกัดกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารแบบมสี่วนร่วมด้านการพัฒนา
และช่วยเหลือประชาชนเพื่อเสรมิความมั่นคง ของกองร้อยปฏิบัติการสนาม สังกัดกองบังคับการต ารวจตระเวน
ชายแดน ภาค  3 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนชั้นสัญญาบัตรใน
สังกัดกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ในปี พ.ศ. 2557 จ านวน 176 คน และข้าราชการต ารวจ
ตระเวนชายแดนชั้นประทวนในสังกัดกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ในปี พ.ศ. 2557 จ านวน 
242  คน ก าหนดขนาดกลุม่ตัวอยา่งโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) กลุ่มตัวอย่างได้มา
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Random Sampling) วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสนทนากลุ่มข้าราชการต ารวจผู้ท าหน้าที่เป็นผู้บรหิาร 
จ านวน 10 คน และผู้ปฏิบตัิงานของกองร้อยปฏิบัติการสนามสังกัดกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 
จ านวน 10 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะหเ์นื้อหา 
 ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารแบบมสี่วนร่วมด้านการพฒันาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อ
เสรมิความมั่นคง ของกองร้อยปฏิบัติการสนาม สังกัดกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค  3 เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการประชุมเชิงปฏิบตัิการผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผูเ้ข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย ผูบ้ังคับ
กองร้อยปฏิบัติการภาคสนาม จ านวน 16 คน สารวัตรฝ่ายอ านวยการธุรการก าลังพล สังกัดกองบังคับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนภาค 3 จ านวน 5 คน สารวัตรฝ่ายอ านวยการแผนงานและงบประมาณ สังกัดกองบังคับการ
ต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3 จ านวน 5 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 26 คน เพื่อวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการบริหารแบบมีส่วนร่วม และร่างกลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้าน
การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อเสรมิความมั่นคง ของกองร้อยปฏิบัติการสนาม สังกัดกองบังคบัการ
ต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 และการตรวจสอบร่างกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบรหิารแบบมสี่วนร่วมของกองร้อยปฏิบตัิการสนามและนักวิชาการ ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการพัฒนากลยทุธ์ จ านวน 9 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินกลยุทธ์การพัฒนาการบรหิารแบบมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชนเพื่อเสริมความมั่นคง ของกองร้อยปฏิบัติการสนาม สังกัดกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน     
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ภาค 3 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินกับผู้ทรงคณุวุฒิ จ านวน 22 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 
  

