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บทความวิชาการ 
 

การพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตํารวจเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน  
 

วลิต  ฉิมเฉิด1 
 
ในสภาวะปจจุบัน โลกอยูในยุคที่มี

การเปลี่ยนแปลงและการแขงขันกันอยางสูง 
ซ่ึงนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ 
และในฐานะที่ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของ
ประชาคมโลก จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและการ
แขงขันอยางรุนแรงนี้ โดยไดรับผลกระทบ
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
นอกจากในระดับโลกหรือในระดับประเทศ
แลว ในระดับองคกรซึ่งเปนหนวยยอยๆ ใน
สังคม ก็เปนที่ยอมรับเชนกันวา ผูนําเปน
บุคคลที่มีความสําคัญหรือที่เรียกกันวาเปน
กุญแจสําคัญของความมีประสิทธิภาพและ
ความมีประสิทธิผลขององคกร ไมวาจะเปน
องคกรในภาครัฐ ภาคเอกชน เปนองคกร
ระดับชาติหรือเปนองคกรระดับทองถ่ิน ซ่ึง
ความสําคัญของผูนํา และความเปนผูนําหรือ
ภาวะผูนํา (Leadership) มีการศึกษาวิจัย
จํ านวนมากทั้ งในต างประเทศ  และใน
ประเทศไทย ที่ยืนยันวาผูนําหรือภาวะผูนํามี
อิทธิพลตอประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล
ขององคกร รวมถึงผลการปฏิบัติงานของ
บุคคลในองคกร ความพึงพอใจในการทํางาน 
ความผูกพันตอองคกร ความเปนพลเมืองดี

ในองคกร (Organizational Citizenship Behavior: 
OCB) รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในองคกร และ
ตัวแปรอื่นๆ  ที่ เกี่ ยวของอีก  อันที่ จริ งแลว 
ผูปฎิบัติหนาที่ในตําแหนงบริหารตางๆ ในทุก
ระดับตางก็ตองมีบทบาทของความเปนผูนําหรือ
ภาวะผูนําทั้งสิ้น  
 ในการบริ หารงานตํ ารวจให เ กิ ด
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคเปาหมาย
ขององคกรไดนั้น ตองอาศัยความรวมมือรวมใจ
ของบุคลากร 2 ฝาย อันไดแกผูบังคับบัญชาและผู
ใตบังคับ บัญชา ซ่ึงผูบังคับบัญชาจะมีหนาที่
รับผิดชอบดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานและบังคับ
บัญชาผูใตบังคับบัญชาที่มีตําแหนงตามระดับชั้น 
ลดหล่ันกันไปตามสายงานภายในหนวยงาน 

(Tichy, Noel M., 1968)  
 
การปฏิบัติงานของตํารวจภายใตวัฒนธรรมการ
ทํางานแบบเกา 
 ปจจุบันมีวัฒนธรรมและคานิยมหลาย
ประการที่เมื่อกอนเหมาะสมกับสังคมไทย หรือ
วัฒนธรรมขององคการในขณะนั้น แตอาจไม
เกื้อหนุนหรือไมเหมาะสมกับการนํามาใชกับ
สภาพสังคมหรือวัฒนธรรมขององคการใน
ปจจุบัน 

1  นิสิตปริญญาเอก, หลักสูตรพทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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 การปฏิบัติงานของตํารวจภายใต
วัฒนธรรมการทํางานแบบเกาวา ผูนําตํารวจ
ไมไดใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงมี
สาเหตุสืบเนื่องมาจากการปกครองบังคับ
บัญชาตามสายงาน ที่ตองรอรับคําสั่งตามสาย
งานจากผูบังคับบัญชาระดับบน ทําใหไม
สามารถปฏิบัติงานตามวิสัยทัศนของตนได
อยางชัดเจน และขาดการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานจากผูใตบังคับบัญชา รวมท้ังไมมี
การกระจายอํานาจในการปฏิบัติงาน เพื่อให
ผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสปฏิบัติงานใน
หนาที่ความรับผิดชอบของตนไดอยางเต็มที่
ตามความสามารถของตน และสงผลใหการ
แกไขปญหาที่ เกิดจากการปฏิบัติงาน ไม
สามารถปฏิบัติงานไดอยางทันทวงที ตองรอ
รายงานให ผูบังคับบัญชาฟง หรือรอให
ป ญห า เ กิ ด ขึ้ น ก อ น  จึ ง มี คํ า สั่ ง จ า ก
ผูบังคับบัญชาเพื่อแกไขปญหาดังกลาว 
นอกจากนี้ ผู บั งคั บบัญชายั งไม ได ให
ค ว ามสํ า คั ญกั บก ารสื่ อส ารระหว า ง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ที่จะทํา
ให ผู ใ ต บั ง คั บบั ญช า ได รั บทร าบถึ ง
ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ปฏิบัติงานภายใตวัฒนธรรมรูปแบบเดิมซึ่ง
ไมสามารถกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก
การปฏิบัติงานของตํารวจได  (พงศพัศ      
พงษเจริญ, 2552) 
 
