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บทคัดย่อ 

 สถานีต ารวจเป็นหน่วยงานหลักที่ส าคัญของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และภายใต้พระราชบัญญัติ
ต ารวจแห่งชาติ  ได้ก าหนดบทบาทและภารกิจที่ส าคัญในด้านการรักษาความปลอดภัยส าหรับองค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ 
และ พระราชอาคันตุกะ  ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา  รักษาความสงบเรียบร้อย  
ความปลอดภัยของประชาชนในเขตอ านาจพื้นที่รับผิดชอบ 
 ในการบริหารสถานีต ารวจเพ่ือจัดการความขัดแย้งและการชุมนุมสาธารณะในพ้ืนที่รับผิดชอบ  เนื่อง
ด้วยประชาชน รวมถึงเยาวชนในหลายกลุ่มได้ออกมารวมตัวประท้วงเพ่ือเรียกร้องความต้องการของกลุ่มตน
นั้น  ทั้งนี้จากการศึกษาเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการเพ่ือลดความขัดแย้งตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ
ในระดับสถานีต ารวจ (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ฉบับนี้  ได้ท าการวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของสถานี
ต ารวจพบว่าอยู่ในสถานะถดถอย (Dogs) ซึ่งหัวหน้าสถานีต ารวจจ าเป็นต้องทบทวนภารกิจการบริหารในระดับ
สถานีต ารวจที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาว่าจะด าเนินการต่อไปอย่างไร 
 จากผลการศึกษาในการรักษาความสงบเรียบร้อย และการดูแลการชุมนุมสาธารณะอย่างเป็นระบบใน
ระดับสถานีต ารวจ พบว่ามี ๔ ยุทธศาสตร์  ๗ กลยุทธ์  และ ๙ แผนงาน  อันประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ด าเนินการสื่อสารกับประชาชนและเยาวชนให้เกิดประสิทธิภาพ  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมให้เกิดองค์
ความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารองค์กรด้วยธรรมาภิบาล  และ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ภายใต้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการเพ่ือลดความขัดแย้งตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะในระดับ
สถานีต ารวจ (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) นั้น  จ าเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากระดับสถานีต ารวจและ       
การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชน  เพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการยุติปัญหาความขัดแย้งด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม  อันจะก่อให้เกิดสันติสุขและความ
มั่นคงในสังคมไทยต่อไป 
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ค ำน ำ 

แผนปฏิบัติราชการเพ่ือลดความขัดแย้งตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะในระดับสถานีต ารวจ  
(พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕)  นี้เป็นการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก และวิเคราะห์ต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์หน่วยงานต ารวจในระดับสถานี เพ่ือเรียนรู้ตนเองและเพ่ือให้สามารถก าหนดกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์กับ
สภาพปัญหาของสังคมในสภาวการณ์ที่ต้องเผชิญกับความขัดแย้งและอาจจะก่อให้เกิดปัญหาที่ถึงขั้นรุนแรง
ตามมา 
 แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้  จะช่วยให้การบริหารจัดการปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในความ
รับผิดชอบของสถานีต ารวจได้อย่างเหมาะสม  ด้วยการยึดหลักการให้ความคุ้มครองแก่ประชาชน  ควบคู่กับ
การให้ความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคมไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้งเป็น
การเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาดังที่กล่าวมาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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มิถุนายน ๒๕๖๓               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 

 

อภิธำนศัพท ์
  

๑. “ความขัดแย้ง” หมายความว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยอันประกอบด้วย บุคคลตั้งแต่สอง
คนหรือสองกลุ่มขึ้นไป  ที่มีเป้าหมายหรือจุดยืนที่เข้ากันไม่ได้ อีกทั้ง ทั้งสองฝ่ายมิได้อยู่นิ่งเฉยแต่มีการแข่งขัน
เพ่ือให้ได้ชัยชนะ และปรากฏการณ์นี้จะต้องเกิดจากปัจจัยที่กล่าวมาพร้อมๆกัน 

๒. “การชุมนุมสาธารณะ” หมายความว่า การชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะเพ่ือเรียกร้อง  
สนับสนุน คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแสดงออกต่อประชาชนทั่วไป และบุคคลอ่ืน
สามารถร่วมการชุมนุมนั้นได้ ไม่ว่าการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายด้วยหรือไม่ 

๓. “ภาคีเครือข่าย” หมายความว่า กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความ
สมัครใจ เพื่อท ากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย 
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สำรบัญ 
  
บทคดัย่อ ก 
ค ำน ำ ข 
อภธิำนศัพท์ ค 
สำรบัญ ง 
สำรบัญตำรำง ฉ 
สำรบัญแผนภำพ ช 
บทที่ ๑ บทน ำ ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา  ๓ 
 ๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา  ๓ 
 ๑.๔ ระเบียบวิธีการศึกษา  ๔ 
 ๑.๕ ข้อจ ากัดของการศึกษา ๔ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๕ 
บทที่ ๒ กำรตรวจสอบสภำวะแวดล้อมและกำรวิเครำะห์ทำงยุทธศำสตร์ ๖ 
 ๒.๑ สภาวะแวดล้อมทั่วไป(ภายนอกสถานีต ารวจ) ๖ 
  ๒.๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ม.๔๔) ๖ 
  ๒.๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ๖ 
  ๒.๑.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒(๒๕๖๐-๒๕๖๔) ๗ 
  ๒.๑.๔ ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔ ๗ 
  ๒.๑.๕ วิกฤติปัญหาความขัดแย้งในบริบทสังคมไทยตามสภาวการณ์ปัจจุบัน ๑๒ 
 ๒.๒ สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับองค์กร ๑๓ 
 ๒.๓ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับองค์กร ๑๖ 
 ๒.๔ การวิเคราะห์การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS) ๒๑ 
 ๒.๕ การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ๒๓ 
 ๒.๖ การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก ๒๘ 
 ๒.๗ การประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร ๓๐ 
บทที่ ๓ ยุทธศำสตร์ขององค์กร ๓๒ 
 ๓.๑ เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) ๓๒ 
 ๓.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ในการด าเนินการ (WAYS) ๓๓ 
  



จ 

 

สำรบัญ(ต่อ) 

 
 ๓.๓ มาตรการ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANS) ๓๘ 
บทที่ ๔ ข้อเสนอแนะทำงยุทธศำสตร์ ๔๓ 
 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ ๔๓ 
   
บรรณำนุกรม ๔๖ 
ประวัติย่อผู้วิจัย ๔๗ 
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สำรบัญตำรำง 
  
  หน้ำ 
ตารางที่ ๑ การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรโดยใช้ ๗s ๑๗ 
ตารางที่ ๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก C-PEST ๒๐ 
ตารางที่ ๓ ค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน ๒๓ 
ตารางที่ ๔ ค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก ๒๔ 
ตารางที่ ๕ การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายใน ๗s ๒๕ 
ตารางที่ ๖ การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอก C-PEST ๒๗ 
ตารางที่ ๗ การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน ๒๙ 
ตารางที่ ๘ การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก ๓๐ 
ตารางที่ ๙ การวิเคราะห์ TOWS  MATRIX ๓๕ 
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สำรบัญแผนภำพ 
  

  หน้ำ 
แผนภาพท่ี ๑ โครงสร้างสถานีต ารวจรูปแบบท่ี ๑ ๑๓ 
แผนภาพที่ ๒ โครงสร้างสถานีต ารวจรูปแบบที่ ๒ ๑๔ 
แผนภาพที่ ๓ โครงสร้างสถานีต ารวจรูปแบบที่ ๓ ๑๔ 
แผนภาพที่ ๔ โครงสร้างสถานีต ารวจรูปแบบที่ ๔ ๑๕ 
แผนภาพที่ ๕ โครงสร้างสถานีต ารวจรูปแบบที่ ๕ ๑๕ 
แผนภาพที่ ๖ โครงสร้างสถานีต ารวจรูปแบบที่ ๖ ๑๖ 
แผนภาพที่ ๗ การวิเคราะห์ SWOT  ANALYSIS ๒๑ 
แผนภาพที่ ๘ ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร ๓๑ 
แผนภาพที่ ๙ การจัดท า TOWS  MATRIX ๓๔ 
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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 สังคมไทยในยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤติในหลายด้านที่ถาโถมเข้ามาอย่างหนักหน่วง  รัฐบาล
พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเต็มความสามารถ  แต่เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ไม่มีความแน่นอนและสลับซับซ้อนแม้ว่าประเทศไทยได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) มาแล้วก็ตามขณะเดียวกันประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย
ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ท าให้เกิดความเสียหายต่อ 
เศรษฐกิจสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  และอาจเป็นสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งท่ีจะเกิดขึ้นในสังคมไทยนับต่อ
จากนี ้

 พลวัตของความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงเทคโนโลยีในสังคมไทยที่ผ่าน
มาได้สร้างปัญหาความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง แม้ว่าความขัดแย้งนั้น  ถือได้ว่าเป็น
ธรรมชาติ หรือเป็นธรรมดาของมนุษย์และสังคมโดยเป็นสิ่งหรือภาวะจ าเป็น ซึ่งมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันในสังคมใน
ลักษณะ“สัตว์สังคม” (Social Animals)  ต่อมาปัญหาความขัดแย้งนี้นับวันยิ่งมีอัตราความรุนแรงสูงขึ้น และมี
ปริมาณเพ่ิมมากขึ้น  โดยเกิดขึ้นทั้งในประชาคมโลก ระดับประเทศ และในชุมชน ทั้งนี้เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิด
ความสูญเสียทั้งร่างกาย อารมณ์ความรู้สึก และทรัพยากรต่างๆ ที่น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา  

 จากปัญหาความขัดแย้ง ท าให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มคนในสังคมเพ่ือแสดงออกในการเรียกร้องตาม
ข้อเรียกร้องของตนนับเป็นเวลาหลายปีแล้วที่สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นในสังคมไทยมาโดยตลอด  ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง
การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่อาจพบได้ว่ามีช่วงเวลาใด
ช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่ปรากฏว่ามีข่าวหรือพบเห็นการชุมนุมเกิดขึ้นปรากฏการณ์ที่มักจะพบเห็นได้มากขึ้นหลังจาก
ที่ประเทศมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งคือ เหตุการณ์การชุมนุมเพ่ือแสดงออกและเรียกร้องความต้องการซึ่งถือว่า
เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่บัญญัติไว้ในรัฐนธรรมนูญซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า การชุมนุมเรียกร้องโดยสงบและปราศจาก
อาวุธถือได้ว่าเป็นสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย การจ ากัดเสรีภาพนี้จะกระท ามิได้  เว้นแต่โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่ตราขึ้นเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน  หรือเพ่ือคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืนดังนั้นหากได้
พิจารณาหลักการตามรัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศแล้ว จะเห็นได้ว่าการชุมนุมที่ไม่ก่อให้เกิด
อันตราย หรือกระทบกฎหมาย ความสงบหรือศีลธรรมอันดีแล้ว ผู้ที่มีความเดือนร้อนและมีข้อเรียกร้องย่อมมี
สิทธิเข้าร่วมชุมนุมกันได้  เพราะเป็นเรื่องของสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด ความเห็นของตน
และเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยสืบเนื่องมาโดยตลอด 
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 ในการชุมนุมเพ่ือเรียกร้องของประชาชนที่เกิดขึ้นในประเทศหลายครั้งได้เกิดความรุนแรง ความ
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  ซึ่งไม่มีฝ่ายใดต้องการให้เกิดผลร้ายขึ้น  แต่ก็อาจปฏิเสธไม่ได้เลยว่าฝ่ายรัฐบาล
ควรต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบกับเหตุการณ์สูญเสียที่เกิดข้ึน  เพราะรัฐบาลเป็นฝ่ายที่มีมีอ านาจก าลังพลและ
ยุทโธปกรณ์ในการใช้แก้ไขปัญหาหรือควบคุมสถานการณ์  แต่ที่ผ่านมาก็ยังพบเห็นความเสียหายเกิดขึ้นใน
หลายๆด้านและเกิดปมปัญหาเพ่ิมความขัดแย้งขึ้นไปจนได้รับผลกระทบที่รุนแรงเป็นอย่างมาก  ดังนั้นรัฐหรือ
หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนี้ต้องหาวิธีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดความเหมาะสม 

 ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการใช้ สิทธิชุมนุม
สาธารณะให้ชัดเจนและโดยสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  
เพ่ือให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย  ไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ  ความ
ปลอดภัยสาธารณะ  ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน  หรือความ
สะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ  และไม่กระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรี ความเป็น
มนุษย์ของผู้อื่นอีกท้ังเป็นการส่งเสริมให้สุจริตชนพลเมืองสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้อย่างสร้างสรรค์ 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และมีอ านาจหน้าที่ใน
ด้านการรักษาความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ  ดูแลควบคุมและก ากับการปฏิบัติงาน
ของขา้ราชการต ารวจซึ่งปฏิบัติการตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ป้องกันและปราบปรามการ
กระท าความผิดทางอาญา  รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของ
ราชอาณาจักร  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของข้าราชการต ารวจหรือ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และรวมถึงช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  นอกจากนี้
ส านักงานต ารวจแห่งชาติยังเป็นหน่วยงานราชการหนึ่งที่มีบทบาทในการด าเนินการส่งเสริมและคุ้มครองการใช้
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งรักษาสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนโดยส่วนรวมในการจะใช้ที่สาธารณะได้ตามความเหมาะสมเกิดผลกระทบน้อยที่สุด  
และวางกรอบการปฏิบัติหน้าที่ไว้ให้ชัดเจนเป็นไปตามหลักสากล  สามารถแก้ไขปัญหา บริหารจัดการการ
ชุมนุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนให้ ใช้ชีวิตได้ตามปกติ  รวมถึงการด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ให้เกิดประสิทธิสูงสุด  

 สถานีต ารวจถือเป็น “จุดยุทธศาสตร์ส าคัญ” ในกระบวนงานยุติธรรม ภารกิจของสถานีต ารวจ ถือ
เป็นภารกิจหลักของส านักงานต ารวจแห่งชาติในทุกด้าน ความส าเร็จ ความเชื่อมั่นศรัทธา และความล้มเหลว
ในภารกิจของต ารวจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานยุติธรรม  จะอยู่ที่ผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจใน
ระดับสถานีต ารวจ ซึ่งเป็นต้นธารของการบังคับใช้กฎหมายและการให้บริการเบื้องต้นที่จะต้องค านึงถึงสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน ดังนั้น หากสถานีต ารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมาย อ านวย
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ความยุติธรรม อ านวยความสะดวกและบริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างครบถ้วน เป็นธรรม มีมาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาลจักส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจ 
และกระบวนงานยุติธรรมของประเทศ จะพัฒนาไปได้อย่างเต็มภาคภูมิ 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายหรือการปฏิบัติงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ได้รับผลส าเร็จตามพันธะกิจในการป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรง ความขัดแย้งจากการชุมชุม  จ าเป็นต้อง
ก าหนดแผนการปฏิบัติให้กับหน่วยงานในสังกัดตั้งแต่ระดับสถานีต ารวจซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับ
ประชาชน และเผชิญกับสถานการณ์และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง  ท าให้มีความรู้ ความเข้าใจ และแนวทาง
การปฏิบัติงานเมื่อมีสถานการณ์การชุมนุมเกิดขึ้นภายในพ้ืนที่รับผิดชอบ  อันจะส่งผลดีต่อประชาชนส่วนใหญ่ 
และเจ้าหน้าที่ต ารวจที่เป็นผู้ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับองค์กรต ารวจที่
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของอานารยประเทศต่อไป 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 ๑. เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหน่วยปฏิบัติในระดับสถานีต ารวจเมื่อเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งและ
การชุมนุมสาธารณะในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยการวิเคราะห์ SWOT 
 ๒. เพ่ือจัดท าแผนการปฏิบัติราชการเพ่ือลดความขัดแย้งจากการชุมนุมสาธารณะ ในระดับสถานี
ต ารวจ โดยการใช้ TOWS Matrix 
 ๓. ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการเพ่ือลดความขัดแย้งจากการชุมนุมสาธารณะ ใน
ระดับสถานีต ารวจ 

๑.๓ ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 ๑. ขอบเขตด้านเอกสารและประชากร  

     ๑.๑ การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ที่น่าเชื่อถือประกอบด้วย กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ 
รายงาน วิจัยต่างๆ ในภาครัฐ 