สรุปผลการวิจัย 
 1.  สภาพ ปัญหาและปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชนเพื่อเสริมความมั่นคง ของกองร้อยปฏิบัติการสนาม สังกัดกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน    
ภาค 3 สรุปได้ดังนี ้
     1.1 สภาพการบริหารแบบมสี่วนร่วมด้านการพัฒนาและช่วยเหลอืประชาชนเพื่อเสรมิความมั่นคง 
ของกองร้อยปฏิบัติการสนาม สังกดักองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค  3 ท้ัง 4 ด้าน พบว่า 1) ด้านการ
มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย พบว่าบุคลากรมีการเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในการก าหนดเปา้หมาย มี
การก าหนดเป้าหมายในการปฏิบตัิงานในแต่ละพื้นท่ี และผู้ปฏิบัติทราบถึงเป้าหมายในการปฏิบตัิงานอย่าง
แท้จริง 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบตัิ พบว่าบุคลากรมีการเข้าร่วมประชุมพิจารณาความต้องการให้
มีการวางแผนปฏิบัติงาน มีการแบง่สายงานการบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และผู้ปฏิบตัิเป็นผู้น า
แผนการปฏิบัติงานท่ีส่วนกลางเปน็ผู้ก าหนดมาใช้ในการปฏิบัติงาน 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการน าแผนไปปฏิบตั ิ
พบว่าบุคลากรมีการเข้าร่วมประชุมพิจารณาการน าแผนไปปฏิบัติการ เป็นผู้น าแผนปฏิบตัิงานท่ีไดจ้ากส่วนกลาง
ไปสู่การปฏิบตัิ และการน าแผนปฏิบัติงานลงสู่พื้นทีไ่ด้รบัความร่วมมือและความยอมรบัจากชุมชนท้องถิ่น และ 
4) ด้านการมีส่วนร่วมในการทบทวนประเมินผล พบว่าบุคลากรมีส่วนร่วมในด้านนี้ค่อนข้างน้อย โดยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในแตล่ะพื้นท่ี ผู้บริหารของกองร้อยปฏิบตัิการสนามจะเป็นผู้ประเมิน 
     1.2 ปัญหาการบรหิารแบบมีสว่นร่วมด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อเสริมความมั่นคง 
ของกองร้อยปฏิบัติการสนาม สังกดักองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค  3 ท้ัง 4 ด้าน พบว่า 1) ด้านการ
มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย พบว่านโยบายมาจากส่วนกลางเป็นหลัก การมสี่วนร่วมในการก าหนดงานหรือ
บทบาทหน้าท่ี ความรับผดิชอบงานยังมีน้อย บุคลากรมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาน้อย การก าหนดเป้าหมายไม่ไดม้าจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และการประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายยังไม่ทั่วถึง 2) ด้านการมสี่วนร่วมในการวางแผนปฏิบตัิพบว่า
แผนปฏิบัติงานถูกก าหนดโดยผู้ปฏิบัติงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น แผนปฏิบัติงานมาจากส่วนกลางเป็นหลัก 
งบประมาณในการด าเนินงานการวางแผนปฏิบัติงานมไีมเ่พียงพอ แผนปฏิบัติงานไมไ่ด้มาจากการวเิคราะห์ข้อมลู
ของสภาพปัญหาอย่างแท้จริง และการแสดงความคดิเห็นในการวางแผนปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานยังมีน้อย    
3) ด้านการมีส่วนร่วมในการน าแผนไปปฏิบตั ิพบว่างบประมาณในการให้ผู้ปฏิบัติงานน าแผนไปปฏิบัตงิานมีไม่
เพียงพอ การก าหนดงานหรือบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบงานรว่มกับผู้บริหารยังมีน้อย ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานจริง และการน าแผนไปปฏิบตัิเป็นเพียงแผนท่ีมาจากสว่นกลาง
เท่านั้น และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการทบทวนประเมินผล พบว่างบประมาณจากต้นสังกัดในการทบทวน
ประเมินผลงานยังมีน้อย ผู้ปฏิบัติงานไมส่ามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการทบทวนประเมินผลงานของตนร่วมกับ
ผู้บริหาร ผลการทบทวนประเมินผลงานไมส่อดคล้องกับสภาพและปญัหาอย่างแท้จริง โดยภาพรวมยังขาดการ
ทบทวนและประเมินหลังจากเสร็จสิ้นการท าโครงการหรือกิจกรรม 
     1.3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อ
เสรมิความมั่นคง ของกองร้อยปฏิบัติการสนาม สังกัดกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 
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          1.3.1 ปัจจัยภายในทั้ง 5 ด้าน เมื่อสรุปเป็นจดุแข็งและจดุออ่น พบว่า 1) ด้านผู้บรหิาร รายการ
ที่เป็นจุดแข็ง ได้แก ่ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมในการก าหนดนโยบาย และมภีาวะผู้น า 
รายการที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่ ผู้บรหิารไม่ใช้วิธีการโน้มน้าวและจูงใจบุคลากรในหน่วยงานให้มสี่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน 2) ด้านบุคลากร รายการที่เป็นจุดแข็ง ได้แก่ บุคลากรมคีวามเสยีสละ มีทักษะในการปฏิบตัิงาน มี
ความรับผิดชอบและมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี รายการที่เป็นจุดอ่อน ไดแ้ก่ จ านวนบุคลากรไม่เพยีงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน และขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 3) ด้านการเงินหรืองบประมาณ รายการที่เป็นจุดแข็ง ได้แก ่
มีการบรหิารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ รายการที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่ การได้รับงบประมาณที่น ามาใช้ในการ
บริหารงานยังมไีมเ่พียงพอ 4) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ รายการที่เป็นจุดแข็ง ได้แก ่มีอาคาร สถานท่ีอยา่งเพียงพอ 
รายการที่เป็นจดุอ่อน ได้แก่ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการด าเนินการบริหารงานยังมีไม่เพียงพอ และ 5) 
ด้านการจดัการ รายการที่เป็นจุดแข็ง ได้แก่ มีการก าหนดเวลาในการท างานอย่างชัดเจน มีการแบ่งสายงานการ
บังคับบัญชาในการบริหารงานอยา่งชัดเจน รายการที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายไม่ได้มาจากสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง  
          1.3.2 ปัจจัยภายนอกท้ัง 5 ด้าน เมื่อสรุปเป็นโอกาสและอุปสรรค พบว่า 1) ด้านการเมือง /
กฎหมาย รายการทีเ่ป็นโอกาส ไดแ้ก่  นโยบายรัฐบาลมีความชัดเจน รวมไปถึงรัฐบาลมีเสถียรภาพ ระเบียบ
ข้อบังคับท่ีส่งผลต่อการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของกองร้อยปฏิบตัิการสนาม รายการที่เป็นอุปสรรค ได้แก่ 
นักการเมืองที่มีความเสียสละเพื่อสังคมอย่างแท้จริงยังมีน้อย และหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ก าหนดกรอบ ข้ันตอน
การปฏิบัติงานทุกข้ันตอน 2) ด้านเศรษฐกิจ รายการที่เป็นโอกาส ไดแ้ก ่สังคมและชุมชนมสีภาพเศรษฐกิจท่ีดี 
