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บทคัดย8อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางรูปแบบการจัดบริการที่มีคุณภาพของสถานีตํารวจนคร
บาล เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและชุมชน ดวยวิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหวDาง
การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงปริมาณศึกษาจากกลุDมตัวอยDางซึ่งเปdน
ประชาชนที่มีประสบการณใชบริการสถานีตํารวจนครบาล จํานวน 880 ตัวอยDาง ใชแบบสอบถามที่
ความเชื่อมั่น .98 เปdนเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคDาเฉลี่ย คDาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิ จั ย เชิงคุ ณภาพจากผู ใหขอมูล หลั ก 4 กลุDม ไดแกD กลุD มประชาชน กลุD มผู บริ ห ารระดั บ สู งของ
สํานักงานตํารวจแหDงชาติ กลุDมผูบริหารระดับกลางของสํานักงานตํารวจแหDงชาติ และกลุDมผูปฏิบัติใน
สถานีตํารวจนครบาล ใชวิธีการสังเคราะหขอมูลจากผลสัมภาษณเชิงลึก
จากการสังเคราะหผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดรูปแบบ SMART Police Station
ประกอบดวย การสรางพลังความรD วมมื อจากทั้งภายในองคกร และความรD วมมื อกั บภาคี เ ครื อขD า ย
(Synergy) คุณลักษณะเฉพาะของผูปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม (Morality) การพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีของสถานีตํารวจ (Administration) การพัฒนาความพรอมทุกสDวนงาน (Readiness) การนํา
เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการบริการใหมD (Technology innovation) การนํารูปแบบ SMART Police
Station มาใชนั้น เพื่อมุDงมั่นที่จะตอบสนองเปlาหมายในการบริการ 3F คือ การใหบริการที่เสมอภาค
(Fair) รวดเร็ว (Fast) และสรางความสุข (Fun) ดวยกลยุทธ 3C เพื่อความสําเร็จที่ยั่งยืน ไดแกD การยึด
ผูรับบริการเปdนสําคัญ (Customer Focus) การมุDงมั่นความรูความสามารถ (Competency Oriented)
และความเชี่ยวชาญในการสื่อสาร (Communication Expertise)
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Abstract
The purposes of the study of Quality Services Model of Metropolitan Police Station
were to crystallized and develop Quality Services Model of Metropolitan Police Station.
The research methodology was a mixed method of quantitative and qualitative research.
The sampling groups of quantitative research were 880 citizens who had experience in
Metropolitan Police Station services. This phase was conducted by distributing
questionnaires which had .98 reliability. The data were analyzed by using statistics,
means, standard deviation (S.D.). The key informants of qualitative research were a group
of citizen, a group of top management of the Royal Thai Police, a group of middle
management of the Royal Thai Police, and a group of front line of the Royal Thai Police.
The qualitative research was conducted by in-depth interviews from 4 groups of key
informants.
The research results revealed that a Quality Service Model of Metropolitan Police
Station to Response Citizen and Community’s needs was named “SMART Police
station” which are Synergy, Morality, and Administration, Readiness and Technology
innovation. The goals of this model were called 3F, which were Fair, Fast and Fun To
ensure that this model will be sustainable, the strategy of SMART implementation was
controlled by 3C, which were Customer focus, Competency oriented, and Communication
expertise.

http://forensic.rpca.ac.th/

45

วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร โรงเรียนนายรอยตํารวจ
Journal of Criminology and Forensic Science

บทนํา
ปuจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ทําใหทุกหนDวยงานไมDวDาจะเปdนภาครัฐหรือเอกชนจะตอง
กาวไปสูD ความเปd นสากล (Internationalization) การบริ ห ารงานในองคกรธุ ร กิ จมุD งเนนผู รั บบริ การ
(Customer Focus) ซึ่ง Drucker (1972, p.2) ไดกลDาวไววDา “การดําเนินการของธุรกิจ คือการคนหาและ
รั กษาลู กคา” ดั งนั้ นการบริ ห ารงานในสถานี ตํ ารวจโดยการนํ าประชาชนเปd น ที่ ตั้ งเปd นศู นยกลางใน
การกําหนดยุทธศาสตร กลยุทธการพัฒนาการใหบริการเพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจมากขึ้น รDวมกับ
นําแนวทางการปฏิ บัติในลักษณะเดี ยวกับการวิ เคราะหพฤติกรรมผูบริโภค, แนวทางการจั ดการลู กคา
สัมพันธ มีความจําเปdนอยDางมาก เพื่อใหสามารถนําไปสูDการสนองความตองการของประชาชนอยDางแทจริง
โดยการสรางรูปแบบการจัดบริการที่มีคุณภาพของสถานีตํารวจนครบาล จะเปdนเครื่องมือใหกับสถานี
ตํารวจนครบาลในการจัดบริการที่สามารถตอบสนอง ตDอความตองการของประชาชนและชุมชน แนวคิด
ทฤษฎีที่สําคัญในการศึกษา ไดแกD แนวคิดดานมิติคุณภาพ การนําแนวคิดบริหารลูกคาสัมพันธ ซึ่งกลDาว
โดยสรุป ดังนี้
Zeithaml และคณะ (1990, pp. 21-23) ไดทํ า การศึ ก ษาคุ ณ ภาพการบริ ก ารโดยการวิ จั ย
ทางการตลาด และไดสรางรู ปแบบของคุ ณภาพการบริ การ (Service Quality Model) และมิ ติ ที่ใชใน
การประเมิ น คุ ณภาพการบริ การ โดยการวั ด จากการรั บ รู ตD อบริ การของผู รั บ บริ การวD า เปd น ไปตาม
ความคาดหวั งหรื อไมD เพี ยงใด โดยมิ ติ ที่ผู รั บบริ การใชประเมิ นคุ ณภาพในการบริ การประกอบไปดวย
สิ่งที่จั บตองได (Tangibles) ความเชื่อถื อได (Reliability) การตอบสนอง (Responsiveness) สมรรถนะ
ของผู ใหบริ ก าร (Competence) ความมี อั ธ ยาศั ย ไมตรี (Courtesy) ความนD า เชื่ อ ถื อ (Credibility
ความมั่ น คงปลอดภั ย (Security) การเขาถึ งบริ การ (Access) การติ ด ตD อสื่ อสาร (Communication)
การเขาใจและรูจักผูรับบริการ (Understanding the Customer)
แนวทางการสรางสั ม พั น ธกั บ กลุD ม การตลาดภายใน โดยการออกแบบโครงสรางองคกร
ตองสนับสนุน การตลาดภายใน มีการสื่อสารภายในที่ดี การสํารวจความคิดเห็นอยูDตลอดเวลา แบDงกลุDม
การตลาดภายในออกเปd น สD ว น ๆ เพื่ อ เลื อ กรู ป แบบการสรางความสั ม พั น ธ พั ฒ นาและฝW ก อบรม
มี ก ารมอบหมายอํ า นาจหนาที่ ใ นการทํ า งาน ตลอดจนการสรางความสํ า คั ญ กD อ ใหเกิ ด “คุ ณ คD า ”
ในการทํ างานของพนั กงาน มี เครื่ องมื อวั ดและประเมิ นผลการทํ างานที่ ดี การสรางสั มพั นธภาพที่ ดี
ระหวDางพนักงานภายในองคกรดวยการสรางทัศนคติที่ดีตDอกัน (Peck, Payne and Christopher 1999,
pp. 324-325) การสรางความสัมพันธตDอบุคคลตDาง ๆ โดยการใชกลยุทธ Six Market Model จะกDอใหเกิด
การปรั บ เปลี่ ย นภายในองคกร เพื่ อรองรั บ กระบวนการบริ หารลู กคาสั มพั น ธที่ มี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิ ผล สDวนประกอบที่สํ าคัญ 5 สDวนที่สั มพันธตD อการเปลี่ยนแปลง ไดแกD 1) ศู นยรวมทางธุ รกิ จ
(Business Focus) 2) โครงสรางขององคกร (Organization Structure) 3) การวัดผลทางธุรกิจ (Business
Metrics) 4) การปฏิสัมพันธกับลูกคา (Customer Interaction) 5) เทคโนโลยี (Technology) (Nykamp,
2001, p.36) ปu จจั ยสูD ความสํ าเร็ จในการนํ ากลยุ ทธ CRM มาใชในองคกร โดยพนั กงานทุ กระดั บและ
ทุกหนDวยตองรDวมมือกันอยDางเขมแข็งในการดําเนินกลยุทธ มีเก็บขอมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารลูกคา
สัมพันธ หรือ CRM อยDางถูกตองตามหลักการ มีการกระจายขอมูลตDาง ๆ ที่จําเปdนและมีการแบDงปuนไปสูD
ทีมงานทุกฝYายและจะตองสอดคลองกับตัวระบบการใหบริหาร เพื่อใหพนักงานและลูกคามีความสะดวก