 ๑.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ประชากรประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ หรือ
นักวิจัยรวมถึงผู้ช่วยนักวิจัยจากโครงการวิจัย เรื่อง การประเมินผลการด าเนินการโครงการสถานีต ารวจล้ าสมัย 
บูรณาการงานในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ได้รับสนับสนุนทุนจาก 
ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม) 
 ๒. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ศึกษา จะศึกษาเฉพาะหน้าที่ความรับผิดชอบงานในระดับสถานีต ารวจ 

๓. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการศึกษาใช้เวลา ๓เดือน (มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๓)   
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๑.๔ ระเบียบวิธีกำรศึกษำ  
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อม ผลกระทบของเหตุการณ์และแนวโน้มความขัดแย้งและการชุมนุมสาธารณะที่อาจจะเกิดขึ้น 
รวมถึงศึกษาแนวทางในการลดความขัดแย้ง และน าเสนอแผนปฏิบัติราชการเพ่ือลดความขัดแย้งในการชุมนุม
สาธารณะ ซึ่งมีระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้  

๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักวิจัย รวมถึงผู้ช่วยนักวิจัยจาก
โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินผลการด าเนินการโครงการสถานีต ารวจล้ าสมัย บูรณาการงานในกระบวนการ
ยุติธรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ านวน ๑๐ คน   
 ๒.   เครื่องมือในการศึกษา คือ แบบวิเคราะห์การถ่วงน้ าหนักภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
ส าหรับการตรวจสอบตัวแปรสภาพแวดล้อม เป็นลักษณะก าหนดระดับช่วงคะแนนในแต่ละ ระดับชั้น 
(Ranking Scale) โดยพิจารณาจาก “ตัวแปรที่มีศักยภาพส่งผลกระทบต่อกลุ่ม” และ “ตัวแปรที่มีโอกาสเกิด” 
โดยใช้เกณฑ์การค านวณเป็นคะแนน โดยให้ค่า ต่ ามาก=๑ต่ า=๒กลาง=๓สูง=๔และ สูงมาก=๕แล้วรวมเป็น
คะแนนของแต่ละข้อ รวมถึงข้อค าถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้ได้ข้อมูล เชิงลึกในการ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ
เพ่ือลดความขัดแย้งในการชุมนุมสาธารณะในระดับสถานีต ารวจ 

๓. วิธีการด าเนินการศึกษา โดยการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมขององค์กร การวิเคราะห์ สภาวะ
แวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ด้วยวิธี SWOT Analysis ซึ่งกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกจะใช้ C-PEST 
Analysis และกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจะใช้การวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์กร ๗ประการของ 
McKinney (McKinney ๗-S Framework) และให้กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักเพ่ือระบุ ปัจจัยหลักด้วยวิธีการให้
คะแนน เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย โดยปัจจัยที่มีค่าคะแนนสูงจะเป็น ปัจจัยหลัก และใช้เทคนิคการ
จับคู่ (SWOT matching หรือ TOWS Matrix) น ามาจัดกลุ่มกลยุทธ์ และสังเคราะห์เป็นกลยุทธ์ทางเลือก     

๔. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณาคัดเฉพาะจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ตามล าดับ
คะแนน การจัดล าดับความส าคัญของตัวแปร สร้างตาราง Matrix ของแต่ละประเภทโดยจะแสดงแนวทางกล
ยุทธ์เพื่อลดความขัดแย้งในการชุมนุมสาธารณะ 

๑.๕ ข้อจ ำกัดของกำรศึกษำ 
 ระยะเวลาของการเก็บข้อมูล เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบค่อนข้างมาก  จ าเป็นต้องใช้เวลาในการนัดหมาย ซึ่งอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวบุคคลตามความ
เหมาะสมเพื่อให้ได้จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
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๑.๖ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑. ท าให้ทราบผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหน่วยการปฏิบัติในระดับสถานีต ารวจเมื่อมีเหตุการณ์

ความขัดแย้งและการชุมนุมสาธารณะในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยการวิเคราะห์ SWOTและ TOWS Matrix 
 ๒. ได้ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการเพ่ือลดความขัดแย้งจากการชุมนุมสาธารณะใน
ระดับสถานีต ารวจ 
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บทที่ ๒ 

กำรตรวจสอบสภำวะแวดล้อมและกำรวิเครำะห์ทำงยุทธศำสตร์ 

๒.๑ สภำวะแวดล้อมทั่วไป 

 ๒.๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
  มาตรา ๔๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจ ากัดเสรีภาพ
ตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่ตราขึ้นเพ่ือรักษาความ
มั่นคงของรัฐ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน  หรือเพ่ือ
คุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 

 ๒.๑.๒ ยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  ทั้งนี้ 
วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราชอธิปไตย และบูรณาภาพ
แห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ  ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคง ใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้นจ าเป็น
จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน  และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน  มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข  อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค
และเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา ใรระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะ
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ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ๒.๑.๓  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

การจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
แม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ  และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals:SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูป
ประเทศ  นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ 
ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันก าหนด
วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ  รวมทัง้ร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”... 

ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ    

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ข้อ ๓.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ

สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอ
ภาค ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความมั่นใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามกติกา เอื้อต่อภารกิจภาครัฐ การลงทุนและด าเนิน
ธุรกิจภาคเอกชน  ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ  ลดความเหลื่อมล้ าแลเพ่ิมคุณภาพชิตของประชาชน 
ตลอดจนมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวินิจฉัยคดีมีความถูกต้อง 
รวดเร็วโปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักนิติธรรมและลดปริมาณผู้กระท าผิดในที่ควบคุม 

 ๒.๑.๔  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพ่ือตอบสนองนโยบาย 
รัฐบาล 

เป้ำประสงค์ : ๑.๑ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธ์: ๑.๑.๑. เพ่ิมขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบสนองต่อภารกิจ 

ตามนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งเน้นภารกิจส าคัญ ดังนี้ 
(๑) ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 

(๒)  ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
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(๓)  แก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(๔)  รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 

(๕)  ควบคุมปราบปรามแรงงานต่างด้าว 

(๖)  ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีลักษณะเฉพาะทาง 

(๗)  ปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่กระทบต่อความม่ันคง 

(๘)  เตรียมความพร้อมขององค์กรเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

(๙)  รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน 

เป้ำประสงค์ : ๑.๒ ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 
กลยุทธ์ : เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อน 

แก่ประชาชนชุมชน และที่มีผลกระทบต่อสังคมในทุกระดับ 
เป้ำประสงค์ : ๑.๓ มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ : ๑.๓.๑ ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและกระบวนงานของหน่วยงานรับผิดชอบให้มี   

ประสิทธิภาพ 
 ๑.๓.๒ ประชาสัมพันธ์กระบวนงานและมาตรการในการด าเนินงานให้แก่ประชาชน 

ได้รับรู้ 
เป้ำประสงค์ : ๑.๔ มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศ 

อัจฉริยะ 
กลยุทธ์ ๑.๔.๑ น าระบบเทคโนโลยีทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

๑.๔.๒ พัฒนาคุณภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วน ทันสมัยมีการ 
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

๑.๔.๓ ก าหนดกรอบอัตราและจัดหาอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้พิเศษท่ีทันสมัยให้ 
เพียงพอ และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

๑.๔.๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้พิเศษ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : การพัฒนางานต ารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน 
เป้ำประสงค์ : ๒.๑ สังคมและประชาชนเชื่อมั่นต่อองค์กรต ารวจ 
กลยุทธ์ ๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งจากภายใน และ 

ภายนอกองค์กร 
๒.๑.๒ น ามาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมาบังคับใช้กับ 

ข้าราชการต ารวจที่ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง 
๒.๑.๓ มุ่งม่ันท างานเพ่ือภาพลักษณ์ของต ารวจให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและ 

ประชาชน 



~ ๙ ~ 
 

๒.๑.๔ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดถือศักดิ์ศรี จริยธรรมและหลัก 
ภาระหน้าที่ความ รับผิดชอบที่มีต่อสังคม 

๒.๑.๕ เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมข้าราชการต ารวจในทุกระดับ 
เป้ำประสงค์ : ๒.๒ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ 
กลยุทธ์ ๒.๒.๑ ให้ความส าคัญกับการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส  

สามารถตรวจสอบได ้
๒.๒.๒ เพ่ิมขีดความสามารถของสถานีต ารวจในทุกมิติ 
๒.๒.๓ ปรับทัศคติและวิธีการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยยึดประชาชนและชุมชน 

เป็นศูนย์กลาง 
๒.๒.๔ น าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ 
๒.๒.๕ ด าเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 

เป้ำประสงค์ : ๒.๓ มีกระบวนงานที่โปร่งใสมีมาตรฐาน 
กลยุทธ์ ๒.๓.๑ ก าหนดกรอบมาตรฐาน และปรับปรุงแก้ไขข้ันตอนกระบวนงานและ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจและงานบริการประชาชน 
๒.๓.๒ ปรับปรุง พัฒนาคู่มอืการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจ และงานบริการ 

ประชาชน 
๒.๓.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรอบมาตรฐานขั้นตอนกระบวนงานและระยะเวลา 

ในการปฏิบัติงานให้ประชาชนรับรู้โดยใช้สื่อต่างๆ 
๒.๓.๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานที่ก าหนด 
๒.๓.๕ เสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการต ารวจให้มีวินัยและเคร่งครัดต่อคุณธรรม  

จริยธรรม และจรรยาบรรณของต ารวจ 
๒.๓.๖ พัฒนางานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแนวทางประกันคุณภาพการ 

ตรวจสอบภายในภาครัฐ 
เป้ำประสงค์ : ๒.๔ บุคลากรและหน่วยงานมีครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ  

เครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ ๒.๔.๑ ก าหนดกรอบอัตราครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้  

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความเหมาะสมตามาตรฐานที่ก าหนด 
๒.๔.๒ จัดหา ปรับเกลี่ย และแจกจ่ายครุภัณฑ์ฯ ตามข้อ ๒.๔.๑ ให้เพียงพอต่อการ 

ปฏิบัติ 
๒.๔.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อการใช้ประโยชน์มี 

ความสะดวกงายต่อการจัดเก็บข้อมูล และสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงข้อมูล และสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยง
ข้อมลูระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของต ารวจ 
เป้ำประสงค์ : ๓.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้ามามี 

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการมีความเข้มแข็ง 
กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
เป้ำประสงค์ : ๓.๒ การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เข้ามามี 

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการมีความพึงพอใจ 
กลยุทธ์ ๓.๒.๑ ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติและ/หรือให้รางวัลตอบแทนคุณความดีแก่ 

ประชาชนเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ 
๓.๒.๒ สนับสนุนเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับประชาชน เครือข่ายภาครัฐ 

และภาคเอกชนตามความเหมาะสม 
๓.๒.๓ ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติตลอดจนแนวทางการประเมินผลการ 

เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความชัดเจนสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรมมีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

เป้ำประสงค์ : ๓.๓ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง และข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เอ้ือต่อการ 
เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน 

กลยุทธ์ ๓.๓.๑ บูรณาการกลไกที่เก่ียวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้มีการเชื่อมโยง 
การด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนให้มีเอกภาพ  ลด ความซ้ าซ้อน
ในการปฏิบัติงาน 

๓.๓.๒ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง และข้อบังคับต่างๆ ที่เป็น 
อุปสรรคต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน 

เป้ำประสงค์ : ๓.๔ หน่วยงานและบุคลากรน าแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย 
ภาครัฐ และภาคเอกชน มาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการประชาชน 

กลยุทธ์ ๓.๔.๑ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการต ารวจและเป้าหมายการท างานของ 
หน่วยงานทุกระดับให้ยึดถือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท างานตามแนวคิดCommunity Policing 

๓.๔.๒ จัดท าฐานข้อมูลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ทะเบียน 
อาสาสมัครเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ประเภทและชนิดของกิจกรรมที่ด าเนินการ และให้สามารถ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่นๆ 

๓.๔.๓ ปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบต าแหน่งให้สอดคล้องกับการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร 
เป้ำประสงค์ : ๔.๑ การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ ๔.๑.๑ การบริหารที่มุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

๔.๑.๒ พัฒนาระบบการจัดท าแผนงานงบประมาณ ขับเคลื่อนติดตามและ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

๔.๑.๓ พัฒนาองค์กรและโครงสร้างองค์กรให้มีความสอดคล้องต่อความ 
เปลี่ยนแปลง 

เป้ำประสงค์ : ๔.๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ 
บริหารงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

กลยุทธ์ ๔.๒.๑ สร้างบรรยากาศแวดล้อมให้จูงใจต่อการปฏิบัติงาน 
๔.๒.๒ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
๔.๒.๓ วางระบบการจัดการด้านสวัสดิการให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการ 

ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
๔.๒.๔ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ ยึดหลัก 

สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ ความโปร่งใสและเป็นธรรม 
๔.๒.๕ ปรับปรุงเงินเดือนและค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับวิชาชีพสายงานและความ 

เสี่ยงภัย เพื่อให้ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมศักดิ์ศรี 
๔.๒.๖ จัดท าแผนพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานภายในองค์กร 
๔.๒.๗ พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถสูงเพื่อให้คนดี 

และคนเก่งได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
๔.๒.๘ ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ 
๔.๒.๙ ส่งเสริม แนะน า ฝึกอบรม ให้ความรู้ทักษะทางด้านวิชาชีพและการด ารงชีวิต 

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรก่อนเกษียณอายุราชการ 
๔.๒.๑๐ สร้างจิตส านึกของบุคลากรให้ทุ่มเทและอุทิศตนในการท างาน โดยค านึงถึง 

ความคุ้มค่าและต้นทุนในการท างาน เพ่ือให้ผลงานามีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
เป้ำประสงค์ : ๔.๓ กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ ๔.๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ ทรัพยากร 

มนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการตรวจราชการ 
๔.๓.๒ ก าหนดแผนการจัดหาและทดแทนสถานที่ท าการ บ้านพัก ยุทโธปกรณ์  

อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะท่ีจ าเป็น และเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที ่
๔.๓.๓ สร้างจิตส านึกของบุคลากรในการใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน และสิ่งของหลวง 
 



~ ๑๒ ~ 
 

เป้ำประสงค์ : ๔.๔ ข้าราชการต ารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่และน าระบบ 
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ ๔.๔.๑ พัฒนาหลักสูตการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับให้สอดคล้องสนับสนุน 
ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๔.๔.๒ พัฒนารูปแบบ วิธีการ และวางระบบในการพัฒนาบุคลากรให้มีความ 
ครอบคลุมและต่อเนื่องภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

๔.๔.๓ ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและ 
หน่วยงานอื่นๆ ในกระบวนการยุติธรรม 

 ๒.๑.๕ วิกฤติปัญหำควำมขัดแย้งและกำรชุมนุมในบริบทสังคมไทยตำมสภำวกำรณ์ปัจจุบัน  
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงในทำงพลเมือง กำรเมือง กฎหมำย เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม      
(C-PEST) 

ด้วยขณะนี้ประเทศไทยก าลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙)  ท า

ให้รัฐบาลชุดปัจจุบันต้องแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน ประกอบการที่ต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาก่อน 

ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจ การอภิปรายเรื่องงบประมาณ และเรื่องที่กรรมาธิการแต่ละคณะจะ

เริ่มมีการตรวจสอบมากขึ้น รวมทั้งเรื่องการแก้ไขรับธรรมนูญก็จะถูกจับตามากขึ้นด้วยเช่นกัน ประกอบกับการ

บริหารงานที่ไม่สมดุลยภาพของ ๓ อ านาจหลักของชาติ คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ

ปัญหาความไม่เป็นเอกภาพในการบริหารประเทศ ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคม ไม่ว่าจะเป็น คนจน-คนรวย 

ช่องว่างระหว่างวัย ช่องว่างทางสังคม ทั้งนี้และทั้งนั้น ทุกปัญหาเกิดจาก ความไม่พอใจเรื่องเศรษฐกิจ ความ

เหลื่อมล้ า ไม่พอใจในความไม่เป็นธรรม  

อีกทั้งมนุษยชาติก าลังก้าวเข้าสู่ปรากฏการณ์ของสังคมที่เรียกว่า “สังคมแห่งความเสี่ยง” 

(Risk Society)  และความเสี่ยงกลายเป็นประเด็นที่นักสังคมศาสตร์ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่ปลาย

ศตวรรษที่ ๒๐ ในฐานะของปรากฏการณ์ของสังคมที่เกิดขึ้นทั่วโลก(สมสุข หินวิมาน ,๒๕๕๓)  รายงานของ