รายการที่เป็นอุปสรรค ได้แก ่ประชาชนในชุมชนมีรายได้น้อยและมอีาชีพท่ีไม่มั่นคง 3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
รายการที่เป็นโอกาส ได้แก ่สังคมและประชาชนในชุมชนมีความคาดหวังและมเีจตคติที่ดีต่อบทบาทการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของกองร้อยปฏิบัติการสนาม 4) ด้านเทคโนโลย ีรายการที่เป็นโอกาส ได้แก ่ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเอื้อต่อการเผยแพร่ข่าวสารข้อมลู และเอื้อต่อการจัดเก็บข้อมูล รายการที่เป็นอุปสรรค 
ได้แก่ การไดร้ับสนับสนุนเทคโนโลยี  จากหน่วยงานภายนอกยังมีนอ้ย และ 5) ด้านผู้รบับริการ รายการที่เป็น
โอกาส ได้แก ่ประชาชนในชุมชนมีความพึงพอใจและมีความต้องการใช้บริการด้านการพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชน เพื่อเสรมิความมั่นคงของกองร้อยปฏิบัติการสนาม 
 2. กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อเสรมิความ
มั่นคง ของกองร้อยปฏิบัติการสนาม สังกัดกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ท่ีพัฒนาขึ้น สรุปไดด้ังนี้ 
    2.1 วิสัยทัศน์  
          กองร้อยปฏิบัติการสนามเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะและความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการ
พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บริเวณชายแดนภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นคงของภาครัฐและ
ประโยชนส์ุขของประชาชน 
     2.2 พันธกิจ 
          2.2.1 พัฒนาก าลังพลให้มีสมรรถนะและความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและ
ช่วยเหลือประชาชน 
          2.2.2 แสวงหาความร่วมมอืจากผู้ปฏิบตัิงานในกองร้อยปฏิบตัิการสนาม เพื่อให้เข้ามา
ช่วยเหลือและพัฒนาร่วมกับทุกภาคส่วน 
          2.2.3 พัฒนาองค์กรภายใต้ระบบการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 
          2.2.4 สร้างความสมัพันธ์กับหน่วยงานในพื้นที่ชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน 
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    2.3 ประเด็นกลยุทธ์ ประกอบดว้ย 
          2.3.1 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถของก าลงัพลให้มีสมรรถนะและความ
พร้อมในการปฏิบตัิงานด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน มี 3 กลยุทธ์ ได้แก ่กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร
กองร้อยปฏิบัติการสนามใหม้ีทักษะและความช านาญ ตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบตัิงานท่ีก าหนด กลยทุธ์ที่ 2 
ส่งเสริมการน าเทคโนโลยตี่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของกองร้อยปฏิบัติการ
สนาม และ กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรของกองร้อยปฏิบัติการสนาม 
           2.3.2 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การเสรมิสร้างความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ในพื้นที่ชายแดนอย่างบูรณาการ มี 3 กลยุทธ์ ได้แก ่กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับคณุภาพการให้บริการแก่ ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสรมิให้ชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคงในอาณาบริเวณชายแดน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
และกลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายชายแดนให้เอื้อตอ่การปฏิบัตภิารกิจของกองร้อยปฏิบัติการ
สนาม        
            2.3.3  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3  การยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มี 4     
กลยุทธ์ ได้แก ่กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสรมิการจัดท าแผนการปฏิบัติงานท่ีมุง่เน้นการบริหารแบบมสี่วนร่วมของกองร้อย
ปฏิบัติการสนาม กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบงานและกระบวนการด าเนินงานของกองร้อยปฏิบัติการสนามให้มี
ประสิทธิภาพ  กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย และใหเ้พียงพอ และเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน และกลยุทธ์ที่ 10 เสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยยดึถือศักดิ์ศรีจริยธรรมและอุดมการณข์องหน่วย
ต ารวจตระเวนชายแดน 
            2.3.4 ประเด็นกลยุทธ์ที ่4 การส่งเสรมิความสัมพันธ์กับหน่วยงานในพ้ืนท่ีชายแดนและ
ประเทศเพื่อนบ้าน มี 1 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาความสมัพันธ์ระหว่างเครือข่ายกับหน่วยงานและ
มวลชนในพ้ืนท่ีชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน 
    2.4 เป้าประสงค ์
          2.4.1 กองร้อยปฏิบัติการสนามมสีมรรถนะและความพร้อมในการปฏิบัติงานดา้นการพัฒนา
และช่วยเหลือประชาชน และสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและประเทศเพื่อนบา้น                                  
          2.4.2 ผู้ปฏิบตัิงานในกองร้อยปฏิบัติการสนามมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน 
โดย ความร่วมมือจากหน่วยภาครฐั เอกชน และชุมชน 
          2.4.3 กองร้อยปฏิบัติการสนามมรีะบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
          2.4.4 กองร้อยปฏิบัติการสนามมีความสมัพันธ์และมิตรภาพที่ดีกับหน่วยงานในพ้ืนท่ีชายแดน 
และประเทศเพื่อนบ้าน 
 3. ผลการประเมินกลยุทธ์การพัฒนาการบริหารแบบมสี่วนร่วมด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
เพื่อเสรมิความมั่นคง ของกองร้อยปฏิบัติการสนาม สังกัดกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ในด้าน
ความสอดคล้องของกลยุทธ์ ในภาพรวมมีความสอดคล้องกันอยู่ในระดับมากทีสุ่ด  ด้านความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ และความเป็นประโยชน ์ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดและ
มาตรการ พบว่า ด้านความเหมาะสม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสดุ ด้านความเป็นไปได้ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก และด้านความเป็นประโยชน ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
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อภิปรายผล 
 1. สภาพ ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชนเพื่อเสริมความมั่นคง ของกองร้อยปฏิบัติการสนาม สังกัดกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน      
ภาค  3 มีประเด็นที่อภิปรายผลดงันี้ 