แนวคิดทฤษฎี เ ก่ี ยว กับภาวะผู นํ าก าร
เปล่ียนแปลง 
 ปจจุบันมีแนวคิดทฤษฎีจํานวนมาก
ที่ศึกษาเกี่ ยวกับภาวะผูนํ า  ซ่ึงไดมีการ

พยายามจัดกลุมแนวทางการศึกษาภาวะผูนําไว
หลายแบบ ในที่นี้ขอยกตัวอยางการจัดกลุม
ทฤษฎีตามแนวทางการศึกษาผูนํา ที่แบงเปน 4 
กลุมใหญๆ ดังนี้ คือการศึกษาคุณลักษณะของ
ผูนํา (Traits Approach) การศึกษาพฤติกรรม
ของผูนํา (Behavioral Approach) การศึกษาผูนํา
ตามสถานการณ (Situational Approach) และ
การศึกษาอิทธิพลอํานาจของผูนํ า  (Power-
Influence Approach) อยางไรก็ตามทั้ง 4 กลุม
ทฤษฎีนี้  มีขอถกเถียงถึงจุดออนของแตละ
แนวคิดทฤษฎีอยูมาก โดยเฉพาะแนวทางการ
นําไปประยุกตใชในปจจุบัน ซ่ึงสภาพแวดลอม
หรือบริบทของสังคมและขององคการตางๆ มี
ก า ร เ ปลี่ ย น แปล ง ไปม า ก  แล ะ ยั ง มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นในชวง 1-2 
ทศวรรษที่ผานมา จึงไดมีการพัฒนาแนวทาง
การศึกษาภาวะผูนําในแนวทางใหม ที่มีการ
กลาวถึงกันมากคือ “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง” 
(Transformational Leadership) (รัตติกรณ จงวิศาล
, 2544) 
 ภาวะผู นํ า ก า ร เปลี่ ยนแปลง  เ ป น
กระบวนการที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและสมมุติฐานของสมาชิกในองคการ  
และสรางความผูกพันในการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคและกลยุทธขององคการ ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวของกับอิทธิพลของผูนําที่
มีตอผูตาม แตผลกระทบของอิทธิพลนั้นเปน
การใหอํานาจแกผูตามใหกลับมาเปนผูนํา และ
เปนผูที่เปลี่ยนแปลงหนวยงานในกระบวนการ
การเปล่ียนแปลงองคการ ดังนั้น ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง จึงถูกมองวาเปนกระบวนการรวม
และเกี่ยวของกับการดําเนินการของผูนําใน
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ระดับตางๆในหนวยงานยอยขององคการ 

(Mushinsky, Paul M., 1997) 
             ภ า ว ะ ผู นํ า ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง 
(Transformational leadership) หมายถึง
ระดับพฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการ
จัดการหรือการทํางาน เปนกระบวนการที่
ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงาน โดยการเปลี่ยน
สภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของ
ผูรวมงานใหสูงขึ้นกวาความพยายามที่
คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูรวมงาน
ไปสูระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น 
ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจและ
วิสัยทัศนของกลุม จูงใจใหผูรวมงานมอง
ไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาไปสู
ประโยชนของกลุม หรือสังคม (รัตติกรณ 
จงวิศาล, 2544) 
 ทฤษฎีภาวะผูนํา ภายใตการศึกษา
ความเปนผูนําโดยทั่วไปทฤษฎีความเปน
ผูนําจะมุงที่เปาหมายอยางเดียวกันคือ การ
ระบุองคประกอบหรือปจจัยที่ทําใหผูนํามี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงวิธีการศึกษาความเปน
ผูนําที่สําคัญ 3 อยางที่ถูกนําเสนอ คือ 1) 
ทฤษฎีคุณลักษณะ 2) ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม 
3) ทฤษฎีเชิงสถานการณ วิธีการศึกษาแต
ละอยางจะมีแนวทางที่แตกตางกันตอการ
ทําความเขาใจการคาดคะเนความสําเร็จ
ของการเปนผูนํา และการพัฒนาแนวคิด
เกี่ยวกับภาวะผูนําที่กําลังไดรับความสนใจ
ในชวงเวลานี้คือ ความเปนผูนําเชิงปฏิรูป 
(Transformatonal Leadership) แนวคิดของ 
เจมส แมคเกรเกอร (Burns) และเปนผู
บัญญัติวา “Transformatonal Leadership” 

