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บทคัดย่อ
  สถานีต�ารวจนครบาล เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความส�าคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม การท�างานของ
สถานีต�ารวจนครบาลต้องดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต้องบริการตลอด  24  ชั่วโมง ภายใต้ความคาดหวัง
ของประชาชนว่าต�ารวจจะให้บริการที่สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การท�างานของสถานีต�ารวจนครบาลมี
ข้อจ�ากัดที่ส�าคัญ คือการขาดแคลนก�าลังพล งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
บริหารงานให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิผลที่ดี การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาประสิทธิผลของสถานี
ต�ารวจนครบาล และศึกษาอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ สมรรถนะ
องค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ ความผูกพันต่อองค์การ การมีส่วนร่วมของชุมชน ที่มีต่อประสิทธิผลของการด�าเนินงาน
ของสถานีต�ารวจนครบาล การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการต�ารวจในสถานีต�ารวจนครบาล 
ผู้ด�ารงต�าแหน่ง รองผู้ก�ากับการ สารวัตร รองสารวัตร และผู้บังคับหมู่ จ�านวน 88 สถานี จ�านวน 528 คน โดยใช้เกณฑ์ 20 
เท่าของตัวแปร สุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบบจ�าลองสมการโครงสร้าง 
ผลการวิจัย พบว่า 1) สถานีต�ารวจนครบาล มีประสิทธิผล ด้านตัวแบบกระบวนการภายในมากที่สุด รองลงมาคือ ตัวแบบ
เป้าหมายเชิงเหตุผล ตัวแบบระบบเปิด และตัวแบบมนุษยสัมพันธ์ ตามล�าดับ 2) ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 
และสมรรถนะองค์การมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการด�าเนินงานของสถานีต�ารวจนครบาล ส่วนปัจจัยอื่นๆ ไม่พบว่ามี
อิทธิพล Chi-square/df = 3.25 RMSEA=0.065 RMR=0.018 GFI=0.90 CFI =0.99 และ PGFI= 0.63 ข้อค้นพบ   
ดังกล่าวยังสามารถน�าไปก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
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Abstract
  Metropolitan police stations are significant places for maintaining peace and order in the society. 
They have to take care of people who live in Bangkok and provide 24-hour service, as people expect the 
police to provide them with convenient, fast, and fair services. However, metropolitan police stations 
have been encountering limitations in their operations including lack of personnel, budget, supplies, 
equipment and modern technology. This negatively affects efficient management and goal achievement. 
The objectives of this research were: 1) to study the effectiveness of metropolitan police stations; 2) to 
study the influence of factors including transformational leadership, organizational culture, organizational 
competency, learning organization, organizational commitment, and community participation on the     
effectiveness of metropolitan police stations; This research utilized a quantitative methods. For the quan-
titative research part, the sample consisted of 528 respondents including police officers from 88 metro-
politan police stations who hold the position of deputy commander, inspector, deputy-inspector, or 
squad leader. They were selected via multi-stage sampling. The sample size was determined based on 
20 times the manifest variables. Data were collected with the use of a questionnaire and analyzed with 
a structural equation model. The research findings indicated that: 1) the metropolitan police stations 
were the most efficient in terms of the internal process model, followed by the rational goal model, 
open system model, and human relations model, respectively; 2) transformational leadership and 
organizational competency had an influence on the effectiveness of the metropolitan police stations 
while other factors were not found to have an influence; The findings can also be used to inform strategies 
for the development of human resources within the Royal Thai Police.
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ในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและบริการประชาชน
ตลอด 24 ชั่วโมง และภายใต้ยุคข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รับข่าวสารทั่วโลกได้อย่าง
เป็นปัจจุบัน สถานีต�ารวจนครบาลในสังกัดกองบัญชาการ
ต�ารวจนครบาล ที่มีผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจนครบาลเป็น
หัวหน้าสถานี ต้องมีภาวะผู้น�าในการขับเคลื่อนการปฏิบัติ
งาน ต้องท�างานภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิทัศน์
ของสังคมไทย และความคาดหวังของประชาชนต่ออาชีพ
ต�ารวจในการบริการที่ดี ที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 
ซึ่งผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจนครบาล ต้องมีภาวะผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ เป็นผู้น�าที่ต้องประพฤติตัวเป็นแบบ
อย่าง มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ไปสู่ความเป็นผู้น�าที่
มีวิสัยทัศน์ มีการกระจายอ�านาจ สร้างแรงจูงใจ และ
กระตุ้นผู้ตามให้มีความเป็นผู้น�า สร้างวัฒนธรรมองค์การที่
ข้าราชการต�ารวจมีหน้าที่ ดูแล รับใช้ประชาชนมิใช่เป็น

ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
  กองบัญชาการต�ารวจนครบาล เป็นหน่วยงานในสงักดั 
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มีหน้าที่โดยตรงในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม และการรกัษาความสงบเรยีบร้อย 
มีพื้นที่รับผิดชอบกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวง เพื่อ
ให้การปฏิบัติงานของกองบัญชาการต�ารวจนครบาล เกิด
ผลสัมฤทธิ์ จึงได้น�ายุทธศาสตร์ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) มาเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้มีการกระจายอ�านาจการบริหารงาน  มีการ
แบ่งพืน้ทีร่บัผดิชอบเป็นกองบังคบัการต�ารวจนครบาล 1 – 9 
และสถานีต�ารวจนครบาล จ�านวน 88 สถานี เพ่ือขับ
เคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ในระดับพื้นที่
  สถานีต�ารวจนครบาลเป็นกลไกหลักของส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาตทิีมี่บทบาทส�าคญั ในการรกัษาความปลอดภยั
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นายประชาชน แต่การท�างานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ จะ
ท�างานเพียงล�าพัง โดยปราศจากความร่วมมอืจากประชาชน 
ชุมชน ไม่อาจท�าให้งานต�ารวจประสบความส�าเร็จได้ การ
จะท�างานให้ส�าเร็จได้ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
สร้างเครือข่าย เพื่อสร้างศรัทธาได้รับความเชื่อใจ ไว้วางใจ
จากชุมชน และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สถานีต�ารวจนครบาลให้บรรลุเป้าหมาย คือ ประสิทธิผล
ของสถานีต�ารวจนครบาล (อดุลย์ แสงสิงแก้ว, 2556, หน้า 
1-7) 
  ภารกิจของสถานีต�ารวจนครบาล ไม่ว่าจะเป็นการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การจราจร งานสืบสวน 
งานสอบสวน  และงานอ�านวยการที่หลากหลายการปฏิบัติ
งานของสถานีต�ารวจนครบาลในปัจจุบันยังคงมีปัญหาใน
การบริหารจัดการ หลายประการที่ส�าคัญ คือ จ�านวนเจ้า
หน้าที่ต�ารวจในสถานีต�ารวจนครบาลไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติตามภารกิจ อัตราก�าลังไม่สอดคล้องรองรับสภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป ็นอุปสรรคต่อการให้บริการ
ประชาชน และการบริหารงานบุคคลยังมีพื้นฐานความเป็น
ระบบอุปถัมภ์ ข้าราชการต�ารวจที่โยกย้ายมาด�ารงต�าแหน่ง
ไม่มีความผูกพันต่อองค์การไม่เอื้ออ�านวยต่อการท�างานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ ทรัพยากรในการบริหารงาน ได้แก่ งบ
ประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
งบประมาณในการฝึกอบรมไม่เพียงพอท�าให้เจ้าหน้าที่
ต�ารวจระดับชั้นประทวนส่วนใหญ่ไม่ได้ฝึกอบรมทบทวน
พัฒนาตนส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ต�ารวจ ส่งผลต่อสมรรถนะของสถานีต�ารวจที่ลดลงด้วย 
(โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ, 2560) 
  นอกจากนี้ ประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
บางส่วนมองสถานีต�ารวจนครบาลเป็นสถานที่ที่ไม่น่าเข้า
มาใช้บริการ และมองเจ้าหน้าที่ต�ารวจเป็นพวกวางอ�านาจ 
ไม่สภุาพ กอปรท้ังต�ารวจส่วนใหญ่ยังไม่สามารถปรบัเปล่ียน
บทบาท และแนวคิดในการปฏิบัติงานตามแนวคิดต�ารวจ
ชุมชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งจากภาพลักษณ์ และข้อมูลด้าน
ลบของต�ารวจในปัจจบุนั ท�าให้เกดิปัญหาในด้านการสือ่สาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างต�ารวจกับประชาชน โดย
ประชาชนไม่กล้าเปิดเผยข้อมูล และไม่ให้ความร่วมมือกับ
กิจการงานต�ารวจในสถานีต�ารวจนครบาลเท่าท่ีควร ส่ง
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสถานีต�ารวจนครบาลให้

ประสบความส�าเร็จได้ จึงเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
(ส�านักงานยุทธศาสตร์ต�ารวจ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ, 
2560) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพือ่ศกึษาประสทิธผิลของสถานตี�ารวจนครบาล 
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย
ด้านภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
องค์การ ปัจจัยด้านสมรรถนะองค์การ ปัจจัยด้านองค์การ
แห่งการเรียนรู้ ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ ปัจจัย
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของสถานีต�ารวจนครบาล 