สถาบันวิจัยด้านประชาธิปไตยจากประเทศเดนมาร์ก (V-Dem)ชี้ว่าเมื่อปีที่แล้วกระแสอ านาจนิยมรุกคืบ 

(Autocratisation) ทั่วโลกเกิดขึ้นควบคู่กับจ านวนการประท้วงที่เพ่ิมขึ้น กล่าวคือในปี ๒๕๖๒ประเทศที่

ปกครองด้วยระบอบกึ่งอ านาจนิยมหรือระบอบผสม (คืออาจมีการเลือกตั้ง แต่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม มีการ

แทรกแซงสถาบันอิสระ รวมถึงจ ากัดการแสดงความเห็นของประชาชนและสื่อ อ านาจนิยม และเผด็จการ 

เพ่ิมขึ้นเป็น ๙๒ประเทศ ค านวณได้ว่าประชากรโลกราว ๕๔เปอร์เซ็นต์อยู่กับระบอบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย

(จันทร์จิรา พูลสมบัติศิริ,๒๕๖๓)ความขัดแย้งของสังคมไทยที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา  ไม่ได้หายไปไหน ซึ่งจะเห็นว่าได้



~ ๑๓ ~ 
 

เกิดปรากฏการณ์แฟลชม็อบ (Flash Mob) ในสังคมไทย  มีนักศึกษาและคนรุ่นใหม่มารวมตัวกันชุมนุมแล้ว

หายไป(ชัยวัฒน์ สถานอานันท์) 

ประชาชนไม่มีความเข้าใจในระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนื่องจากความหมายของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยหมายถึง การที่รัฐปกครองด้วยการปฏิบัติตามเสียงของประชาชนส่วนใหญ่แต่ก็
ต้องค านึงและเคารพถึงเสียงของคนส่วนน้อยด้วย (Majority Rule and Minority Rights) โดยมุ่งจ ากัดอ านาจ
ของผู้ปกครองให้อยู่ภายในขอบเขตของกฎหมาย คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และประชาชนควร
มีสิทธิมากกว่าเพียงสิทธิในการเลือกตั้ง  เมื่อขาดความรู้ความเข้าใจในการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย
แล้ว จึงน าไปสู่ความคิดผิดๆเช่น ประชาชนที่มีฐานะหรือมีการศึกษาบางส่วนเห็นว่าประชาชนทุกคนไม่ควรมี
เสียงเท่ากันเช่นประชาชนที่ไม่มีการศึกษาหรือมีฐานะยากจนหรืออยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลหรือในต่างจังหวัดย่อมไม่
ควรมีเสียงหนึ่งเสียงเท่ากับประชาชนที่มีการศึกษาหรือมีฐานะ ซึ่งสุดท้ายน าไปสู่การไม่ยอมรับในความเห็นต่าง
ของกันและกันจนน าไปสู่ความแตกแยกทางความคิดในที่สุดความคิดเห็นที่แตกต่างกันซึ่งย่อมส่งผลถึง
ระดับชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลถึงการด าเนินงานของรัฐบาลซึ่งอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน 

๒.๒ สภำพแวดล้อมเกี่ยวกับองค์กร 

 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำนีต ำรวจ 
 รูปแบบโครงสร้างสถานีต ารวจในแต่ละพ้ืนที่ของไทย  ตามค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ ๕๓๗/
๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ โดยมี ๖ รูปแบบ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพที่ ๑ โครงสร้างสถานีต ารวจรูปแบบที่ ๑ 

 



~ ๑๔ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพที่ ๒ โครงสร้างสถานีต ารวจรูปแบบที่ ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพที่ ๓ โครงสร้างสถานีต ารวจรูปแบบที่ ๓ 

 

 



~ ๑๕ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพที่ ๔ โครงสร้างสถานีต ารวจรูปแบบที่ ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพที่ ๕โครงสร้างสถานีต ารวจรูปแบบที่ ๕ 

 



~ ๑๖ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพที่ ๖ โครงสร้างสถานีต ารวจรูปแบบที่ ๖ 

 จากรูปแบบโครงสร้างสถานีต ารวจทั้ง ๖ รูปแบบ จะมีสายงานหลักจ านวน ๕ สายงาน คือ ๑) ด้าน
งานป้องกันปราบปราม ๒) ด้านงานอ านวยการ ๓)ด้านงานจราจร๔) ด้านงานสืบสวน ๕) ด้านงานสอบสวน  
ส าหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษจะก าหนดให้ตามสถานการณ์และความจ าเป็นซึ่งส่วนใหญ่จะมีสายงานด้านนี้
ตามสถานีต ารวจทั่วๆไป 

 ๒.๓ กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 
  การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ช่วยในการท า
ให้เข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานขององค์กรอย่างไร  จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถ
ภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายในที่
อาจจะท าลายผลการด าเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ท าให้เกิดการเอ้ือต่อการบรรลุ
เป้าหมาย  ขณะที่อุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

 ๒.๓.๑  กำรตรวจสภำพแวดล้อมภำยในองค์กร 
  กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจะใช้การวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์กร ๗ ประการของ 
Mc Kinney (McKinney ๗-S Framework) ซึ่งตัวแปรดังกล่าวมีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร โดยมี
องค์ประกอบ ๗s ดังนี้ 
  S๑ = โครงสร้างองค์กร (Structure) การพิจารณาลักษณะขององค์กรมีประโยชน์ต่อการ
จัดการจัดท ากลยุทธ์ขององค์กร วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรที่ได้ตั้งขึ้นตามกฎหมาย การแบ่งหน่วยงาน การ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชา  หากโครงสร้างองค์กรมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องต่อกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดแข็งขององค์กร  แต่ถ้าโครงสร้างขององค์กรไม่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดอ่อนขององค์กร 



~ ๑๗ ~ 
 

  S๒ = กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) กลยุทธ์ขององค์กร ได้แก่กิจกรรมหรือการด าเนินงาน
ต่างๆ ภายในองค์กรที่ได้ถูกวางแผนขึ้นมาเพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร กลยุทธ์ขององค์กรจัดท าขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้องค์กรมี
ความสามารถสร้างกลยุทธ์ขององค์กรนั้นมีความสัมพันธ์กับโครสร้างขององค์กรอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการจัด
โครงสร้างขององคก์รนั้นจะต้องเป็นไปตามกลยุทธ์ขององค์กรนั้นๆ (Structure Follows Strategy) 
  S๓ = ระบบในการด าเนินงานองค์กร (Systems) หรือการด าเนินงานภายในองค์กร ได้แก่ 
ระบบหรือขั้นตอนการด าเนินงานภายในองค์กรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ช่วยให้องค์กรสามารถ
ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น ระบบการวางแผน ระบบด้าน
งบประมาณและระบบบัญชี ระบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ระบบการฝึกอบรม ระบบในการ
ติดต่อสื่อสาร ระบบหรือข้ันตอนการท างานเหล่านี้จะบ่งบอกถึงวิธีการท างานต่างๆขององค์กร 
  S๔ = ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสู ง (Style) 
โดยรวมถึงบุคลิกภาพ ภาวะผู้น าและคุณธรรม เนื่องจากการกระท าหรือพฤติกรรมของผู้บริหารระดับสูงจะมี
อิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรภายในองค์กรมากกว่าค าพูดของผู้บริหาร หากผู้บริหารมีภาวะผู้น าที่ดี
จะสามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จพร้อมด้วยคุณธรรม 
  S๕ = บุคลากรในองค์กร (Staff) ประกอบด้วยบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ทั้งในเรื่อง
จ านวนบุคลากรเพียงพอ รวมทั้งแบบแผนและพฤติกรรมต่างๆ ที่องค์กรแสดงและปฏิบัติต่อพนักงานภายใน
องค์กร เช่น การมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับด้านบุคลากรทั้งหมด หรือการที่ผู้บริหารระดับสูง
เข้ามาเกี่ยวข้องต่อการจูงใจและพัฒนาบุคลากร 
  S๖ = ความรู้ความสามารถของบุคลากร (Skills) ความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น ความสามารถและทักษะขององค์กรในการให้บริการ ความสามารถในด้านวิจัย
และพัฒนา ความสามารถด้านการตลาด ความสามารถด้านการเงิน 
  S๗ = ค่านิยมร่วมกัน (Shared Values) ได้แก่ แนวคิดรวมกัน ค่านิยม ความคาดหวังของ
องค์กร ซึ่งมักจะไม่ได้เขียนไว้อย่างเป็นทางการ เป็นแนวคิดพ้ืนฐานขององค์กรแต่ละแห่ง รวมทั้งสิ่งที่ต้องการ
จะให้องค์กรเป็นในอนาคตข้างหน้า องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารมักจะมีค่านิยมร่วมกันที่ก่อให้เกิด
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหาร 
ตำรำงท่ี ๑ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรโดยใช้ ๗S 