ไดรับรางวัลพูลิเซอรแหงป 1978  (Tichy, Noel 
M., 1968) “Transformatonal Leadership” เปน
แนวคว ามคิ ดที่ ไ ด รั บคว ามสนใจอย า ง
แพรหลาย จนไดถูกนําไปกลาวถึงในหนังสือ
หลายเลมและไดมีการแปลงในลักษณะที่
แ ต ก ต า ง กั น ไ ป  ไ ด แ ก  “ผู นํ า แ ห ง ก า ร
ปรับเปลี่ยน” “ภาวะผูแหงการเปลี่ยนแปลง” 
“ความเปนผูนําเชิงปฏิรูป” เปนตน 
 ความสําเร็จของการเปลี่ยนแปลง จะ
ข้ึนอยูกับทัศนะคติและคานิยมและทักษะของ 
ผูนําเปนสําคัญผูนําแบบการเปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิภาพในการศึกษามีคุณลักษณะ8 ดังนี้  
 1) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 2) เปนผูเสี่ยงภัยสุขุมรอบคอบ 
 3) เชื่อใจตอความรูสึกของผูรวมงาน 
 4)  รู ถึงค านิยมและวัฒนธรรมของ
องคการที่มีตอการทํางาน 
 5) ยืดหยุนและพรอมที่จะเรียนรูจาก
ประสบการณ 
 6) มีทักษะทางความคิดและรูแนวคิด
ในแตละดานรวมทั้งสิ่งจําเปนตางๆในการ
วิเคราะหปญหา 
 7)  มี สัญชาติญาณที่สรางวิ สัยทัศน
ใหมๆ 
  
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตํารวจ 
        ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงตามแนวคิด ทฤษฎีของแบสส 
และ อโวลิโอ  การสรางบารมี (Charisma) ไดมี
ผูใหความหมายของคําวาการสรางบารมีไว
มากมาย คําวา Charisma หมายถึงความมีเสนห 
ในภาษากรีก แปลวา พรสวรรคหรือลักษณะ
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พิ เ ศษส วนในทางสั งคมศาสตร และ
รัฐศาสตร การสรางบารมีใชอธิบายถึงผูมี
อํานาจภายในตัวเองมีผลลึกซึ้งและเปน
พิ เศษตอ ผู ตาม  ทํ าให ผู ตาม เกิดความ
จงรั กภั กดี  และ อุ ทิ ศตนโดยไม หวั ง
ผลประโยชนสวนตนผูนําแบบนี้สามารถทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดคองเกอร และ
คานิมโก พบวาผูนําบารมีมีลักษณะ  ดังนี้ 
(เศาวนิต เศาณานนท, 2542) 
 1) สรางจินตภาพในอนาคต ไดดกีวา
ปจจุบันและลูกนอยอมรับในจิตภาพนั้น 
 2) กลาเสี่ยงตอสถานภาพ ตําแหนง
หรือเงินทอง ทั้งนี้เพื่อประโยชนของลูกนอง
มากกวาประโยชนสวนตน 
 3) ใชกลวิธีใหม เพื่อใหบรรลุจินต
ภาพที่ยึดรวมกัน 
 4) สามารถประเมินสถานภาพได
อยางถูกตองแมนยํา ไวตอความตองการ
คานิยมของลูกนองและไวตอสภาพแวดลอม
จนสามารถสรางจินตภาพ เปนแนวทางที่
สอดคลองถูกกาลเทศะและนาประทับใจ 
 5) ทําใหลูกนองเกิดความรูไมพอใจ
ในสภาพปจจุบัน แมวา ในขณะนั้นจะไมมี
วิกฤตกาลโดยสรางจินตภาพในอนาคตที่
ดีกวาเกา คนหานวัตกรรมในการแกปญหา 
 6) ทําใหลูกนองมั่นใจในกลยุทธ วา
สามารถทําใหพวกตนบรรลุจุดมุงหมายไดทํา
ให ลู กน องทํ างานหนั กขึ้ นจนประสบ
ความสําเร็จ 
 7) ใช อํานาจสวนตน  คืออํานาจ
เชี่ยวชาญเพื่อทําใหผูตามทํางานไดสําเร็จใช