นิยามศัพท์ 
  1. ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (transformational 
leadership: TRA) หมายถึง การรับรู้ของต�ารวจถึงการที่ผู้
ก�ากับการสถานีต�ารวจนครบาล ใช้บุคลิกลักษณะ และ
ความสามารถในการจูงใจโน้มน้าวต�ารวจ เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงในสถานีต�ารวจนครบาล และให้ความร่วมมือ
ในการปฏบิตังิานทีไ่ด้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 4 ลกัษณะ 
ได้แก่ การมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้น
เชาว์ปัญญา และการค�านึงถึงปัจเจกบุคคล 
  2.  วัฒนธรรมองค์การ (organizational culture: 
ORCU) หมายถงึ การรบัรูข้องต�ารวจถงึแบบแผนพฤตกิรรม 
ที่ต�ารวจยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติมีพื้นฐานมาจาก
ความเชื่อ ค่านิยม และเป็นสิ่งที่สถานีต�ารวจนครบาล 
คาดหวังจากต�ารวจ ประกอบด้วย 4 ลักษณะ ได้แก่ 
วัฒนธรรมเน้นโครงสร้าง และกฎ ระเบียบ วัฒนธรรมเน้น
การมีส่วนร่วม วัฒนธรรมเน้นพันธกิจ และวัฒนธรรมเน้น
การปรับตัว 
  3.  สมรรถนะองค์การ (organization compe-
tency: ORCO) หมายถึง ความสามารถของต�ารวจใน
สถานีต�ารวจนครบาล ที่มีต่อการจัดการด้านยุทธศาสตร์ 
ด้านกระบวนการท�างาน และด้านทรพัยากรองค์การ สามารถ
น�าไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์การได้ด้วยดี 
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์ ด้าน
กระบวนการ และด้านทรัพยากรองค์การ 
  4. องค์การแห่งการเรียนรู้ (learning organiza-
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tion: LEOR) หมายถึง สถานีต�ารวจนครบาล ที่มีข้าราชการ
ต�ารวจ ได้แสดงความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง และ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ แบ่งปันความรู้และความคิดในการ
ท�างาน สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้า ประกอบด้วย 4 ลักษณะ ได้แก่ บุคคลมี
ความเป็นเลิศ มีวิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม และความ
คิดเป็นระบบ  
  5.  ความผูกพันต่อองค์การ (organizational 
commitment : ORCOM) หมายถึง ความรู้สึก และเจตคติ
อันดีของข้าราชการต�ารวจท่ีมีต่อสถานีต�ารวจนครบาล 
ประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ การยอมรับเป้าหมายของ
องค์การ ความพยายามทุ่มเทให้กับงาน และความต้องการ
เป็นสมาชิกขององค์การ
  6. การมีส่วนร่วมของชุมชน (community polic-
ing : COPO) ส่วนร่วมหมายถึง คนในชุมชนมี  ในกิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่งของสถานีต�ารวจนครบาล ด้วยความเต็มใจ 
เพื่อให้กิจกรรมของชุมชน บรรลุวัตถุประสงค์ ให้เป็นไป
อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน โดยการกระตุ้นให้คนใน
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมประกอบด้วย 2 ลักษณะ ได้แก่ 
ความเป็นหุ้นส่วนของชุมชน และการร่วมกันแก้ไขลักษณะ

สมมติฐานของการวิจัย
  1. ประสิทธิผลของสถานีต�ารวจนครบาล ขึ้นอยู่กับ
ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ สมรรถนะ
องค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ ความผูกพันต่อองค์การ 
การมีส่วนร่วมของชุมชน
  2.  สมรรถนะองค์การ ข้ึนอยู่กับภาวะผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลง
  3.  องค์การแห่งการเรยีนรู ้ ข้ึนอยูก่บัภาวะผูน้�าการ
เปลี่ยนแปลง
  4.  ความผกูพนัต่อองค์การ ขึน้อยู่กบัภาวะผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมองค์การ
  5.  การมีส่วนร่วมของชุมชน ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม
องค์การ

ทบทวนวรรณกรรม และงานวจัิยทีเ่ก่ียวข้อง
  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�าความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎีของ

ตวัแปรแต่ละตวัแปรทีท่�าการศกึษา และค้นหาความสมัพนัธ์
ของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตามในการน�าไปสู่การต้ัง
สมมติฐาน ประกอบด้วย (1) ประสิทธิผลของสถานี
ต�ารวจนครบาล (2) ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง (3) 
วัฒนธรรมองค์การ (4) สมรรถนะองค์การ (5) องค์การแห่ง
การเรียนรู้ (6) ความผูกพันต่อองค์การ และ (7) การมีส่วน
ร่วมของชุมชน โดยมีการน�าเสนอตามล�าดับ ดังนี้
   ประสิทธิผลของสถานีต�ารวจนครบาล (Effective-
ness of Metropolitan police Stations : EFF) จากการ
ศึกษาตัวแบบในการประเมินประสิทธิผลองค์การ ท่ีนัก
วชิาการได้ศกึษาไว้ พบว่า การศกึษาตวัแบบในการประเมิน
ผลองค์การของ Quinn & Rohrbaugh (1983) ที่ได้ศึกษา
แนวคิดการประเมินผลองค์การ โดยจัดระบบเกณฑ์วัด
ประสิทธิผลองค์การอย่างเป็นรูปธรรม จนได้ตัวแบบเชิง
บูรณาการที่เข้มแข็ง เรียกว่า แนวคิดการแข่งขันของค่า
นิยม ประกอบด้วย 4 ตัวแบบ ได้แก่ (1) ตัวแบบ
มนุษยสัมพันธ์ (human relations model : HRM)  (2) 
ตัวแบบระบบเปิด (open systems model ; OSM (3) ตัว
แบบเป้าหมายเชิงเหตุผล (rational model : RMO) (4) 
ตัวแบบกระบวนการภายใน (internal process model ; 
IPM) ทีส่ามารถตอบสนองต่อกลุม่ยทุธศาสตร์ทีแ่ตกต่างกัน 
และครอบคลุมมิติต่างๆ ได้มากกว่า ศรีสกุล เจริญศรี 
(2558) ดังนั้น ประสิทธิผลของสถานีต�ารวจนครบาล  
หมายถึง ความสามารถของสถานีต�ารวจนครบาลในการ
บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า และสมรรถนะองค์การในการสามารถปรับตัว 
และพัฒนาให้ด�ารงอยู่ต่อไป ประกอบด้วย 4 ตัวแบบ ได้แก่  
ตัวแบบมนุษยสัมพันธ์ ตัวแบบระบบเปิด ตัวแบบเป้าหมาย
เชิงเหตุผล และตัวแบบกระบวนการภายใน
  ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง (Transformational 
Leadership : TRA) Bass and Avolio (1994) ได้เสนอว่า 
ภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลง เป็นกระบวนการท่ีผูน้�ามอีทิธพิล
ต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายาม
ของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาด
หวงั พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานและผูต้ามไปสูร่ะดบั
ที่สูงขึ้น เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีม
และขององค์การ จูงใจให้ ผู้ร่วมงาน และผู้ตามมองให้   
ไกลเกนิกว่าความสนใจของพวกเขา ไปสูป่ระโยชน์ของกลุม่ 
องค์การ หรือสังคมซึ่งกระบวนการที่ผู้น�ามีอิทธิพลต่อผู้



วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562   Journal of the Association of Researchers   Vol.24 No.1 Januray - April 201936

ร่วมงาน หรือผู ้ตามน้ีจะกระท�าโดยผ่านองค์ประกอบ
พฤติกรรมเฉพาะ 4 ลักษณะ หรือที่เรียกย่อว่า 4l (Four 
l’s) ได้แก่ (1) การมีอุดมการณ์ (idealized influence : 
INF) (2) การสร้างแรงบันดาลใจ (inspiration motiva-
tion : INM) (3) การกระตุ้นเชาว์ปัญญา (intellectual 
stimulation : INSTI) และ (4) การค�านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล (individualized consideration : ICO) ที่
ใกล้เคียงกับบทบาทหน้าที่ของผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจ 
นครบาล สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีสกุล เจริญศรี 
(2558)
  วัฒนธรรมองค์การ (organizational culture : 
ORCU) เป็นแบบแผนพฤติกรรมที่บุคลากรในองค์การยึด 
ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่มีพื้นฐานมาจาก ความเชื่อ 
ค่านยิม และองค์การคาดหวังจากผูร่้วมงานในองค์การนัน้ๆ 
ด้วย ตามแนวคิดทฤษฎีของ Daft (2008) ให้ความส�าคัญ
ในวัฒนธรรมองค์การ โดยจะเน้นการสร้างความสามารถ
ของบุคคลากรในการปรับตัวให้ยืดหยุ ่นต่อสถานการณ์
ต่างๆ การยอมรับระบบและค่านิยมหลักร่วมกัน มีความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การรับรู้เข้าใจ
ถึงพันธกิจร่วมกัน วัฒนธรรมองค์การครอบคลุมใน 4 
ลักษณะ คือ (1) วัฒนธรรมเน้นโครงสร้างและกฎระเบียบ 
(bureaucratic culture : BUCU) (2) วัฒนธรรมเน้นการมี
ส่วนร่วม (clan culture ; CCU) (3) วัฒนธรรมเน้นพันธกิจ 
(mission culture ; MICU) (4) วัฒนธรรมเน้นการปรับตัว 
(adaptability culture : ADCU) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธิติพันธุ์ จีนประชา(2557)
  สมรรถนะองค์การ (organization competency : 
ORCO) แนวคิดของลาโด้และคณะ (Lado, et al.,1992) 
สมรรถนะองค์การเป็นพื้นฐานความคิดท่ีมีความส�าคัญ ผู้
วิจัยจึงจะน�าตัวแบบมาพัฒนาเพื่อใช้ศึกษาสมรรถนะ
องค์การซึ่งตัวแบบที่จะพัฒนามีตัวแปรที่ส�าคัญ ใน 3 ด้าน 
คือ (1) ด้านยุทธศาสตร์ (managerial competencies : 
MACO) (2) ด้านกระบวนการ (transformation based 
competency : TBCO) (3) ด้านทรัพยากรองค์การ (re-
source based competency : RECOM)  
  องค์การแห่งการเรียนรู้ (learning organization : 
LEOR) แนวคิดของ เซงเก้ (Senge,1990) ได้เสนอแนวคิด
ตัวแบบการเป็นองค์การแห่งการ เรียนรู้ซึ่งมีรากฐานความ
คิดจากแนวคิดการยกระดับทั้งตัวบุคคล และองค์การ โดย