๗S model Strength Weakness 
๑.โครงสร้างองค์กร 
    (Structure) 

๑. องค์กรเน้นการบริการด้วย
ค ว า ม เ ต็ ม ใ จ  ( Service 
Mind) 

๒. องค์กรให้บริการด้วยความ
รวดเร็ว ฉับไว 

๑. ระบบการจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
บุคลากรในการบริหารวิกฤติและ
ล ด ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ยั ง ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ 

   



~ ๑๘ ~ 
 

๗S model Strength Weakness 
๒.กลยุทธ์ขององค์กร 
(Strategy) 

๑. กลยุทธ์ขององค์ได้รับการ
พั ฒ น า ชี้ น า อ ง ค์ ก ร ไ ป สู่
อนาคตได้ 

๑. สายการบังคับบัญชายืดยาว ท า
ให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการ
ท างาน 

๒. ยังไม่กระจายอ านาจ 
 

๓ . ร ะ บ บ ใ น ก า ร
ด าเนินงานขององค์กร 
(System) 

๑. กา รบริ ห า ร จั ดก า รและ
บ ริ ห า ร สั่ ง ก า ร เ ข้ ม ง ว ด 
กวดขันอย่างสม่ าเสมอ 

๑. จ าน วนทรั พยากร  อุปกรณ์ 
สถานที่  ขาดการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 

๒. ข า ด ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู้ ใ น ด้ า น
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือใช้ใน
การสนับสนุนภารกิจ 
 

๔.แบบแผนในการ 
   บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
(Style) 

๑. ให้ความส าคัญที่ต้นเหตุของ
ปัญหาอาชญากรรมมากกว่า
การแก้ไขท่ีปลายเหตุ 

๒. เน้นการท างานเชิงรุก เข้าถึง
ประชาชน 

๓. เน้นการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างจิตสาธารณะมากกว่า
การจับผิด 

 

๕.บุคลากรในองค์กร 
(Staff) 

๑. มีบุคลิกภาพเข้มแข็งพร้อม
กับความสุภาพอ่อนโยน 

๒. มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ก า ร
ท างานค่อนข้างมาก ท าให้
เข้าใจสภาพปัญหา 

๑. ขาดทักษะในด้านยุทธวิธีต ารวจ
ด้ า น ก า ร ดู แ ล ก า ร ชุ ม นุ ม
สาธารณะ 
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๗S model Strength Weakness 

๖.ความรู้ความ 
   ความสามารถของ 
   บุคลากร(Skill) 

๑. บุคลากรมีความสามารถ
เฉพาะในแต่ละสายงาน 

๑. ขาดความพร้อมในการพัฒนา
ด้านภาษาท่ีเป็นสากลเพ่ือสื่อสาร
กับผู้รับบริการที่เป็นชาวต่างชาติ 

๒. ขาดความช านาญในด้านหลัก
กฎหมายในตาม พ.ร.บ.ชุมนุม
สาธารณะ ๒๕๕๘ 

๗.ค่านิยมร่วมกัน 
(Shared Values) 

 ๑. ขาดการก าหนดค่านิยมร่วมกัน
ขององค์กร 

๒. ความคาดหวังของบุคลากรต่อ
องค์กร ความดีความชอบทีย่ังไม่
มีความชัดเจน 
 

 

๒.๓.๑  กำรตรวจสภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กร 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยน าปัจจัย ๕ ด้านที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ

หน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์มาวิ เคราะห์  ให้ความส าคัญกับผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) ได้แก่ 

  ๑. ด้านพฤติกรรมของผู้รับบริการ (Customer Behaviors : C) วิเคราะห์ในเรื่องผู้รับ
ผลประโยชน์ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สังคมและชุมชนที่อยู่โดยรอบ ฯลฯ 

  ๒. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors : P) วิเคราะห์รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องฯลฯ 

  ๓. ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors : E) วิเคราะห์สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจ สภาพ
ปัญหาทางเศรษฐกิจของประชาชน  ภาวะทางการเงิน การว่างงาน อัตราการถดถอยทางเศรษฐกิจ ฯลฯ 

  ๔. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-Culture Factors : S) วิเคราะห์โครงสร้างประชากร 
ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม แนวคิด สภาพและกระแสสังคมที่แปรผัน ปัญหาสังคม เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน 

  ๕. ด้านเทคโนโลยี (Technology Factors : T) วิเคราะห์ในเรื่องความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการบริหาร นวัตกรรมที่ทันสมัย ฯลฯ 
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ตำรำงท่ี ๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก C-PEST 

ประเด็นกำรวิเครำะห์ ประเด็นที่เป็นโอกำส 
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
(Threats) 

๑.ด้ านพฤติกรรมของผู้ เข้ ารับ
บริการ 
(Customer Behavior :C) 

๑. ประชาชนรับรู้ข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว ฉับไว 
๒. ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพ 
มากขึ้น 
๓. ประชาชนมีอายุยืนยาวมากขึ้น 
๔.มีประชาชนในวัยรุ่นให้ความ
สนใจในการเมืองมากขึ้น พลังของ
คนรุ่นใหม่ 
๕.  ประชาชนได้ รั บ โ อกาส ใน
การศึกษามากขึ้น 

๑.  ประชาการในวัยท า งานมี
น้อยลง 
๒. ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง 
๓.ทัศนคติของประชาชนยังไม่
เคารพเคร่งครัดต่อกฎหมาย 

๒.ด้ านการเมืองและกฎหมาย 
(Political and Legal : P) 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ก าหนดเรื่องสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนและเปิดโอกาสแสดง
ความคิดเห็น 

๑ .  ค ว า ม ไ ม่ แ น่ น อ น ใ น ท า ง
การเมืองขาดเสถียรภาพ 
๒. เยาวชน และสื่อมวลชนเสนอ
ข่าว ไม่สนับสนุนรัฐบาล 
 

๓.ด้านเศรษฐกิจ 
 (Economic :E) 

๑. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบยังยืน
ตามแนวพระราชด าริ 

๑. เศรษฐกิจภายในประเทศมี
แนวโน้มหดตัว 

๔ . ด้ า น สั ง ค ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม 
(Social-Cultures :S) 

๑. กระแสชาตินิยมมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน 
๒. การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ในบริบทของ
สังคมไทย 
๓.  เกิ ด วัฒนธรรมการ ในการ
ป้องกันโรคอุบัติใหม่ 
๔ . ก า ร ป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
(New Normal) 
๕. การตระหนักถึงความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

๑. โครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชนยัง
อุ ป ส ร ร ค ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น
อาชญากรรม 

๕.ด้านเทคโนโลยี  
(Technological :T) 

๑. การท างานผ่านระบบออนไลน์
เพ่ิมมากข้ึน 

๑. องค์กรขาดความรู้และทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ท างาน 
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๒.๔ กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมทำงยุทธศำสตร์ (SWOT ANALYSIS) 

 

แผนภำพที่ ๗ การวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS 

 สภำพแวดล้อมภำยใน 

 จุดแข็ง (Strengths) 
๑. องค์กรเน้นการบริการด้วยความเต็มใจ มีใจให้บริการ (Service Mind) 
๒. องค์กรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน รวดเร็ว ฉับไว 
๓. กลยุทธ์ขององค์กรได้รับการพัฒนาขึ้นและชี้น าองค์กรไปสู่ความส าเร็จในอนาคตได้ 
๔. การบริหารจัดการและบริหารควบคุม สั่งการและกวดขันอย่างเข้มงวด สม่ าเสมอ 
๕. ให้ความส าคัญที่สาเหตุของปัญหาอาชญากรรม มากกว่าการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ 
๖. เน้นการปฏิบัติในเชิงรุก สามารถเข้าถึงประชาชนได้ดี 
๗. มีการเชื่อมความสัมพันธ์กับประชาชนโดยสร้างสรรค์จิตส านึกและจิตสาธารณะให้เกิดขึ้น 
๘. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและสุภาพอ่อนโยน 
๙. มีประสบการณ์ท างานค่อนข้างมาก ท าให้เข้าใจสภาพปัญหาในพื้นที่ได้ดี 
๑๐. บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญเฉพาะในสายงานของตน 

 จุดอ่อน (Weakness) 
๑. ขาดระบบการฝึกฝนอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในการบริหารวิกฤติและความขัดแย้ง 
๒. สายการบังคับบัญชายืดยาว มีความซ้ าซ้อน ท าให้เกิดความล่าช้า 
๓. ความชัดเจนของการบริหารงานของผู้บังคับบัญชาเป็นแบบรวมศูนย์ ไม่มีการกระจายอ านาจ 
๔. จ านวนบุคลากรยังมีไม่เพียงพอใจแต่ละสายงานขาดแคลนก าลังพล 
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๕. ขาดความรู้ทางเทคโนโลยีที่ช่วยในการท างาน 
๖. ขาดทักษะในด้านยุทธวิธีต ารวจในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ 
๗. ขาดความพร้อมในการพัฒนาด้านภาษาท่ีเป็นสากลซึ่งสื่อสารให้บริการกับชาวต่างชาติ 
๘. ขาดความรู้ในด้านกฎหมายที่บังคับใช้ใหม่ตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ ๒๕๕๘ 
๙. ขาดการก าหนดค่านิยมร่วมกันขององค์กร 
๑๐. ความคาดหวังของบุคลากรต่อองค์กร ยังไม่เป็นหนึ่งเดียวกันและยังแตกความสามัคคี 

 
สภำพแวดล้อมภำยนอก 

โอกำส (Opportunities) 
๑. พลเมืองสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว 
๒. ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพมากขึ้นกว่าในอดีตสามารถแสดงออกและไม่ปิดบัง 
๓. ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น 
๔. ประชาชนในวัยรุ่นและวัยท างานให้ความส าคัญและสนใจในการเมืองมากขึ้น สร้างพลัง

ของคนรุ่นใหม ่
๕. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษามากข้ึน 
๖. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีหลักเกณฑ์และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเรียกร้อง

มากขึ้น 
๗. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบมั่นคงและยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ 
๘. การสร้างกระแสชาติยมและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
๙. มีความเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือกันในบริบทของสังคม 
๑๐. เกิดวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึนในด้านระเบียบวินัย 

สภำพแวดล้อมภำยนอก 
อุปสรรค (Threats) 
๑. ประชาชนบางส่วนมีความไม่พอใจการท างานของรัฐบาล 
๒. วัยท างานมีแนวโน้มที่จะไม่ได้รับการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น 
๓. ทัศนคติของประชาชนยังไม่เคารพหรือเคร่งครัดต่อกฎหมาย 
๔. การเมืองขาดเสถียรภาพ มีความไม่แน่นอน 
๕. เยาวชนและสื่อมวลชนบางกลุ่มใช้โซเชียลมีเดียโจมตีการท างานของรัฐบาล 
๖. เศรษฐกิจภายในประเทศอยู่สภาวะถดถอย 
๗. โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณะในชุมชนยังไม่เอ้ือต่อการป้องกันภัยจากอาชญากรรม 
๘. หน่วยงานและบุคลากรยังขาดความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการท างาน 
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๒.๕ กำรประเมินสภำวะแวดล้อมทำงยุทธศำสตร์ 

 ๒.๕.๑ กำรก ำหนดค่ำน  ำหนักคะแนนกำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก 
ผู้ศึกษาส่งแบบวิเคราะห์การถ่วงน้ าหนักภายในและภายนอกให้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักวิจัย

จากโครงการการประเมินผลการด าเนินการโครงการสถานีต ารวจล้ าสมัย บูรณาการงานในกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (พ.ศ.๒๕๖๐) จ านวนทั้งสิ้น ๗ คน  โดยพิจารณาตามหลักการ
และความส าคัญว่าปัจจัยด้านใดเป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อองค์กรมาก ให้ก าหนดน้ าหนักคะแนนมากกว่า
รายการที่เป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อองค์กรน้อย โดยให้คะแนนรวมของทุกข้อรวมกันเป็น ๑ น้ าหนักแต่ละด้าน
อาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ ขึ้นอยู่กับความส าคัญ ได้ผลดังตารางนี้ 
 

ตำรำงท่ี ๓ ค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน 

คนที ่

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภำยใน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗  ̅ 

S๑ โครงสร้างองค์กร ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๑ 

S๒ กลยุทธ์ขององค์กร ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๑๔ 

S๓ ระบบในการด าเนินงาน
ขององค์กร 

๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๑๐ ๐.๒๐ ๐.๑๖ 

S๔ แบบแผนหรือพฤติกรรม
ในการบริหาร 

๐.๒๐ ๐.๑๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๑๙ 

S๕ บุคลากรในองค์กร ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๐ ๐.๒๐ ๐.๑๐ ๐.๑๕ 

S๖ ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร 

๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๑๕ ๐.๑๗ 

S๗ ค่านิยมร่วมกัน ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๐๕ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๐๙ 

น้ าหนักคะแนนรวม ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

 



~ ๒๔ ~ 
 

ตำรำงท่ี ๔ ค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก 

คนที ่

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภำยนอก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗  ̅ 

พฤติกรรมของลูกค้า ๐.๓๐ ๐.๓๐ ๐.๒๐ ๐.๓๐ ๐.๓๐ ๐.๓๐ ๐.๒๕ ๐.๒๘ 

การเมืองและกฎหมาย ๐.๑๕ ๐.๑๐ ๐.๒๐ ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๑๕ ๐.๑๕ 

เศรษฐกิจ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๕ ๐.๒๕ ๐.๒๕ ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๒๑ 

สังคมและวัฒนธรรม ๐.๑๕ ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๑๕ 

เทคโนโลยี ๐.๒๐ ๐.๓๐ ๐.๒๐ ๐.๒๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๒๑ 

น้ าหนักคะแนนรวม ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

  

 ๒.๕.๒ กำรวิเครำะห์องค์กรโดยกำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก 
ผู้ศึกษาส่งแบบสอบถามโดยให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักวิจัยจากโครงการการประเมินผลการ

ด าเนินการโครงการสถานีต ารวจล้ าสมัย บูรณาการงานในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (พ.ศ.๒๕๖๐) จ านวนทั้งสิ้น ๗ คน พิจารณาประเด็น และวิเคราะห์ว่าประเด็นดังกล่าวส่งผลต่อการ 
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจในระดับสถานีต ารวจ ในช่องสีเทา โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 ๕ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจมากท่ีสุด 
 ๔ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจมาก 
 ๓ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจปานกลาง 
 ๒ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจน้อย 
 ๑ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจน้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๕ ~ 
 

 ผู้วิจัยได้น ำผลคะแนนของทุกคนมำหำค่ำเฉลี่ย ได้ผลดังตำรำงที่ ๓ และตำรำงที่ ๔ ดังนี  

ตำรำงท่ี ๕ การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายใน ๗S 

ประเด็นส ำคัญ สภำพแวดล้อมภำยใน : จุดแข็ง สภำพแวดล้อมภำยใน : จุดอ่อน 

คะแนน
เฉลี่ย 

Strength คะแนน
เฉลี่ย 

Weakness 

๑. โครงสร้างองค์กร
(Structure) 

๔.๖๗ S๑. องค์กรเน้นการให้บริการ
ด้ วยความ เต็ม ใจ  (Service 
Mind) 

๓.๓๓ W๑.ขาดการอบรมฝึกฝน
พัฒนาในการบริหารวิกฤติ 

๓.๓๓ S๒. ให้บริการด้วยความฉับไว 
รวดเร็ว 

  ๒. กลยุทธ์ขององค์กร
(Strategy) 

๓.๕๐ S๓. กลยุทธ์ขององค์กรได้รับ
การปรับปรุงพัฒนา 

๓.๘๓ W๒.สายการบังคับบัญชา
ยืดยาว ล่าช้า 

๔.๐๐ W๓ .ข า ด ก า ร ก ร ะ จ า ย
อ านาจ 

  ๓ .  ร ะ บ บ ใ น ก า ร
ด าเนินงานขององค์กร 

๓.๘๓ S๔ .ก า ร บ ริ ห า ร เ ข้ ม ง ว ด 
กวดขันสม่ าเสมอ 

๓.๕๐ W๔ . จ า น ว นท รั พ ย า ก ร 
อุปกรณ์ ยังขาดแคลน 

 ๔.๐๐ W๕. ขาดทักษะความรู้ใน
ด้ า น เทค โน โ ลยี ใ นก า ร
ปฏิบัติงาน 

  ๔ .  แ บ บ แ ผ น ก า ร
บริหาร(Style) 