วิธีการใหมในการเปลี่ยนแปลงใชอํานาจอางอิง
เพื่อลูกนองเรียนแบบตามความคิดตน 
 การสรางบารมี หมายถึง ผูบริหารตํารวจ
มีเปาหมายที่เปนอุดมการณ มีความชัดเจนในการ
ทํางาน กลาเสี่ยงตอส่ิงที่จะดําเนินการใหมๆ โดย
มีลักษณะเปนมิตรจริงใจมีคุณธรรม นําทีมงาน
ปฏิบัติงานตางๆ ไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย
ที่ตั้งไวผูรวมงานศรัทธาเลื่อมใส ภักดี ผูรวมงาน
อยากรวมงานดวยความอยากปฏิบัติ  
 ในยุคที่บริบททางสังคมมีความซับซอน
มากขึ้น ประชาชนมีความคาดหวังตอหนวยงาน
ของรัฐสูงมากกวาเดิม รวมทั้งยังไดเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมสาธารณะมากกวาเดิม  รูปแบบ
ภาวะผูนําแบบใดกันแน ที่นาจะมีความเหมาะสม
สําหรับผูนําตํารวจที่ตองบริหารงานและปกครอง
บั งคั บบั ญชา ลู กน อง  เพื่ อป ฏิบั ติ ง านให
ตอบสนองความตองการของประชาชนและสังคม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะทฤษฎีและแนวคิด
ภาวะผูนํานั้นมีอยูหลากหลายเหลือเกิน      
 การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจนั้น 
อยูภายใตแรงกดดันและสภาวการณที่มีความ
ยากลํ าบากและมีความบีบคั้นคอนข างสู ง 
ขณะเดียวกันการปฏิบัติงานของตํารวจ กลับยัง
เปนการดําเนินงานในลักษณะการใชยุทธวิธีตั้ง
รับการเปลี่ยนแปลง กลาวคือการรอใหเกิดปญหา
จึงแกไขหรือเรียกวาการทํางานแบบแกไขปญหา
เฉพาะหน าซึ่ งไม เหมาะสมกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน และเปนสาเหตุที่
ทํ าใหการปฏิบัติงานของตํารวจไมประสบ
ความสําเร็จ ขาดประสิทธิภาพและเปนไปอยาง
ลาชา ไมทันตอเหตุการณ สงผลทําใหตํารวจขาด
ความเชื่อถือ และไววางใจจากประชาชน หาก
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ตํารวจยังคงใชยุทธวิธีตั้งรับ จะไมสามารถ
ทําใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จได 
ดังนั้นจึงตองมีการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของตํารวจดวยการปรับแนวคิด 
ทัศนคติ  และแนวทางการปฏิบัติงานให
เปนไปในลักษณะเชิงรุก เพื่อใหมีความ
เหมาะสมกับลักษณะงานของตํารวจ  ซ่ึงเปน
งานบริการประชาชน และเปนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางานใหเปนไปในทิศทาง
ที่สอดคลองและตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชนอยางแทจริง การดําเนินงานให
เปนไปในลักษณะดังกลาว จะมีประสิทธภิาพ 
และบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิผลได  
ตองปรากฏการรวมใจกันของบุคลากรทุก
ระดับภายในองคกรตํารวจ โดยเฉพาะตํารวจ
ผูปฏิบัติตองเขาใจบทบาท และหนาที่ความ
รับผิดชอบของตน รวมถึงเขาใจสภาพการ
เปลี่ยนแปลงและปญหาที่องคกรตองเผชิญ 
เพื่อตระหนักในภารกิจ วัตถุประสงคและ
เปาหมายของการทํางาน รวมทั้งการกําหนด
วิธีการปฏิบัติงานที่จะสงผลใหภารกิจของ
องคกรประสบความสําเร็จ  งานของตํารวจ
นั้น  นอกจากจะอยูภายใตขอจํ ากัดของ
สภาพแวดลอมภายในองคการเอง ไมวาจะ
เปนดานกระบวนการทํางาน และงบประมาณ 
ฯลฯ แลว ยังอยูภายใตสภาพแวดลอมและ
แรงกดดันภายนอก ไมวาจะอยูในลักษณะ
ของแรงจูงใจจากผลประโยชนอันมิชอบ  แรง
กดจากผูมีอิทธิพลกลุมตางๆ ขอเรียกรองและ
คําวิพากษวิจารณจากสังคมและสื่อมวลชน 
ซ่ึงตองยอมรับวาในฐานะที่ขาราชการตํารวจ
ก็เปนมนุษยที่ยังตกอยูกระแสของความโลภ 