ในการใชงานไดอยDางทั่วถึงและรวดเร็ว Anderson and Kerr (2005)
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จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ สามารถสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
- การบริการที่มีคุณภาพ
- การสรางความพึงพอใจแกDผูรับบริการ
- การจัดการลูกคาสัมพันธ

การพัฒนาคุณภาพบริการ
ของสถานีตํารวจ

• ความตองการและความคาดหวังของ
ประชาชนตDอการจัดบริการของสถานีตํารวจ
นครบาล
• ปuญหาที่พบระหวDางการใชบริการที่
สถานีตํารวจนครบาล

การจัดบริการที่มีคุณภาพของสถานีตํารวจ
นครบาล เพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและชุมชน
• ความเขาใจในความตองการของผูรับบริการ
• การสรางภาคีเครือขDาย
• การถDายทอดนโยบายและการกระจายงาน
• การใหบริการที่เทDาเทียมเสมอภาค
• ความนDาเชื่อถือของผูใหบริการ
• พฤติกรรมบริการของผูใหบริการ
• ความรวดเร็วระยะเวลาในการใหบริการ
• ความสามารถในการเขาถึงเขารับบริการ
• การปรับเปลี่ยนแนวคิด สรางนวัตกรรมใหมD
• การพัฒนาความรูบุคลากร

• ความคิดเห็นของผูบริหารระดับสูงและ
ระดับกลางตDอประสิทธิภาพการใหบริการ
ของสถานีตํารวจนครบาล
• ความคิดเห็นของผูปฏิบัติตDอการจัดบริการ
ของสถานีตํารวจนครบาล

http://forensic.rpca.ac.th/
รูปแบบการจัดบริการที่มีคุณภาพของสถานีตํารวจนครบาล
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและชุมชน

วัตถุประสงค1การศึกษา
เพื่อศึกษาวิเคราะหความตองการและความคาดหวังของประชาชนตDอการจัดบริการและปuญหา
ที่พบระหวDางการใชบริการที่สถานีตํารวจนครบาล วิเคราะหความคิดเห็นของผูบริหารระดับสูงและ
ระดั บกลางของสํ านั กงานตํ ารวจแหD งชาติตD อประสิ ทธิ ภ าพการใหบริ การของสถานี ตํา รวจนครบาล
และความคิดเห็นของผูปฏิบัติตDอการจัดบริการของสถานีตํารวจนครบาล รวมทั้งสังเคราะห และสราง
รูปแบบการจัดบริการที่มีคุณภาพของสถานีตํารวจนครบาล เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
และชุมชน
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วิธีการวิจัย
1. การวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษาจากกลุDมตัวอยDางผูที่มารับบริการที่สถานีตํารวจนครบาล จํานวน
880 ตัวอยDาง โดยสุDมตัวอยDางเปdนระบบจากประชาชนผูมารับบริการที่สถานีตํารวจนครบาล 88 สถานี
เครื่องมือที่ใชเปdนแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นตDอการจัดบริการที่มีคุณภาพของสถานีตํารวจ
นครบาลที่ตอบสนองความตองการของประชาชนและชุมชน ลักษณะแบบสอบถามเปdนมาตราสDวน
ประมาณคD า 5 ระดั บ มี คD า ความเชื่ อ มั่ น .98 สถิ ติ ที่ ใ ชในการวิ เ คราะหขอมู ล ไดแกD คD า เฉลี่ ย และ
สDวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจากผูใหขอมูลหลัก 4 กลุDม ไดแกD กลุDมประชาชน กลุDมผูบริหาร
ระดับสูงของสํานักงานตํารวจแหDงชาติ กลุDมผูบริหารระดับกลางของสํานักงานตํารวจแหDงชาติ และ
กลุD ม ผู ปฏิ บั ติใ นสถานี ตํ า รวจนครบาล โดยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณแบบเจาะลึ ก (Depth Interview) เพื่ อ
วิเคราะหความตองการและความคาดหวังของประชาชน ตDอการจัดบริการของสถานีตํารวจนครบาล
และปu ญหาที่พบระหวDางการใชบริการที่ส ถานี ตํารวจนครบาล, วิเคราะหความคิ ดเห็ นของผูบริหาร
ระดับสูงและระดับกลางของสํานักงานตํารวจแหDงชาติ ตDอประสิทธิภาพการใหบริการของสถานีตํารวจ
นครบาลและความคิดเห็นของผูปฏิบัติ ตDอการจัดบริการของสถานีตํารวจนครบาล
3. นําขอมูลที่ไดจากการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาบูรณาการ ทําการสังเคราะหสราง
รูปแบบการจัดบริการที่มีคุณภาพของสถานีตํารวจนครบาล เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
และชุมชน และนําผลการศึกษาที่ไดใหกลุDมผูใหขอมูลสําคัญพิจารณาความสอดคลองกับความคิดเห็นที่