     1.1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อ
เสรมิความมั่นคง ของกองร้อยปฏิบัติการสนาม สังกัดกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 พบว่า 
กองร้อยปฏิบัติการสนาม มีการเขา้ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการก าหนดเป้าหมาย และพิจารณาการน าแผนไป
ปฏิบัติการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ากระบวนการในการด าเนินงานของกองร้อยปฏิบัติการสนาม สังกัดกองบังคับ
การต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 มุ่งให้ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ใต้บังคับบญัชามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
จุดหมายขององค์กร เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ การปฏบิัติงานให้บรรลุเป้าหมายจึง
ต้องใช้หลักในการด าเนินการทั้งในเรื่องของการจัดการองค์การ การวางแผน การควบคุม อีกทั้งในเรื่องของการ
น า ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการบรหิารแบบมสี่วนร่วมของกองร้อยปฏบิัติการภาคสนาม สังกัดกองบังคับการต ารวจ
ตระเวนชายแดน ภาค 3 ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของปาริชาติ บัวเจรญิ และคนอ่ืนๆ (2551, หน้า 67) 
และโคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1977) ที่ได้สรุปกระบวนการมีส่วนร่วมได้แก่ 1) การมีสว่นร่วมใน
การคิด ศึกษาปญัหาที่แท้จริง เพื่อก าหนดวิธีการแกไ้ขปัญหา 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 3) การมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัตติามแผนงานหรือโครงการ 4) การมสี่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ตลอดจนการวิเคราะห์ถึง
ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร 
     1.2 ผลการศึกษาปญัหาการบรหิารแบบมสี่วนร่วมด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อเสรมิ
ความมั่นคง ของกองร้อยปฏิบัติการสนาม สังกัดกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 พบว่า บุคลากรไม่
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการก าหนดเป้าหมายได้ การก าหนดเป้าหมายไม่ไดม้าจากสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง งบประมาณในการด าเนินงานมไีม่เพียงพอ 
แผนปฏิบัติงานไมไ่ด้มาจากการวเิคราะห์ข้อมลูของสภาพปญัหาอย่างแท้จริง การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น การก าหนดงานหรือบทบาทหน้าที่ ความรับผดิชอบงานร่วมกับผู้บรหิารยังมีน้อย ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานจริง ผู้ปฏบิัติงานไม่สามารถเข้ามามสี่วนร่วมในการทบทวน
ประเมินผลงานของตนร่วมกับผูบ้ริหาร และผลการทบทวนประเมินผลงานไม่สอดคล้องกับสภาพและปัญหา
อย่างแท้จริง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวา่แผนการปฏิบัติงานของกองร้อยปฏิบัติการสนาม ไมไ่ด้มาจากการจัดท าแผน
โดยบุคลากรกองร้อยปฏิบัติการสนามเอง ซึ่งแผนการปฏิบัติงานมาจากส่วนกลาง โดยกองร้อยปฏิบตักิารสนาม
เป็นผู้ปฏิบตัิตามนโยบายเท่านั้น แผนการปฏิบัติงานจึงไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น จึงท าใหก้ารติดตาม
และประเมินผลไมต่รงกับสภาพความเป็นจริง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพงษ์ศักดิ์ อนัทรินทร์ (2546) ที่ได้
ท าการวิจัยเรื่องการมสี่วนร่วมของครูในการวางแผนปฏิบัติการประจ าปีในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบรุี ผลการศึกษา พบว่า ขั้นตอนการเตรียมการมีปญัหาบุคลากรไม่ทราบวิธีการ
ท างาน ขาดความรู้ความเข้าใจในงานขั้นเตรียมการ ข้ันตอนการวางแผนมีปัญหา คือ โรงเรียนขาดข้อมูลในการ
วางแผน ขั้นตอนการด าเนินงานตามแผน คือ ผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญในการปฏิบตัิงานตามแผน และขั้นตอน
การประเมินผลมปีัญหาในเรื่องขาดการตดิตามตรวจผลงาน ไม่มีการประเมินผลงานหลังจากการปฏิบตัิงานเสร็จ
สิ้นแล้ว  
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     1.3 ผลการศึกษาปจัจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชนเพื่อเสริมความมั่นคง ของกองร้อยปฏิบัติการสนาม สังกัดกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน    
ภาค 3 พบว่า 
           1.3.1 ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย ปัจจัยที่เป็นจดุแข็ง ได้แก่ ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ 
มีความพร้อมในการก าหนดนโยบาย มีภาวะผู้น า บุคลากรมคีวามเสยีสละ มีทักษะ มีความรับผิดชอบ และมี
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการบรหิารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีอาคาร สถานท่ีที่เอื้อต่อการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม มีการก าหนดเวลาในการท างาน การแบ่งสายงานการบังคับบัญชาในการบรหิารงานแบบมีส่วน
ร่วมอย่างชัดเจน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานมสี่วนร่วมในการ
บริหารงานของหน่วยงาน เพื่อสรา้งความเข้าใจถึงบทบาท ความรับผดิชอบให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับไดร้บัทราบ
ข้อมูลร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุพจน์  ทรายแก้ว (2554, หน้า 35) ที่เสนอว่าปัจจัยส าคญัในการ
บริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ประกอบด้วย 1) การสนับสนุน ความมุ่งมั่นในการผลักดันการเปลีย่นแปลงจากคณะ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ 2)กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและกลยุทธ์การด าเนินงานของ
คณะผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งผู้มสี่วนไดเ้สียทุกฝ่ายในองค์การ 3) การคิดวิเคราะห์ให้ทราบถึงสถานการณ์
ปัจจุบันขององค์การในเชิงระบบ 4) ความเข้าใจในบทบาท ความรบัผิดชอบของคณะผู้ปฏิบตัิงานทุกระดับ      
5) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ ประมวลผลขอ้มูล และออกรายงานประกอบการวินิจฉัย
สั่งการ และ 6) การจัดให้มีปัจจยัเสริมแรงในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบตัิงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเชิง
บวกและลบ ส่วนปัจจัยทีเ่ป็นจุดออ่น ได้แก่ ผู้บรหิารขาดการโนม้น้าวและจูงใจในการปฏิบตัิงาน บุคลากรขาด
ขวัญก าลังใจในการปฏิบตัิงาน ขาดแหล่งเงินงบประมาณที่น ามาใช้ในการบริหารงาน เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์    
ที่ใช้ในการด าเนินการมไีม่เพยีงพอ การก าหนดเป้าหมายไมไ่ด้มาจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง การ
ประชาสมัพันธ์ยังไม่ทั่วถึง แผนปฏิบัติงานไม่ไดม้าจากการวิเคราะหข์้อมูลของสภาพปญัหาอย่างแท้จรงิ ขาดการ
สรุปวิเคราะห์ข้อมูลการทบทวน การติดตามและประเมินผล เมื่อเสรจ็สิ้นการด าเนินการ เพื่อน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาอย่างแท้จริง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารยังไมเ่ข้าใจเกี่ยวกับการจัดการปัจจัยภายในของหน่วยงานใน