ได้มุ่งเน้นเชิงพฤติกรรมด้วยกรอบแนวคิดวินัย 5 ประการ
ในการสร้างการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้น�า
มาศึกษาเฉพาะ 4 ประการที่ส�าคัญ ดังนี้ (1) บุคคลมีความ
เป็นเลิศ (personal mastery : PEMA) (2) วิสัยทัศน์ร่วม 
(shared vision : SHVI) (3) การเรียนรู้เป็นทีม (team 
learning : TELE) (4) ความคิดเป็นระบบ (systems 
thinking : SYSTH ) 
  ความผูกพันต่อองค์การ (organizational com-
mitment : ORCOM) แนวคิดทฤษฏีความผูกพันต่อ
องค์การของมาวเดย์ สเตียร์และพอร์ตเตอร์ (Mowday, 
Steers, & Porter, 1982) ที่ได้น�าเสนอรูปแบบความ
ผูกพันต่อองค์การ 3 ลักษณะ ประกอบด้วย (1) การยอมรับ
เป้าหมายขององค์การ (acceptance of organizational 
goals :  ACORG) (2) ความพยายามทุ่มเทให้กับงาน (ef-
fort devoted to the task : EFDTAS)  และ (3) ความ
ต้องการเป็นสมาชิกขององค์การ (organizational citi-
zenship behavior : ORCIBE) จากการศึกษาแนวคิด
ความผูกพันต่อองค์การ ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความ
ผูกพันต่อองค์การเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้งานของ
องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ได้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่
จะพยายามสร้างเจตคติที่ดีต่อองค์การ เพื่อให้สมาชิกใน
องค์การคงอยูกั่บองค์การอย่างมคุีณค่า เพือ่ประโยชน์สูงสดุ
จะได้เกิดแก่องค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานีต�ารวจ    
ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจต้องสร้างความผูกพันต่อสถานี
ต�ารวจซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิติพันธุ์ จีนประชา
(2557)
  การมีส่วนร่วมของชุมชน (community policing : 
COPO) หมายถึง คนในชุมชนได้เข้าร่วมในกิจกรรมใด
กิจกรรมหน่ึงของสถานีต�ารวจนครบาล ด้วยความเต็มใจ 
เพื่อให้กิจกรรมของชุมชน บรรลุวัตถุประสงค์ ให้เป็นไป
อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน โดยการกระตุ้นให้คนใน
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม องค์ประกอบหลักของทฤษฎี
ต�ารวจผู้รับใช้ชุมชน (Core Components of Commu-
nity Policing) มีองค์ประกอบหลัก 2 ประการ คือ ความ
เป็นหุ้นส่วนกบัชุมชน (Community Partnership : COMP) 
และการร่วมกนัแก้ไขปัญหา (Problem Solving : PROSOL) 
Robert Trojanowize อ้างถึงในสุพิศาล ภักดีนฤนาถ,
(2555)
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ขอบเขตของการวิจัย
  การวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานีต�ารวจนครบาล 
ผู้วิจัยได้ก�าหนดประเด็นที่น�าเสนอ ดังนี้
 1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
     การวิจัยครั้ งนี้มุ ่ งศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎี
ประสิทธิผลขององค์การ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะ
ผูน้�าการเปลีย่นแปลง แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัวฒันธรรม
องค์การ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสมรรถนะองค์การ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ แนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
      ประชากรในการศึกษา ครั้งนี้ คือ ข้าราชการต�ารวจ
ในสถานีต�ารวจนครบาล ผู้ด�ารงต�าแหน่ง รองผู้ก�ากับการ 
สารวัตร รองสารวัตร และผู้บังคับหมู่ จ�านวน 88 สถานี 
จ�านวน 14,949 คน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 528 คน
 3.  ขอบเขตพื้นที่การศึกษา
      สถานที่ในการศึกษา คือ สถานีต�ารวจนครบาล 
จ�านวน 88 สถานี
 4.  ขอบเขตระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
      ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม 
2560 – เดือน สิงหาคม  2561

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจัิย  เรื่อง ความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีอิทธพิลตอประสิทธผิลของสถานีตํารวจนครบาล 
 
วธิกีารดาํเนินการวจิัย  

1. การวิจัยครั้งน้ีผูวจัิยไดนาํวิธีวิทยาการวิจัย
เชิงปริมาณ การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยให
สอดคลองตามหลักการวิเคราะหขอมูลที่ใชโมเดล  
สมการโครงสราง (structural equation model : 
SEM) จํานวนกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ 20 คนตอ 1 ตัวแปร (Hair, et at.,1998, 
อางถึงใน รุจิราพรรณ คงชวย, 2555) ในการวิจัยครั้ง
นี้ มีตัวแปรท้ังหมด 24 ตัวแปร จะไดกลุมตัวอยาง 
จํานวน 480 คน ซ่ึงเปนเกณฑข้ันต่ํา  

2. วิธีการสุมตัวอยาง การสุมตัวอยางใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (multistage 
random Sampling) โดยมีข้ันตอนการสุม แบบ

แบงกลุมหรือพื้นท่ีไดสถานีละ 6 คน จํานวน 88 
สถานี  หลังจากนั้นใชการสุมแบบงาย โดยใชวิธีการ
จับสลาก ไดจํานวนกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 528 คน 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ในก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม าณ  ผู วิ จั ย ใ ช
แบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการวิจัย โดยการ
สรางมาตรวัดตัวแปรดวยการประมาณคา 5 ระดับ 
โดยใหผูเช่ียวชาญ  5 ทาน ตรวจสอบ ความเที่ยงตรง 
หาคา IOC เม่ือคําถามผานทุกขอ จึงนําแบบสอบถาม
ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพ่ือ
ทดสอบความเช่ือมั่น หลังจากท่ีไดแบบสอบถามท่ีมี
คุณภาพแลว จึงดําเนินการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
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  3.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
       สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
       1) สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย (1) ค่าเฉลี่ย 
(2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อเป็นการตอบสนอง
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1 ดังตาราง 1
       2)  สถติเิชงิอนมุาน ใช้สถิตใินการวิเคราะห์แบบ
จ�าลองสมการโครงการ (Structural Equation Model : 
SEM) และทดสอบโมเดลที่พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นการตอบ
สนองวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ดังตาราง 2 – 3 และภาพ 3