ไดใหสัมภาษณ

http://forensic.rpca.ac.th/
ผลการศึกษา
ความคิดเห็นตDอการจัดบริการที่มีคุณภาพของสถานีตํารวจนครบาลเพื่อตอบสนองความตองการ
ของประชาชนและชุมชน ประกอบดวย 10 ประเด็นสําคัญ ไดแกD
1) การเขาใจในความตองการของผู รั บ บริ การ (Understanding) ใหบริ ก ารที่ ต รงตามความ
คาดหวังของผูรับบริการ ความเขาใจสภาพปuญหาและความตองการของประชาชนและชุมชน กําหนด
การปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมของเจาหนาที่ใหมีจิตวิญญาณในการใหบริการประชาชน
2) การสรางภาคีเครือขDาย (Network) โดยการสรางความสัมพันธอันดีระหวDางเจาหนาที่ตํารวจ
กับผูรับ บริการ และชุมชน สรางการมีสD วนรDว มกับภาคีเครื อขDายประสานงานกั บสDวนที่เกี่ยวของทั้ ง
ภาครัฐภาคเอกชน รวมถึงการสรางเครือขDายภาคประชาชน
3) การถDายทอดนโยบาย (Deployment) และการกระจายงาน (Delegation) การบริหารงาน
สถานี ตํ า รวจที่ เ นนประชาชนเปd น ศู น ยกลาง ยึ ด ประโยชนสุ ขของประชาชน การมอบหมายงานที่
เหมาะสมกั บ ความรู ความสามารถของผู ปฏิ บั ติ การมอบอํ า นาจในการตั ด สิ น ใจ เพื่ อ สรางผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี
4) การใหบริการที่เทDาเทียมเสมอภาคกันทุกบุคคล (Equality) กําหนดมาตรฐานการทํางานใน
การใหบริการที่มีความสม่ําเสมอ มีมาตรฐานเดียวกัน โดยไมDเลือกปฏิบัติแกDบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
5) ความนDาเชื่อถือของผูใหบริการ (Reliability) ทํางานดวยความโปรDงใส สามารถเปnดเผยและ
ตรวจสอบได ปราศจากคอรัปชั่น ไมDมีการเรียกรองหรือรับสินบนกับผูรับบริการ
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6) พฤติ กรรมบริการ (Services behavior) ที่ เปdน มิตร สุภาพใหเกี ยรติ การใหบริ การมี ความ
กระตือรือรน ติดตามความคืบหนาทางคดี มีทัศนคติในการทํางานที่ดี มีใจรักงานบริการและทํางานดวย
จิตสํานึกตDอหนาที่
7) ความรวดเร็ว ระยะเวลาในการใหบริการ (Timeliness) ตอบสนองตDอการรองขอบริการที่
รวดเร็ ว มีความกระตื อรื อรน เพื่ อใหสามารถบริ การใหแลวเสร็ จ อยD า งรวดเร็ว ถู กตอง แกไขปu ญ หา
หรือใหบริการไดทันกับความตองการ และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและชุมชนได
8) การเขาถึ ง เขารั บ บริ ก าร (Accessibility) มี ส ถานที่ ตั้ ง ที่ ส ะดวกในการเขาถึ ง บริ ก าร
การกําหนดทําเลที่ตั้งของสถานีตํารวจ การจัดรูปแบบของสถานที่ทําการ และการจัดสภาพแวดลอม
ภายในอาคารรวมทั้ งอุ ปกรณที่ มีความพรอม และเพีย งพอตD อการบริการ เพื่ อใหประชาชนไดมาใช
บริการไดสะดวกขึ้น
9) การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหมDเพื่อสรรสรางนวัตกรรมในการบริการใหมD ๆ (Novelty) ที่ทันตDอ
การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมในปu จ จุ บั น สรางนวั ต กรรมหรื อ การนํ า เทคโนโลยี ส มั ย ใหมD ม าใชให
กระบวนการบริห ารจั ดการและการบริการของเจาหนาที่ตํ ารวจ เพื่ อใหประชาชนและชุมชนไดรั บ
บริการที่ดีและตอบสนองความตองการไดมากขึ้น
10) การพั ฒ นาบุ ค ลากร (Development) ใหมี ค วามรู ความสามารถเหมาะสมกั บ งานที่ ไ ด
รับผิดชอบ การเพิ่มพูนความรูและทักษะที่สําคัญ พัฒนาทักษะทางยุทธวิธีตํารวจสมัยใหมDเพื่อนํามา
ใชในการปฏิบัติงาน สรางคDานิยมในการใหบริการที่ดีแกDประชาชน เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ
จากการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ตD อ การจั ด บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพของสถานี ตํ า รวจนครบาล เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนและชุมชนในภาพรวม พบวDาระดับความคิดเห็นอยูDในระดับเห็น
ดวยมากที่สุด คDาเฉลี่ย 4.35 สDวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 เมื่อพิจารณาเปdนรายดาน พบวDามีความ