ภาพรวมและความต้องการของผู้ปฏิบัติงานท่ีจะท าให้หน่วยงานบรรลุถึงเป้าหมายในการปฏิบตัิงานท่ีแท้จริง    
ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ (2546, หน้า 43-45) ที่กล่าวว่า สภาพแวดล้อม
ภายในองค์การมีอิทธิพลมาก แต่ผูบ้ริหารต้องมีความเข้าใจและจดัการต่อปัจจัยภายในขององค์การจึงจะบรรลุ
เป้าหมาย โดยปัจจัยส าคัญภายในองค์การประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ก าหนดนโยบายและ
แนะน าฝ่ายบริหารของกิจการดูแลรักษาผลประโยชน์ท่ัวไป 2) ลูกจ้าง ปัจจุบนัองค์การพยายามให้พนักงานมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ หรือเสนอแนะวิธีการปรับปรุงพัฒนากิจการเพือ่ให้ท างานดีขึ้น ตั้งรางวัลให้พนักงานท่ี
เสนอแนะวิธีการปรับปรุงและพัฒนาให้องค์การ และ 3) วัฒนธรรมในองค์การ จะมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการ
ก าหนดระเบียบแบบแผนของพนักงานและผู้บริหารองค์การ 
            1.3.2 ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ปัจจัยที่เป็นโอกาส ไดแ้ก่ ความชัดเจนของนโยบาย
รัฐบาล รวมไปถึงเสถียรภาพของรฐับาล  ระเบยีบข้อบังคับ สังคมและชุมชนมีสภาพเศรษฐกิจท่ีดี ประชาชนมี
ความคาดหวัง มีเจตคติที่ดีต่อการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของกองร้อยปฏิบัติการสนามเพิ่มมากขึ้น มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเอื้อต่อการจดัเก็บข้อมูล ประชาชนมีความพึงพอใจและมีความต้องการใช้บริการด้านการ
พัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ได้แก่ นักการเมืองที่มีความเสยีสละเพื่อสังคมยังมีน้อย 
ประชาชนมีรายได้น้อย มีอาชีพที่ไม่มั่นคง การได้รับสนับสนุนเทคโนโลยีหรือการน าเทคนิคสมัยใหม่จาก
หน่วยงานภายนอกยังมีน้อย ท้ังนี้อาจเป็นเพราะกองร้อยปฏิบตัิการสนามมีนโยบายทีเ่ปิดโอกาสให้ประชาชนได้
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เข้ามามสี่วนร่วมในการท างานของกองร้อยปฏิบัติการสนามมากขึ้น อีกทั้งประชาชนในเขตพื้นท่ีชายแดนให้
ความส าคญักับการท างานของหนว่ยงาน และให้ความร่วมมือในการท างานเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันสภาพความ
เป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนส่วนใหญม่ีรายได้น้อย อาจท าให้ขาดความพร้อมในหลายๆ ด้านท าให้เกิด
ปัจจัยด้านอุปสรรคเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุวัฒน์ ศิรินิรนัดร์ และภาวนา สายชู (2553, หน้า 41-47) 
ที่กล่าวว่า สภาพแวดล้อมภายนอกท่ัวไปจะไม่มีความสัมพันธ์กับองค์กรโดยตรง แตเ่ป็นปัจจัยต่างๆ ท่ีไม่มีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการด าเนินการขององค์กร แต่สามารถมีอิทธิพลหรือผลกระทบทางอ้อมต่อองค์กร 
ประกอบด้วย 1) ปัจจัยทางการเมอืง มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายการเกดิขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยนี้ มีส่วนท่ีจะส่งผลกระทบตอ่องค์กรได้ทั้งทางบวกและทางลบ ขึ้นอยู่กับว่าผลกระทบเป็นโอกาสหรือ
อุปสรรคต่อองค์กร 2) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจของประเทศมสี่วนส าคญัต่อการด าเนินงานทางธุรกิจ
ขององค์กรอย่างสูง เป็นปัจจัยท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ทัง้ที่เป็นโอกาสหรืออุปสรรคที่องค์กรต้องเฝ้า
ติดตามความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ 3) ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตประจ าวัน เพื่อท่ีจะมีความพร้อมต่อการปรับเปลีย่นนโยบาย ทิศทางการด าเนินงานของ
องค์กรให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 4) ปัจจัยทางเทคโนโลยี มีความส าคญัตอ่การ
ประกอบธุรกิจในปัจจุบัน การน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาพัฒนาสินค้าและบริการเดิมให้มีศักยภาพในการ
แข่งขันมากขึ้น เทคโนโลยจีึงเป็นหัวใจของการสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัผลติภณัฑ์และบริการต่างๆ และยังสอดคล้อง
กับแนวคิดของ วัฒนา วงศ์เกียรตริัตน์ และคนอื่นๆ (2548, หน้า 37) ทีก่ล่าวถึง ปัจจัยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเชิงปฏิบตัิการขององค์กรภาครัฐบาล ที่ส าคญั ได้แก ่1) ความต้องการของสังคมต่อการไดร้ับ
บริการจากหน่วยงาน และ 2) กลุม่บุคคลผู้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเกี่ยวกับความต้องการการได้รับบริการและ
ความพร้อมในการให้บริการ 
 2. กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อเสรมิความ
มั่นคง ของกองร้อยปฏิบัติการสนาม สังกัดกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 มีประเด็นท่ีอภิปรายผล
ดังนี ้
      2.1 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถของก าลังพลให้มีสมรรถนะและความพร้อมใน
การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน มี 3 กลยุทธ์ ได้แก ่กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรกองร้อย
ปฏิบัติการสนามใหม้ีทักษะและความช านาญ ตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานท่ีก าหนด กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม
การน าเทคโนโลยตี่างๆ ที่มีอยู่ในปจัจุบันมาใช้ในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของกองร้อยปฏิบตัิการสนาม 
และ กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรของกองร้อยปฏบิัติการสนาม กลยุทธ์ดังกล่าวมีความส าคญั
เนื่องจากการพัฒนาสมรรถนะของกองร้อยปฏิบัติการสนาม จ าเป็นตอ้งมีการน าเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมยัมาช่วย
ในการพัฒนาทักษะเพื่อให้เกิดความช านาญ อีกท้ังยังจ าเป็นต้องมีการสรา้งแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้
ปฏิบัติ  ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี (2556, หน้า 14-
16) ที่ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสรมิความมั่นคงของชาติ คือ ยุทธศาสตร์พัฒนาฐานข้อมูลและองค์
ความรู้ด้านความมั่นคง โดยใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลย ีรวมทัง้ให้ความส าคัญกับข้อมูลสถานการณ์หรือภัย
คุกคามด้านความมั่นคง ข้อมูลสภาพพ้ืนท่ี ข้อมูลความต้องการของชุมชนที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของ
ประชาชน และยุทธศาสตร์ผนึกก าลังเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและภูมคิุ้มกันของคน ชุมชน และพื้นที่เปา้หมาย
อย่างยั่งยืน โดยพัฒนาและส่งเสรมิการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และสร้างขวัญก าลังใจ ค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสม และยังสอดคล้องกับวารีรัตน์ แก้วอุไร และอมรรตัน์ วัฒนาธร (2557, หน้า 224) ที่ได้สรุปสาระส าคญั
ของการจัดการศึกษาและพัฒนาครู ณ มณฑลกวางสี ประเทศสาธารณประชาชนจีน ระหว่าง 26 ตุลาคม-       