ผลการวิจัย
  1. ประสิ ทธิ ผลของสถานี ต� า ร วจนครบาล 
ประกอบด้วย ตัวแบบมนุษยสัมพันธ์ ตัวแบบระบบเปิด ตัว
แบบเป้าหมายเชิงเหตผุล และตวัแบบกระบวนการภายใน 

วิธีการด�าเนินการวิจัย
  1. การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น�าวิธีวิทยาการวิจัยเชิง
ปริมาณ การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยให้สอดคล้อง
ตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้โมเดล  สมการโครงสร้าง 
(structural equation model : SEM) จ�านวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ 20 คนต่อ 1 ตัวแปร 
(Hair, et at.,1998, อ้างถึงใน รุจิราพรรณ คงช่วย, 2555) 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีตัวแปรทั้งหมด 24 ตัวแปร จะได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ�านวน 480 คน ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต�่า 
  2. วิธีการสุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multistage random Sam-
pling) โดยมีขั้นตอนการสุ่ม แบบแบ่งกลุ่มหรือพื้นที่ได้
สถานีละ 6 คน จ�านวน 88 สถานี  หลังจากนั้นใช้การสุ่ม
แบบง่าย โดยใช้วิธีการจับสลาก ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ทั้งหมด 528 คน

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
  ในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม เป็น
เครื่องมือในการวิจัย โดยการสร้างมาตรวัดตัวแปรด้วยการ
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรง หาค่า IOC เมื่อค�าถามผ่านทุกข้อ จึงน�า
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน 
เพื่อทดสอบความเชื่อมั่น หลังจากที่ได้แบบสอบถามที่มี
คุณภาพแล้ว จึงด�าเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างตาม
ที่ได้ก�าหนด ซึ่งผู้วิจัยเก็บข้อมูลจริง ได้จ�านวนคน 528 คน 

ตำรำง 1 ประสิทธิผลของสถานีต�ารวจนครบาล
(n = 528)

 ประสิทธิผลของสถำนีต�ำรวจนครบำล ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน
 ตัวแบบมนุษย์สัมพันธ์ 4.01 0.74
 ตัวแบบระบบเปิด 4.13 0.67
 ตัวแบบเป้าหมายเชิงเหตุผล 4.18 0.68
 ตัวแบบกระบวนการภายใน 4.20 0.69

  จากตาราง 1 พบว่า สถานีต�ารวจนครบาล มี
ประสิทธิผลด้านตัวแบบกระบวนการภายในมากที่สุด (ค่า
เฉลี่ย 4.20) รองลงมาคือ ตัวแบบเป้าหมายเชิงเหตุผล ตัว
แบบระบบเปิด และตัวแบบมนุษยสัมพันธ์ตามล�าดับ
     2. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านภาวะ
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ ปัจจัย
ด้านสมรรถนะองค์การ ปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ปัจจัยด้านความผกูพนัต่อองค์การ ปัจจยัด้านการมส่ีวนร่วม
ของชุมชน ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานีต�ารวจ 
นครบาล
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  1. ประสทิธผิลของสถานีต�ารวจนครบาล ข้ึนอยูก่บั 
ปัจจัยด้านภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง ปัจจยัด้านวฒันธรรม
องค์การ ปัจจัยด้านสมรรถนะองค์การ ปัจจยัด้านองค์การ
แห่งการเรยีนรู้ ปัจจยัด้านความผกูพันต่อองค์การ ปัจจัยด้าน
การมีส่วนร่วมของชมุชน

ตำรำง 2  ดัชนีการเข้าได้ดีกับข้อมูล 

 ตัวชี้วัด เกณฑ์ของกำรเข้ำได้ดีกับข้อมูล ค่ำที่ได้จำกแบบจ�ำลอง
 Chi-square/df น้อยกว่า 5.00 3.25
 GFI มีค่าตั้งแต่ 0.90 0.90
 RMR เท่ากับหรือต�่ากว่า 0.05 0.018
 RMSEA 0.05 ถึง 0.08 0.065
 CFI มีค่าตั้งแต่ 0.90 0.99
 PGFI มีค่าตั้งแต่ 0.50 0.63

ที่มำ : Diamantopoulos & Siguaw (2000)

  จากตาราง 2 พบว่าผลจากการวิเคราะห์ภายหลัง
ปรับปรุงแบบจ�าลอง เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วพบว่า ตัวชี้
วัดการเข้าได้ดีกับข้อมูลทุกตัวผ่านเกณฑ์ของการเข้าได้ดี
กับข้อมูล หมายความว่าข้อมูลเชิงประจักษ์กับแบบจ�าลอง
เข้ากันได้ดี (good fit) ผู้วิจัยจึงน�าผลการวิเคราะห์มาสรุป
ผลการทดสอบสมมติฐาน