คาดหวังอยูDในระดับมากที่สุดทุกดาน อันดับที่หนึ่ง คือความนDาเชื่อถือของผูใหบริการ และพฤติกรรม
บริ การของผู ใหบริ การ รองลงมาไดแกD การใหบริ การที่ เทD าเที ยมเสมอภาค, การถDายทอดนโยบายและ
การกระจายงาน, ความเขาใจในความตองการของผูรับบริการ, ความรวดเร็วระยะเวลาในการใหบริการ,
การสรางภาคีเครือขDาย, การพัฒนาความรูบุคลากร, การปรับเปลี่ยนแนวคิดสรางนวัตกรรมใหมD และ
อันดับสุดทาย ไดแกD ความสามารถในการเขาถึงเขารับบริการ
จากการศึ ก ษาเชิ ง คุ ณภาพ โดยการสั ม ภาษณ นํ า ผลที่ ไ ดจากการสั ม ภาษณมาบู ร ณาการ
กับผลการศึกษาเชิงปริมาณ สังเคราะหไดรูปแบบการจัดบริการที่มีคุณภาพของสถานีตํารวจนครบาล
เพื่ อ ตอบสนองความตองการของประชาชนและชุ ม ชน ไดรู ป แบบ SMART Police Station เพื่ อ
ตอบสนองเปlาหมาย 3F โดยใชกลยุทธ 3C เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
S : การสรางพลั ง ความรD ว มมื อ จากทั้ ง ภายในองคกร และความรD ว มมื อ กั บ ภาคี เ ครื อ ขD า ย
ประสานงานกั บ สD ว นที่ เ กี่ ย วของทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน รวมถึ ง การสรางเครื อ ขD า ยภาคประชาชน
(Synergy)
M : คุณลักษณะเฉพาะของผูปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีจิตสํานึกในการ
ใหบริการประชาชนเปdนผูพิทักษสินติราษฎรที่ดี มีเกียรติยศศักดิ์ศรี เปdนตํารวจมืออาชีพโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล (Morality)
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A : การพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ข องสถานี ตํ า รวจ หั ว หนางานในแตD ล ะระดั บ ไดมี
อํานาจและรับผิดชอบ ในหนDวยที่รับผิดชอบ มีการบริหารงานบุคคลดวยระบบคุณธรรม การจัดสรร
บุคคลากรใหเพียงพอกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย การมอบอํานาจในการตัดสินใจ การควบคุมสั่งการ
ตลอดจนการกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติโดยยึดประชาชนเปdนศูนยกลางในการใหบริการ
(Administration)
R : การพั ฒ นาความพรอมทุ ก สD ว นงานของเจาหนาที่ ใ นสถานี ตํ า รวจ มี ค วามพรอมตD อ
การปรับเปลี่ยน สามารถตอบสนองตDอการรองขอบริการที่รวดเร็ว มีความกระตือรือรน พฤติกรรมที่
สุภาพ และมีมนุษยสัมพันธที่ดี (Readiness)
T : การนําเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการบริการใหมD ๆ มาชDวยในการออกแบบการใหบริการที่
มีประสิทธิภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการในการใหบริการที่ทันตDอการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
ปuจจุบัน (Technology Innovation)
การนํารูปแบบ SMART Police Station มาใชนั้น เพื่อมุDงมั่นที่จะตอบสนองเปlาหมายในการ
บริการ 3F ไดแกD
Fair การตอบสนองความคาดหวังของประชาชนที่ตองการไดรับบริการที่เสมอภาค เทDาเทียม
กัน เปnดเผย โปรDงใส สามารถตรวจสอบได
Fast การตอบสนองความตองการบริการที่รวดเร็ว ตามความคาดหวังของผูรับบริการ
Fun การใหบริการที่ส ามารถตอบสนองตDอความคาดหวั งแกDผูรับ บริการที่ จะไดรับ บริการที่
สะดวก เกิด ความอุDน ใจตD อบริ การที่ไดรับ บริการที่ ไดรั บเกิ ดจากเจาหนาที่ตํ ารวจที่ไดรับ การดูแลที่
เหมาะสม
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กลยุทธในการนํา รูปแบบ SMART Police Station มาใช เพื่อเกิดสําเร็จที่ยั่งยืน ดวยกลยุทธ
3C ไดแกD
1) Customer Focus การยึดผูรับบริการเปdนสําคัญ คนหาและทําความเขาใจความตองการ
และความคาดหวังของผูรับบริการ ใหบริการที่ตอบสนองไดอยDางตรงความตองการ เนนยุทธศาสตร
เขาหาประชาชนใหมากขึ้นโดยมีประชาชนเปdนที่ตั้ง
2) Competency oriented การมุD งมั่ นความรูความสามารถของเจาหนาที่ตํา รวจ พั ฒนา
ความรู ทักษะทางยุทธวิธีตํารวจสมัยใหมDเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงาน ของเจาหนาที่ตํารวจในทุกสDวน
ใหเหมาะสมกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนการสรางจิตสํานึกในศักดิ์ศรีความเปdนตํารวจ และ
จิตวิญญาณการรับใชประชาชน
3) Communication expertise การเชี่ยวชาญในการสื่อสารทั้งการสื่อสารกั บประชาชน
และชุมชน การสื่อสารระหวDางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา รวมถึงความเชี่ยวชาญในการเลือกใช
สื่อในการสื่อสารกับบุคคลแตDละกลุDม เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน และเปdนชDองทางในการรับฟuง
ความคิดเห็นของประชาชน ในการนํามาจัดบริการที่สามารถตอบสนองความตองการประชาชนและ
ชุมชน
ผลการสังเคราะหไดนําไปใหกลุDมผูใหขอมูลสําคัญพิจารณา รูปแบบ SMART Police Station
การกําหนดเปlาหมาย 3F และกลยุทธ 3C ในการนํารูปแบบไปใชอยDางยั่งยืน ซึ่งทุกทDานมีความเห็นวDา
ผลการศึกษาสอดคลองเปdนไปตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลสําคัญที่ไดใหสัมภาษณไว
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อภิปรายผลการศึกษา
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาสามารถนําไปใชประโยชนใหเกิดผลอยDางเปdนรูปธรรม โดยสามารถนํา
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปประกอบการดําเนินงาน โดยการออกแบบการใหบริการ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชนและชุมชน โดยใชรูปแบบ SMART Police Station ประกอบดวย
S : Synergy การสรางพลั ง ความรD ว มมื อ จากทั้ ง ภายในองคกร และความรD ว มมื อ กั บ ภาคี
เครือขDายประสานงานกับสDวนที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐภาคเอกชน รวมถึงการสรางเครือขDายภาคประชาชน
สอดคลองกับแนวคิดของ Anderson and Kerr (2005, pp. 4-5) ที่กลDาววDาการขยายความสัมพันธกับ
ลูกคาและการจัดการสัมพันธภาพกับลูกคาเปdนเครื่องมือที่สําคัญในการสรางความพึงพอใจตDอบริการ
เพื่อใหเกิด ประสบการณลู กคาที่ เหมาะสม ซึ่ง Wallace (1998) และ Gaines (2003, pp. 172-175)
กลDาววDา องคประกอบสําคัญของตํารวจชุมชนคือสรางการมีสDวนรD วมระหวDา งประชาชนและตํารวจ
ใหความสําคัญตDอการแกไขปuญหาใหกับชุมชน สอดคลองกับ ปnยะ อุทาโย (2539) ที่กลDาววDาการบริการ
ของเจาหนาที่ตํารวจควรสDงเสริมใหประชาชนมีสDวนรDวมการปฏิบัติงานกับตํารวจ ใชการมีสDวนรDวมของ
ประชาชนมาเปdนแนวทางการบริหารงาน
M : Morality คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของผู ปฏิ บั ติ ง านที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในการทํ า งาน
มีจิตสํานึกในการใหบริการประชาชนเปdนผูพิทักษสินติราษฎรที่ดี มีเกียรติยศศักดิ์ศรี เปdนตํารวจมือ
อาชีพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สอดคลองกับแนวคิดของ Gronroos, (1990, p. 27) Lovelock (2007
pp. 16-17) ที่กลDาววDาความไววางใจและความเชื่อถือได เปdนหนึ่งในการสรางคุณภาพบริการ
A : Administration การพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ข องสถานี ตํ า รวจ มี ก ารบริ ห ารงาน
บุคคลดวยระบบคุณธรรม การควบคุมวินัย การสรางมาตรฐานการทํางาน ตลอดจนการกําหนดนโยบาย
และ แนวทางการปฏิบัติโดยยึดประชาชนเปdนศูนยกลางในการใหบริการ ซึ่ง Payne (1999, pp. 418431) เห็นวDาฝYายบริหารตองเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุนอยDางจริงจัง และเนนการมีสDวนรDวม
ในการชD วยบริ หาร แนวคิ ดการบริหารงานตํารวจ Wallace (1998) กลDาววD า การกระจายอํานาจ และ
มอบหมายอํานาจในการตัดสินใจลงถึงระดับปฏิบัติการ ปรับรูปแบบการบริการที่สอดคลองกับปuญหาพื้นที่
R : Readiness การพั ฒนาความพรอมทุกสD ว นงานของเจาหนาที่ ในสถานี ตํ า รวจ มี ความ
พรอมตD อการปรั บ เปลี่ ย น สามารถตอบสนองตD อการรองขอบริ ก ารที่ ร วดเร็ ว มี ความกระตื อรื อรน
มี พ ฤติ ก รรมที่ สุ ภ าพ และมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธที่ ดี สอดคลองกั บ แนวคิ ด ของ Gronroos (1990, p. 27)