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2558         ISSN 2408 - 0845
197

 

 

1                พบกลยุทธ์ที่ส าคัญของการเรียนรู้สู่การพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คือ 
กลยุทธ์การมหี้องปฏิบัติการและ ICT เพื่อผลักดันให้เกิดห้องปฏบิัตกิารสอนที่สมัพันธ์กับสาขาวิชาเอกเพื่อสร้าง
ประสบการณ์ที่จะน าความรูสู้่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
                  2.2 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน    
ในพื้นที่ชายแดนอย่างบูรณาการ มี 3 กลยุทธ์ ได้แก ่กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับคณุภาพการให้บริการแก่ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสรมิให้ชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคงในอาณาบริเวณชายแดน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
และกลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายชายแดนให้เอื้อตอ่การปฏิบัตภิารกิจของกองร้อยปฏิบัติการ
สนาม  กลยุทธ์ดังกล่าวมีความส าคัญ เนื่องจากกองร้อยปฏิบัติการสนาม เป็นหน่วยงานท่ีชุมชนในพ้ืนท่ีบริเวณ
ชายแดน มีเจตคติที่ดตี่อการท างานของกองร้อยปฏิบัติการสนาม โดยให้การยอมรับ ความร่วมมือในการร่วม
กิจกรรมต่างๆ  กองร้อยปฏิบตัิการสนามจึงจ าเป็นต้องมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้
เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานกับชุมชน ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ส านักนายกรัฐมนตรี (2556, หน้า 14-16) ที่ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสรมิความมั่นคงของชาติ คือ 
ยุทธศาสตร์พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความมั่นคง โดยการส่งเสริมและสนับสนุนใหห้น่วยงานใน
จังหวัดมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนและเครือข่ายประชาสังคมในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) องค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน ร่วมด าเนินโครงการที่เกีย่วข้องกับการพัฒนาเพื่อเสรมิ
ความมั่นคงของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
        2.3  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มี 4 กลยุทธ์ 
ได้แก ่กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการจัดท าแผนการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเน้นการบริหารแบบมสี่วนร่วมของกองรอ้ย
ปฏิบัติการสนาม กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบงานและกระบวนการด าเนินงานของกองร้อยปฏิบัติการสนามให้มี
ประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย และใหเ้พียงพอ และเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน และกลยุทธ์ที่ 10 เสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยยดึถือศักดิ์ศรีจริยธรรมและอุดมการณข์องหน่วย
ต ารวจตระเวนชายแดน กลยุทธ์ดงักล่าวมีความส าคัญ เนื่องจากการบริหารงานแบบมสี่วนร่วมของกองร้อย
ปฏิบัติการสนาม ใช้หลักการบรหิารจัดการตามหลักธรรมภิบาล ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นให้บุคลากรเขา้มามสี่วนร่วมใน
การบริหารงานในหน่วยงาน และเป็นการสร้างวัฒนธรรมทีด่ีขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ        
จงรัก พลาศัย (2552) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสามจงัหวัด
ชายแดนภาคใต้ ผ่านกลไกการพัฒนามหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครนิทร์ที่ส าคัญ พบว่ากลไกส าคัญมากประการ
หนึ่งคือ การบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงการสนองตอบความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นเป็น
ส าคัญ  
        2.4 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมความสมัพันธ์กับหน่วยงานในพ้ืนท่ีชายแดนและประเทศ
เพื่อนบ้าน มี 1 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายกับหน่วยงานและมวลชนใน
พื้นที่ชายแดนและประเทศเพื่อนบา้น กลยุทธ์ดังกล่าวมคีวามส าคัญ เนื่องจากกองร้อยปฏิบัติการสนามมีหน้าที่
ดูแลความมั่นคงในพ้ืนท่ีชายแดน ซึ่งมีอาณาบรเิวณติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนท่ีชายแดนรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นคงในพื้นที่
ชายแดน ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมชยั วงษ์นายะ และทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์ (2556, หน้า 
37) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการหมู่บ้านในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดก าแพงเพชรและตาก พบกลยุทธ์ส าคญัคือ สร้างเครือข่ายระดับหมู่บา้น ระดับต าบล 
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ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด เพือ่ส่งเสรมิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน นอกจากน้ี   
ผลการศึกษายังสอดคล้องกับส านกังานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี (2556, หน้า 16-17)      
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพือ่เสริมความมั่นคงของชาติ คือ ยทุธศาสตรเ์สริมสร้างความร่วมมือด้านความ
มั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเสริมสร้างและประสานความร่วมมอืของหน่วยงานและองค์กรของรัฐในระดับ
พื้นที่กับประเทศรอบบ้านท่ีมุ่งขจัดเง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดความหวาดระแวงและความไม่ไว้วางใจระหว่างกัน เพื่อ