ภาพ 2 แบบจ�าลองประสิทธิผลของสถานีต�ารวจนครบาล
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  5. การมีส่วนร่วมของชุมชน ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมองค์การ 
COPO = 0.82*ORCU, Errorvar.= 0.32, R² = 0.68 
 (0.039) (0.028) 
 21.18 11.56 
  ผลการวิเคราะห์ พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ สามารถอธิบายได้
ร้อยละ 68 
  การทดสอบสมมติฐานการวิจัยทั้ง ข้อ 5 สามารถ 
สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน การวิจัยทั้ง 5 ข้อ พบว่า  
ประสิทธิผลของสถานีต�ารวจนครบาล ขึ้นอยู่กับ ภาวะผู้น�า
การเปลีย่นแปลง และสมรรถนะองค์การ สมรรถนะองค์การ
ขึ้นอยู่กับ ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง องค์การแห่งการ
เรียนรู้ ขึ้นอยู่กับ ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ความผูกพัน
ต่อองค์การ ขึ้นอยู่กับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง และ
วัฒนธรรมองค์การ และการมีส่วนร่วมของชุมชน ขึ้นอยู่กับ 
วฒันธรรมองค์การ และจากการทดสอบสมมตุฐิานทัง้ 5 ข้อ 
ข้างต้น จะเห็นได้ว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพล
ต่อตัวแปรทุกตัวแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง
มีความส�าคัญอย่างมากในการขับเคลื่อน หรือเปลี่ยนแปลง
องค์การ ขณะวัฒนธรรมองค์การนั้น มีส่วนส�าคัญที่จะ
ท�าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท�างานกับสถานีต�ารวจ 
นครบาลและการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อม 
ของภาวะผู ้น�าการเปล่ียนแปลง วัฒนธรรมองค์การ 
สมรรถนะองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ ความผูกพันต่อ
องค์การการมีส่วนร่วมของชมุชน ท่ีมอีทิธพิลต่อประสทิธิผล
ของสถานีต�ารวจนครบาล สามารถสรุปได้ว่า ภาวะผู้น�า
การเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลเชิงบวก โดยรวมต่อประสิทธิผล
ของสถานตี�ารวจนครบาลมากทีสุ่ด ขณะทีส่มรรถนะองค์การ 
ส่งผลทางตรงในเชิงลบต่อประสิทธิผลของสถานีต�ารวจ 

EFF      =  1.68*TRA + .12*ORCU - 0.77*ORCO - 0.14*LELO + 0.014*ORCOM + 0.0034*COPO ,  
 (0.36) (0.14) (0.21) (0.11) (0.081) (0.041)       
 4.63 0.82 -3.65 -1.29 0.17 0.083        
   Errorvar.  =  0.060 , R² = 0.94 
  (0.030) 
  2.02

  ผลการวิเคราะห์ พบว่า ประสิทธิผลของสถานี
ต�ารวจนครบาล ข้ึนอยู ่กับ ปัจจัยด้านภาวะผู ้น�าการ
เปลี่ยนแปลง และ ปัจจัยด้านสมรรถนะองค์การ สามารถ
อธิบายได้ร้อยละ 94
  2. ปัจจัยด้านสมรรถนะองค์การ ขึ้นอยู่กับ ปัจจัย
ด้านภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
ORCO     = 0.98*TRA, Errorvar.= 0.061 , R² = 0.94  
 (0.035) (0.010) 
 28.24 6.00 
  ผลการวเิคราะห์ พบว่า ปัจจยัด้านสมรรถนะองค์การ 
ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง สามารถ
อธิบายได้ร้อยละ 94
  3. ปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับ 
ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
LELO     = 0.92*TRA, Errorvar.= 0.12  , R² = 0.87 
 (0.044)               (0.017) 
 20.94                  6.94 
  ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยด้านองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 
สามารถอธิบายได้ร้อยละ 87
  4. ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ ขึ้นอยู่กับ 
ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมองค์การ 
ORCOM = 0.39*TRA + 0.49*ORCU, Errorvar.= 0.14, R² = 0.84 
 (0.11) (0.11) (0.021)
 3.41 4.32 6.92 
  ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยด้านความผูกพันต่อ
องค์การ ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 
และปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์การ สามารถอธบิายได้ร้อยละ 
84
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นครบาล ได้แก่ นโยบายของผู้บังคับบัญชาที่สั่งการมายัง
พืน้ทีส่ถานตี�ารวจนครบาลมากเกนิไป กระทบถึงสมรรถนะ
ของข้าราชการต�ารวจในการปฏิบัติหน้าที่  ส ่งผลต่อ
สมรรถนะของสถานีต�ารวจในภาพรวมที่ลดลงด้วย