โกรธ หลง อคติและความกลัวตางๆ ไมมากก็นอย 
ซ่ึงสิ่งเหลานี้ยอมมีผลกระทบและอิทธิพลตอ
เจาหนาที่ตํารวจในการตัดสินใจเลือกที่จะปฏิบัติ
หรือไมปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง ที่อาจจะออก
จากกรอบแนวทางหรือหลักการที่ถูกตองและเปน
ธรรม อันนํามาซึ่งปญหาและความเสียหายแก
ประชาชนผูบริสุทธิ์ ตัวราชการตํารวจเองรวมทั้ง
ภาพลักษณของหนวยงาน และสํานักงานตํารวจ
แหงชาติในภาพรวม จากสภาพการณและเหตุผล
ดังกลาวจะเห็นไดว า การมี อิทธิพลอยางมี
อุดมการณของผูบริหารหรือผูนําตํารวจ ถือวา
เปนคุณสมบัติที่จําเปนอยางยิ่ง ที่ควรจะตอง
พัฒนาและสรางใหเกิดขึ้นในตัวของผูบริหารงาน
หรือผูนําตํารวจ ผูบริหารหรือผูนํายึดควรมั่นใน
หลักการและอุดมการณที่ถูกตองดีงาม มีความ
มั่นคงทางดานจิตใจและอารมณ  มีวิสัยทัศน 
เปาหมายและจุดยืนในการทํางานที่ชัดเจน เพื่อ
สรางศรัทธา และความเชื่อมั่นในตัวผูบริหารหรือ
ผูนํ า  และเปนแบบอย างที่ ดี  เพื่ อจู งใจให
ผูใตบังคับบัญชามุงมั่นปฏิบัติงานใหสัมฤทธิ์ผล 
 
การพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงตํารวจ
เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน  
 อ า เซี ยน  ( ASEAN) ห รือ  สมาคม
ประชาชาติแห ง เอ เชียตะวันออกเฉียงใต 
(Association of South East Asian Nations) 
เปนองคกรระหว างประ เทศที่ ก อตั้ งโดย
ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) หรือ 
ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) ที่วัง
สราญรมย ในวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยเปน
การกอตั้งจากผูแทนทั้ง 5 ประเทศ  
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 การทํ า ง านของตํ า ร วจ ในยุ ค
ป จ จุ บั น  ท ามกลางกระแสสั งคมที่ มี
ความคิดแปลกแยก เปนฝกเปนฝาย ภายใต
ข อ ง คํ า ที่ มั ก ใ ช เ ป ลื อ ง กั น ว า  “สอ ง
มาตรฐาน” ตํารวจในฐานะเปนตนทางของ
กระบวนการยุติธรรมนั้น ตองยอมรับวา
ทํางานลําบากครับ หากทํางานตั้งรับไม
ออกไปรุกหรือตอสูกับปญหา  เขาก็ว า
ส้ินเปลืองภาษีของประชาชน หรือทํางาน
ไมคุมกับที่ประชาชนจาง  เพราะฉะนั้น
ตํารวจตองปรับเปลี่ยนวิธีทํางานใหม คือ 
ตองรุกเขาหาประชาชน รุกเขาไปชนกับ
ปญหา รุกเขาไปหาขอมูล ตามแหลงโจร 
หรือแหลงอาชญากรรมตางๆ แลวนําปญหา
ตางๆ นั้น มาแกไขปญหา 
 โดยสายตรวจจะตองรุกเขาหา
ประชาชน  พรอมกับทําใหทุกภาคสวน
มารวมเปนภาคีเครือขายในการปองกันภัย
อาชญากรรมและยาเสพติด โดยใหทุกภาค
สวนไดเขามามีสวนรวมในลักษณะ รวมคิด 
รวมทํา และรวมประเมินผล  (สุรินทร ชาว
ศรีทอง, 2554) การที่ เจาหนาที่ตํารวจจะ
สามารถตอบสนองและรองรับตอความ
ต อ งก า รของประช าน  และปญหาที่
หลากกหลายภายใตสภาวการณดังกลาว ได
อยางมีประสิทธิภาพนั้น การปฏิบัติงาน
ของตํารวจจะอาศัยเพียงระบบ รูปแบบและ
ประเพณีปฏิบัติในการทํางานแบบเดิมๆ 
อาจไมเพียงพอ ดังนั้นผูบริหารงานหรือ
ผูนําตํารวจจําเปนตองทั้งกระตุน จูงใจและ
ผลักดันใหผูใตบังคับบัญชาไดปรับทัศนคติ 