เสรมิสร้างความมั่นคงท่ีเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่นๆ ในกรอบ
ประชาคมความร่วมมือด้านการเมอืงและความมั่นคงของประชาคมอาเซียน 
 3.  การประเมินกลยุทธ์การพัฒนาการบริหารแบบมสี่วนร่วมด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
เพื่อเสรมิความมั่นคงของกองร้อยปฏิบัติการสนาม สังกัดกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ท่ี
พัฒนาขึ้น ประกอบไปด้วย วสิัยทศัน์ พันธกิจ ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด และมาตรการ มผีล
การประเมินในด้านความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ในระดับมากและ
มากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากกระบวนการพัฒนากลยุทธ์มีหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การศึกษาสภาพ ปัญหาและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารแบบมีส่วนร่วมจากการสอบถามความคิดเห็น และการสนทนากลุ่ม ผูใ้ห้ข้อมูล
ประกอบด้วยข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนชั้นสญัญาบตัรและชัน้ประทวน เพื่อน าผลการศึกษามาเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพภายนอกของการบริหารแบบมีส่วนร่วม การจดัประชมุ
เชิงปฏิบัติผู้เกีย่วข้องท าให้ได้กลยทุธ์ที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหาและปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารแบบมีส่วน
ร่วม รวมทั้งการตรวจสอบโดยการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม รวมทั้งผู้ที่มคีวามรู้และประสบการณ์ในดา้นการพัฒนากลยุทธ์ ท าให้กลยุทธ์ที่ยกร่างได้รับการตรวจสอบ
และปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากข้ึน หลังจากการตรวจสอบกลยทุธ์แล้วน ากลยุทธ์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
ไปให้ผู้ทรงคณุวุฒิประเมิน ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามแนวคิดของวัฒนา วงศ์เกียรติรตัน์ และคนอื่นๆ (2548, หน้า 
18-19) ที่กล่าวถึง กระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย ขั้นตอน การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม โดย
พิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน ภายในองค์กร และโอกาส อุปสรรค จากภายนอกองค์กร การจัดวางทิศทางขององค์กร
เป็นก าหนดวิสยัทัศน์ขององค์กรซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่องค์กรต้องการไปให้ถึงภารกิจขององค์กร และ
วัตถุประสงค์ขององค์กร การก าหนดกลยุทธ์ เป็นการพิจารณาออกแบบและเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมและสามารถ
น าไปปฏิบตัิได้จริง การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ เป็นการด าเนินงานตามงานแผนปฏิบตัิงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และการควบคุมเชิงกลยุทธ์ เป็นวิธีการติดตามผลการปฏิบัติงานและวิธีการประเมินผล
กระบวนการและประเมินผลส าเรจ็ขององค์กรนอกจากนี้ยังสอดคลอ้งกับแนวคิดของเนตรพัณณา ยาวิราช 
(2546, หน้า 154-155) ที่กล่าวถึงการพัฒนากลยุทธ์ไว้ว่าการพัฒนากลยุทธ์เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย
ขั้นตอนท่ีส าคัญ ดังนี้ การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม เป็นกระบวนการแรก การก าหนดทิศทางขององค์กร เป็นการ
วิเคราะหภ์ารกจิขององค์กร  การก าหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลมุด้านตา่งๆ เป็นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  และการ
ตรวจสอบดูแล และการประเมินผลกลยุทธ์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้        
    1. กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ควรน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
         1.1 ควรพัฒนาบุคลากรใหม้ีสมรรถนะและความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและ
ช่วยเหลือประชาชนเพื่อเสรมิความมั่นคง  
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         1.2 ควรน ากลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น ไปประยุกต์ใช้ให้ครอบคลมุการบริหารจัดการในด้าน การ
วางแผน การน าแผนไปปฏิบตัิ การติดตามประเมินผล และการน าผลการประเมินไปใช้ 
    2. ระดับกองร้อยปฏิบัติการสนาม สังกัดกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ควรพิจารณา
ว่ากลยุทธ์และมาตรการใดท่ีจ าเปน็ต่อการบริหารแบบมสี่วนร่วมด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อ
เสรมิความมั่นคง เพื่อน าไปประยกุต์ใช้ให้เหมาะสม เช่น กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรของ
กองร้อยปฏิบัติการสนาม และกลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายกับหน่วยงานและมวลชนใน
พื้นที่ชายแดนและประเทศเพื่อนบา้น 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    1. ควรท าการวิจัยเพื่อพัฒนารปูแบบหรือพัฒนาตัวช้ีวัดการบริหารแบบมสี่วนร่วมด้านการพัฒนา 
และช่วยเหลือประชาชนเพื่อเสรมิความมั่นคง กองร้อยปฏิบัติการสนาม สังกัดกองบังคับการต ารวจตระเวน
ชายแดน ภาค 3 
    2. ควรท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแกไ้ขปัญหาการบริหารแบบมสี่วนร่วมด้านการ
พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพือ่เสริมความมั่นคง กองร้อยปฏบิัตกิารสนาม สังกัดกองบังคับการต ารวจ
ตระเวนชายแดน ภาค 3 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