ที่กลDาววDา ทัศนคติและพฤติกรรมของผูใหบริการ (Attitude and Behavior) เปdนหนึ่งในปuจจัยสําคัญใน
การสรางคุ ณภาพบริ การในมุ มมองดานบริ ห ารงานตํ า รวจ Gaines (2003, pp. 172-175) กลD า ววD า
เจาหนาที่ตํารวจตองปรับบทบาทเปdนผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวก มุDงเนนการใหบริการเพื่อ
แกไขปuญหาและตอบสนองตDอความตองการของประชาชน
T : Technology innovation การนําเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการบริการใหมD ๆ มาชDวยใน
การออกแบบการใหบริการที่ มีประสิทธิ ภาพ เพื่อปรับเปลี่ย นกระบวนการในการใหบริการที่ ทันตD อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในปuจจุบัน ซึ่ง Anderson and Kerr (2002, pp. 11-14 ) กลDาววDาองคกร
จะตองใชความสามารถในการบริหารจัดการกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ โดยองคกรสามารถใช
เทคโนโลยีใหเกิดประสิทธิภาพ
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เพื่ อมุD งเปl า หมายบริ การใหเกิ ด บริ การ 3F (Fair, Fast, Fun) ดวยการใหบริ การที่ เ สมอภาค
เทDาเทียมกัน เปnดเผย โปรDงใส สามารถตรวจสอบได ยึดหลักธรรมาภิบาล การใหบริการที่รวดเร็วทัน
ความตองการของประชาชนดวยความสุ ภ าพ สะดวก กD อ ใหเกิ ด ความอบอุD น ใจแกD ผู รั บ บริ ก าร
ซึ่ ง Zeithaml และคณะ (1990, pp. 21-23) กลD า ววD า ความรู สึ ก มั่ น ใจในความปลอดภั ย ในชี วิ ต
การตอบสนองความตองการบริการที่รวดเร็ว ตามความคาดหวังของผูรับ บริการ การเขาถึ งบริการ
ไดงDาย และไดรับความสะดวกจากการมารับบริการ เปdนปuจจัยหนึ่งที่สDงผลตDอคุณภาพบริการ โดยการ
ใหบริการของสถานีตํารวจควรใชกลยุทธ 3C ไดแกD 1) Customer Focus การยึดผูรับบริการเปdนสําคัญ
คนหาและทําความเขาใจความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ ใหบริการที่ตอบสนองได
อยD า งตรงความตองการ เนนยุ ท ธศาสตรเขาหาประชาชนใหมากขึ้ น โดยมี ป ระชาชนเปd น ที่ ตั้ ง
2) Competency oriented การมุDงมั่นความรูความสามารถของเจาหนาที่ตํารวจ พัฒนาความรูของ
เจาหนาที่ ตํ า รวจในทุ กสD ว นใหเหมาะสมกั บ ภารกิ จ ที่ ไดรั บ มอบหมาย ตลอดจนการสรางจิ ต สํ า นึ ก
ในศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเปd น ตํ า รวจ และจิ ต วิ ญ ญาณการรั บ ใชประชาชน 3) Communication expertise
การเชี่ยวชาญในการสื่อสารทั้งการสื่อสารกับประชาชน และชุมชน การสื่อสารระหวDางผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา รวมถึงความเชี่ยวชาญในการเลือกใชสื่อในการสื่อสารกับบุคคลแตDละกลุDม ตามแนวคิด
ของ Holden (1993, pp. 345-346) กลDาวถึงปuญหาของตํารวจคือขาดการสื่อสารใหผูปฏิบัติตระหนัก
ตD อ ความสํ า คั ญ ของชุ ม ชน และสอดคลองกั บ Lovelock (2007, p. 39) กลD า ววD า ปu จ จั ย สํ า คั ญ ของ
การใหบริการที่ดี ควรตั้งอยูDบนพื้นฐานของความตองการของผูรับบริการ Zeithaml และคณะ (1990,
pp. 21-23) ที่กําหนดใหสมรรถนะของผูใหบริการเปdนหนึ่งในมิติคุณภาพการบริการ
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ข3อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช3ประโยชน1
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาสามารถนําไปใชประโยชนใหเกิดผลอยDางเปdนรูปธรรม โดยสามารถ
นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปประกอบการดําเนินงาน โดยการออกแบบการใหบริการ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชนและชุ ม ชน โดยใชรู ป แบบ SMART Police Station ประกอบดวย
การสรางพลังความรDวมมือจากทั้งภายในองคกร (Synergy) ประสานงานกับสDวนที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน รวมถึ งการสรางเครื อขD า ยภาคประชาชน ดวยคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของผู ปฏิ บั ติ งานที่ มี
คุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน (Morality) มีจิตสํานึกในการใหบริการประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
มีการพั ฒนาการบริ หารจั ดการที่ ดีของสถานี ตํา รวจ (Administration) มีการบริ หารงานบุคคลดวย
ระบบคุณธรรม การสรางมาตรฐานการทํางาน โดยยึดประชาชนเปdนศูนยกลางในการใหบริการ พัฒนา
ความพรอมทุกสDวนงานของเจาหนาที่ในสถานีตํารวจ (Readiness) มีความพรอมตDอการปรับเปลี่ยน
สามารถตอบสนองตDอการรอง ขอบริการที่ร วดเร็ว มี ความกระตื อรื อรน พฤติ กรรมที่สุ ภ าพ และมี
มนุษยสัมพันธที่ดี และการนําเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการบริการใหมD ๆ (Technology innovation)
มาชDวยในการออกแบบการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการในการใหบริการที่
ทันตDอการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปuจจุบัน
เพื่ อมุD งเปl า หมายบริ การใหเกิ ด บริ การ 3F (Fair, Fast, Fun) ดวยการใหบริ การที่ เ สมอภาค
เทD าเที ยมกั น เปn ด เผย โปรDงใส สามารถตรวจสอบได ยึด หลักธรรมาภิ บาล การใหบริ การที่ร วดเร็ ว
ทั น ความตองการของประชาชนดวยความสุ ภ าพ สะดวก กD อ ใหเกิ ด ความอบอุD น ใจแกD ผู รั บ บริ ก าร
การใหบริ การของสถานีตํ ารวจควรใชกลยุ ทธ 3C ไดแกD การยึด ผูรั บบริ การเปdน สํ าคั ญ (Customer
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Focus) การมุDงมั่นความรูความสามารถของเจาหนาที่ตํารวจ (Competency oriented) ของเจาหนาที่
ตํ า รวจในทุ กสD ว นใหเหมาะสมกั บ ภารกิ จ ที่ ไดรั บ มอบหมาย ตลอดจนการสรางจิ ต สํ า นึ กในศั กดิ์ ศรี
ความเปd น ตํ า รวจ และจิ ต วิ ญ ญาณการรั บ ใชประชาชน โดยมี ค วามเชี่ ย วชาญในการสื่ อ สาร
(Communication Expertise) ทั้ ง การสื่ อ ส ารกั บ ประช าชน แล ะชุ ม ชน ผู บั ง คั บ บั ญ ชากั บ
ผูใตบังคับบัญชา รวมถึงการเลือกใชสื่อในการสื่อสารกับบุคคลแตDละกลุDม เพื่อสรางชDองทางในการรับฟuง
ความคิ ด เห็ น ของประชาชน ในการนํ า มาจั ด บริ ก ารที่ ส ามารถตอบสนองความตองการประชาชน
และชุมชน เพื่อใหเกิดคุณภาพการบริการที่ยั่งยืน
ข3อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต8อไป
เพื่อประโยชนในการตDอยอดแนวความคิดรูปแบบการจัดการคุณภาพ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
ประเด็นที่เกี่ยวของ ที่ควรมีการศึกษาวิจัยตDอไป ดังนี้
1. ศึกษาคุณลักษณะของแตDละองคประกอบ และศึกษาความสัมพันธระหวDางองคประกอบของ
รูปแบบการจัดบริการที่มีคุณภาพของสถานีตํารวจนครบาล เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
และชุมชน
2. ศึกษากรณีศึกษา (Case Study) โดยการนํารูปแบบมาทดลองใชกับสถานีตํารวจนครบาล
และทําการศึกษาประสิทธิภาพของการนํารูปแบบมาใชงานจริง
3. ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บรู ป แบบการจั ด บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพของสถานี ตํ า รวจนครบาล เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนและชุมชน เมื่อนํ ามาใชในสถานี ตํ ารวจนครบาลและสถานี
ตํารวจภูธรเพื่อคนหาความเหมือนหรือแตกตDางของรูปแบบการจัดบริการในสถานีตํารวจที่มีบริบทของ
ผูรับบริการที่แตกตDางกัน
4. ศึกษาเปรีย บเทีย บระดั บการดํา เนิ นการตามรูป แบบการจัด บริ การในสถานีตํ ารวจ และ
ผลการดํ า เนิ น งานระหวD า งสถานี ตํ า รวจ เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการจั ด บริ ก ารในสถานี ตํ า รวจ ที่ มี
ความสั มพั น ธกั บ ผลการดํ า เนิ น การที่ ดี ข ององคกร สรางใหเกิ ด ประสิ ทธิ ภ าพ และประสิ ทธิ ผ ลที่ ดี
จากการดําเนินตามรูปแบบการจัดบริการในสถานีตํารวจที่มีประสิทธิภาพ
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