อภิปรายผล
  ผลการวิจัย ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของสถานีต�ารวจนครบาล ผลการวิจัย
สมมุติฐานข้อ 1 ประสิทธิผลของสถานีต�ารวจนครบาล ขึ้น
อยู่กับ ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ 
สมรรถนะองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ ความผูกพันต่อ
องค์การ และการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า ประสิทธิผล
ของสถานตี�ารวจนครบาล ขึน้อยูก่บัภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง 
และสมรรถนะองค์การซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Chowd-
hury (2003) ท่ีพบว่า ภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลง สมรรถนะ
องค์การทีเ่ป็นศนูย์กลาง และเป็นพลวตัจะขบัเคลือ่นองค์การ
อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dean & 
Gottschalk (2013) พบว่า บทบาทผู้น�าต�ารวจมีบทบาทที่
ส�าคญัทีส่ดุและสอดคล้องกบังานวิจยัของ Omolade (2007) 
พบว่า สมรรถนะองค์การของโรงเรียนประถมศึกษาส่งผล
บวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
  ผลการวิจัยสมมติฐานข้อ 2 สมรรถนะองค์การขึ้น
อยู่กับ ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง คือ การที่ผู้ก�ากับการ
สถานตี�ารวจนครบาลได้แสดงวิสยัทศัน์ ในการน�ายทุธศาสตร์
มาจัดท�าแผนปฏิบัติงานโดยให้ต�ารวจในสถานีต�ารวจ 
นครบาล ช่วยกันแสดงความคิดเห็น และร่วมกันปฏิบัติ 
กรณีดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิดของ Lado (1992) ที่กล่าว
ว่าความสามารถขององค์การมาจากการจดัการทีย่ทุธศาสตร์ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง (2557) พบ
ว่า สมรรถนะองค์การขึ้นอยู่กับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
  ผลการวิจัยสมมติฐานข้อ 3 องค์การแห่งการเรียนรู้ 
ขึ้นอยู่กับ ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง กรณีดังกล่าวเป็นไป
ตามแนวคิดของ Chowdhury (2003) ในหนังสือองค์การ
ในศตวรรษที่ 21 ที่กล่าวว่า “ภาวะผู้น�าส่งอิทธิพลทางบวก
ต่อองค์การแห่งการเรียนรู้”
  ผลการวิจัยสมมติฐานข้อ 4 ความผูกพันต่อองค์การ 
ขึ้นอยู่กับ ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรม
องค์การ กรณีดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ Benja-
min, Gelderen & Leonie (2016) พบว่า การสนับสนุน

จากหัวหน้างาน มีผลงานที่ดี ระหว่างความมุ่งมั่น และการ
มีส่วนร่วมในการท�างาน มีผลต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจในความ
ผูกพันต่อองค์การ
  ผลการวิจัยสมมติฐานข้อ 5 การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ขึ้นอยู่กับ วัฒนธรรมองค์การ กรณีดังกล่าวเป็นไป
ตามทฤษฎีของ Robert Trojanowicz อ้างถึงสุทิศาล ภักดี
นฤนาถ และคณะ (2555) ที่กล่าวว่า คนเราทุกคนมีจิตใจดี 
และยินดีที่จะร่วมมือ เพ่ือช่วยท�าประโยชน์ต่อสังคม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Punch, Vijven & Zoomer 
(2002) เรื่อง การพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย
ของชุมชนในเนเธอร์แลนด์ พบว่า การพัฒนาชุมชนใน
เนเธอร์แลนด์ เป็นการแก้ปัญหาการเป็นหุ้นส่วนกับหน่วย
งานอื่น การป้องกันอาชญากรรม การสนับสนุน การพึ่งพา
ตนเอง การสนับสนุนกลไกการควบคุมสังคม ด้วยการเข้า
ร่วมคณะกรรมการชุมชน

สรุป และข้อเสนอแนะ
   การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลของสถานีต�ารวจนครบาล สรุปได้ดังนี้ 
  1. สถานีต�ารวจนครบาลมีประสิทธิผลด้านตัวแบบ
กระบวนการภายในมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ตวัแบบเป้าหมาย
เชิงเหตุผล ตัวแบบระบบเปิด และตัวแบบมนุษย์สัมพันธ์ 
ตามล�าดับ 
  2. ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการ เปลี่ยนแปลง และ
สมรรถนะองค์การมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการด�าเนิน
งานของสถานีต�ารวจนครบาล ส่วนปัจจัยอื่นๆ ไม่พบว่ามี
อิทธิพล ข้อค้นพบดังกล่าวยังสามารถน�าไปก�าหนดเป็น
ยุทธศาสตร ์ ในการพัฒนาด ้านทรัพยากรบุคคลของ
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต
  1. จากสมมุติฐานการวิจัยครั้งนี้ พบว่า สมรรถนะ
องค์การ ส่งผลทางตรงในเชิงลบต่อประสิทธิผลของสถานี
ต�ารวจนครบาลนั้น จากประสบการณ์การท�างานของผู้วิจัย 
น่าจะมีตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องในการวิจัย คือนโยบายของผู้
บังคับบัญชา ซึ่งในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัย
ตัวแปร นโยบายของผู้บังคับบัญชาด้วย
  2. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
สถานีต�ารวจนครบาลเท่านั้น จึงควรมีการวิจัยโดยเก็บ
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รวบรวมข้อมูลจากต�ารวจภูธรภาคต่างๆ เพื่อศึกษาเปรียบ
เทียบ (Benchmark) และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด  (Best 
Practice) ในการปฏิบัติงานสถานีต�ารวจ
  3. ควรมี ก า รศึ กษาประสิ ทธิ ผลของสถานี
ต�ารวจนครบาล เพื่อประเมินคุณภาพให้บริการในมิติของ
ประชาชนผู้มารับการบริการและผู้ท่ีมีส่วนได้เสีย เช่น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กต.ตร. สถานีต�ารวจ ฯลฯ เพิ่มเติม

  4. ควรมีการศึกษา เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสถานีต�ารวจนครบาล ให้ครอบคลุมในทุกมิติ
ประกอบด้วย ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ คุณภาพการ
ให้บริการประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการพัฒนา
องค์การ
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