จงรัก พลาศัย. (2552, มกราคม-เมษายน). การพัฒนาคณุภาพการจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านกลไกการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์. วารสาร 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 1(1), 1-11 .   

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์. (2546). ยอดกลยุทธ์การบริหารส าหรับองค์กรยุคใหม่. (พิมพ์ครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ :              
เอกซ์เปอร์เน็ท. 

เนตรพณัณา  ยาวริาช. (2546). การจัดการสมัยใหม่. (พิมพ์ครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ : เซ็นทรัลเอ็กซเพรส. 
บังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3, กอง. (2554). รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2554 กอง 

บังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3. เชียงใหม่ : กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3. 
บัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน, กอง. (2555). แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2555 กองบัญชาการต ารวจ 

ตระเวนชายแดน. กรุงเทพฯ : กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน. 
_______. (2554). รายงานผลการประชุมสัมมนาประจ าปี 2554 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน.  

กรุงเทพฯ : กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน. 
ปาริชาติ บัวเจริญ และคนอื่น ๆ. (2551). การพัฒนาแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลล้านนา. เชียงใหม่ : สาขาวิชาบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้. 
พงษ์ศักดิ์ อันทรินทร์. (2546). การมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติการประจ าปีในโรงเรียนประถมศึกษา  

สังกัดส านกังานการประถมศกึษาจังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภฏักาญจนบุร.ี 

วารีรัตน์ แก้วอุไร และอมรรัตน์ วฒันาธร. (2557, เมษายน-มิถุนายน). การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ณ มณฑล
 กวางสี ประเทศสาธารณประชาชนจีน ระหว่าง 26 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2556. วารสาร 

ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 13(2), 224. 
  



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2558         ISSN 2408 - 0845
200

 

 

วัฒนา วงศ์เกียรติรตัน์ และคนอ่ืนๆ. (2548). การวางแผนกลยุทธ์ ศิลปะการก าหนดแผนองค์กรสู่ความ 
เป็นเลิศ.  (พิมพ์ครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ : อินโนกราฟฟิกส์. 

สมชัย วงษ์นายะ และทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์. (2556). การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจดัการหมู่บ้านในการ 
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านในจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก.  
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 19(1), 31-42, 

สมเดช สีแสง. (2547). คู่มือการบริหารโรงเรียนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ.  
ชัยนาท :  ชมรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู.  

สภาความมั่นคงแห่งชาติ, ส านักงาน. (2556). ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ  
(พ.ศ. 2556-2560). กรุงเทพฯ : ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี. 

สุพจน์ ทรายแก้ว. (2554). การจดัการภาครัฐแนวใหม่สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์  
(พ.ศ.2550-2554). กรุงเทพฯ : วี. เจ. พริ้นติ้ง. 

สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สายชู. (2553). นโยบายองค์กร : ที่มาและวิธีน าสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ :         
 ออฟเซ็ท. 
Cohen, J. M. & Uphoff,  N. T. (1977).  Rural Development. Participation : Concepts and 
 Measures for Project  Design, Implementation and Evaluation. New York : Cornell  
 University. 
 