มุมมองและพฤติกรรมในการทํางานเสียใหม 
 เพื่อสรางภูมิคุมกันโดยการกําหนด
มาตรการปองกันไมใหปญหาเหลานั้นเกิดขึ้น
อีก หรือสามารถควบคุมปญหาไดในลักษณะที่
กระทบกับความเปนอยูของประชาชนใหนอย
ที่สุด ส่ิงหนึ่งที่นํามาปรับใชในการทํางาน
ปองกันปราบปรามอาชญากรรมนั้น นอกจาก
สรรพวิชา หรือประสบการณที่สะสมมานั้น 
จะตองมีหลัก มีกรอบในการทํางานดวย หลัก
ที่วานั้นก็คือ  “แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายใตกรอบ 3 ขอ คือพอประมาณ คือรูจักพอ 
ไม เอารัดเอาเปรียบถูกตอง  มีเหตุมีผล  คือ
ถูกตองตามกฎหมาย และตองรูกฎหมายสราง
ภูมิคุมกันในตัวที่ดี คือปองกันไมใหส่ิงที่ไมดี
เขามาสูสังคมหรือกิจการของตน และใหความ
รวมมือแจงขาวสารเบาะแสแกตํารวจ 
 
บทสรุป 
 ในการบริหารงาน เปนที่ทราบกันดี
แลววาบุคลากรหรือตัวขาราชการตํารวจถือวา
เปนปจจัยหลักที่มีผลตอความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของหนวยงาน การจูงใจใหขาราชการ
ตํารวจตั้งใจ ทุมเท อุทิศแรงกาย แรงใจเพื่อ
ปฏิบัติงานจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง อยางไรก็
ตามหากพิจารณาจากแรงจูงใจภายนอกที่มี
ลักษณะเปนรูปธรรมในลักษณะของเงินเดือน 
คาตอบแทน สิทธิและสวัสดิการตางๆ แลว เมื่อ
เปรียบเทียบกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และระดับ
ของคาครองชีพ  
 จะเห็นไดวาเงินเดือนและคาตอบแทน
ที่ใหแกขาราชการตํารวจ นาจะยังไมสามารถ
อยูในระดับที่ เปนแรงจูงใจในการทํางานที่
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เพียงพอ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับ
หนวยงานอื่นในภาคเอกชน ฉะนั้นการให
ความสนใจกับการสรางแรงบันดาลใจ ตาม
หลักแนวคิดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่ง ในฐานะปจจัยดาน
แรงจูงใจอยางหนึ่งที่ผูบริหารหรือผูนําควร
จะนํามาปรับใช ดวยการสรางแรงบันดาล
ใจภายในของขาราชการตํารวจ ไมวาจะ

เปนการกระตุนใหเขาเห็นวาความความสําเร็จ
ของหนวยงานและภารกิจที่ไดรับมอบหมายนัน้
มีคุณคามากกวาคาตอบแทนหรือผลประโยชน
อ่ืนใด  รวมทั้งตัวเขาเองนั้นมีศักยภาพและ
ความสํ าคัญอย า งยิ่ ง ต อความสํ า เ ร็ จของ
หนวยงาน เพื่อใหเกิดแรงบันดาลใจและความ
เชื่อมั่นในตนเองเพื่อที่จะมุงมั่นปฏิบัติภารกิจ
ใหลุลวงไปไดดวยดี 
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