๓.๓๓ S๕.ให้ความส าคัญกับต้นเหตุ
ของปัญหามากกว่าปลายเหตุ 

  

๓.๑๗ S๖ .เน้ นการท า งาน เชิ ง รุ ก 
เข้าถึงประชาชน 

  

   



~ ๒๖ ~ 
 

ประเด็นส ำคัญ 

 

สภำพแวดล้อมภำยใน : จุดแข็ง สภำพแวดล้อมภำยใน : จุดอ่อน 

คะแนน Strength คะแนน Weakness 

 ๔.๑๗ S๗. เน้นการประชาสัมพันธ์
มากกว่าการจับผิด 

  

  ๕. บุคลากรในองค ์ ๔.๓๓ S๘. มีบุคลิกภาพเข้มแข็งและ
อ่อนโยน 

  

 ๓.๑๗ S๙. มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 

  

  ๓.๕๘ W๖. ขาดทักษะด้านยุทธวิธี
ต ารวจ 

  ๖. ความรู้
ความสามารถของ
บุคลากร 

๓.๖๗ S๑๐. บุคลากรมีความสามารถ
เฉพาะทาง 

๓.๕๐ W๗. ขาดความพร้อมใน
การพัฒนาด้านภาษาสากล 

๔.๓๓ W๘. ขาดความช านาญใน
กฎหมายใหม่ 

  ๗. ค่านิยมร่วมกัน   ๔.๐๐ W๙. ขาดการก าหนด
ค่านิยมร่วมกัน 

๔.๑๗ W๑๐. ความคาดหวังของ
อ งค์ ก ร ยั ง ไ ม่ เ กิ ด ค ว า ม
ชัดเจน 



~ ๒๗ ~ 
 

 

ตำรำงท่ี ๖ การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอก C-PEST 

ประเด็นส ำคัญ สภำพแวดล้อมภำยนอก:โอกำส สภำพแวดล้อมภำยนอก: ภำวะ
คุกคำม 

คะแนนเฉลี่ย Opportunities คะแนนเฉลี่ย Threats 

๑. ด้านพฤติกรรมของ
ผู้รับบริการ (C) 

๔.๕๐ O๑.พลเมืองรับรู้ขาวสารฉับ
ไว 

๔.๖๗ T๑ .ป ร ะ ช า ช น
บางส่วนไม่พอใจฯ 

๓.๓๓ O๒.มีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น ๔.๐๐ T๒ .วั ย ท า ง า น มี
แนว โน้ มถู ก เลิ ก
จ้าง 

๓.๖๗ O๓.สังคมผู้สูงอายุ ๔.๘๓ T๓.ไม่เคร่งครัดต่อ
กฎหมาย 

๔.๕๐ O๔. พลังคนรุ่นใหม่ทาง
การเมือง 

  

๓.๕๐ O๕. ประชาชนได้รับโอกาส
ด้านการศึกษามากข้ึน 

  ๒. ด้านการเมืองและ
กฎหมาย (P) 

๔.๖๗ O๖. รัฐธรรมนูญก าหนดเรื่อง
สิ ท ธิ เ ส รี ภ า พ ใ น ก า ร
แสดงออก ไม่ปิดก้ัน 

๓.๖๗ T๔. การขาด
เสถียรภาพใน
การเมือง 

๔.๑๗ T๕. เยาวชนและ
โซเชียลมี เดี ยไม่
สนับสนุนรัฐบาล 

     



~ ๒๘ ~ 
 

ประเด็นส ำคัญ สภำพแวดล้อมภำยนอก : โอกำส สภำพแวดล้อมภำยนอก : ภำวะ
คุกคำม 

คะแนน Opportunities คะแนน Threats 

  ๓. ด้านเศรษฐกิจ (E) ๓.๓๓ O๗. การพัฒนาเศรษฐกิจ
แ บ บ ยั ง ยื น ต า ม แ น ว
พระราชด าริ 

๔.๑๗ T๖. เศรษฐกิจเข้า
สู่สภาวะถดถอย 

  ๔. ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม (S) 

๓.๓๓ O๘. กระแสชาตินิยมเพ่ิม
มากขึ้น 

๕.๐๐ T๗. โครงสร้าง
พ้ื น ฐ า น ยั ง เ ป็ น
อุปสรรค 

๔.๓๓ O๙. ความเอ้ือเฟ้ือในบริบท
สังคมไทย 

๓.๘๓ O๑๐. เกิดวัฒนธรรมในการ
รับผิดชอบต่อสังคม 

  ๕. ด้านเทคโนโลยี(T)   ๓.๕๐ T๘.หน่วยงานขาด
ความรู้ ในการใช้
เทคโนโลยี 

 

๒.๖ กำรสรุปผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพของสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก 

 การก าหนดค่าน้ าหนักและคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยแจกแบบให้
คะแนนให้กับกลุ่มตัวอย่างพิจารณาประเด็น และวิเคราะห์ข่าประเด็นดังกล่าวส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจในระดับสถานี โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 



~ ๒๙ ~ 
 

๕ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจมากท่ีสุด 
 ๔ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจมาก 
 ๓ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจปานกลาง 
 ๒ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจน้อย 
 ๑ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจน้อยที่สุด 

 โดยมีการก าหนดน้ าหนักในแต่ละด้านของ ๗S ตามความส าคัญ โดยมีหลักการว่าปัจจัยด้านใดที่เป็น

จุดแข็งหรือปัญหาต่อสถานีต ารวจมากจะก าหนดน้ าหนักคะแนนมากกว่ารายการที่เป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อ

สถานีต ารวจน้อย  เพื่อน าไปก าหนดกลยุทธ์และจัดล าดับความส าคัญของการพัฒนา 

ตำรำงท่ี ๗ การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน 

รำยกำรปัจจัย
สิ่งแวดล้อมภำยใน 

น  ำหนัก คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x น  ำหนัก 
 

สรุปผล  
(จุดแข็ง-จุดอ่อน) จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. โครงสร้างองค์กร ๐.๑๑ ๔.๐๐ ๓.๓๓ ๐.๔๓ ๐.๓๖ ๐.๐๗ 

  ๒. กลยุทธ์ขององค์กร ๐.๑๔ ๓.๕๐ ๓.๙๒ ๐.๔๘ ๐.๕๓ -๐.๐๖ 

  ๓ .  ร ะ บ บ ใ น ก า ร
ด าเนินงานขององค์กร 

๐.๑๖ ๓.๘๓ ๓.๘๙ ๐.๖๓ ๐.๖๔ -๐.๐๑ 

  ๔ .  แ บ บ แ ผ น ก า ร
บริหาร 

๐.๑๙ ๓.๕๖ ๔.๓๓ ๐.๖๖ ๐.๘๐ -๐.๑๔ 

  ๕. บุคลากรในองค ์ ๐.๑๕ ๓.๗๕ ๓.๕๙ ๐.๕๖ ๐.๕๔ ๐.๐๒ 

  ๖. ความรู้
ความสามารถของ
บุคลากร 

๐.๑๕ ๓.๗๕ ๓.๕๙ ๐.๕๖ ๐.๕๔ ๐.๐๒ 

  ๗. ค่านิยมร่วมกัน ๐.๐๙ - ๔.๑๗ - ๐.๓๙ -๐.๓๙ 

เฉลี่ยปัจจัยภำยใน +๓.๔๐ -๓.๙๓  

สรุปปัจจัยภำยใน -๐.๒๗  



~ ๓๐ ~ 
 

 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก มีการก าหนดน้ าหนักในแต่ละด้านของ C-PEST ตามความส าคัญ 

โดยมีหลักการว่าปัจจัยด้านใดที่เป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อมหาวิทยาลัยมากจะก าหนดน้ าหนักคะแนนมากกวา

รายการที่เป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อมหาวิทยาลัยน้อย เพ่ือน าไปก าหนดกลยุทธ์และจัดล าดับความส าคัญของ

การพัฒนา 

ตำรำงท่ี ๘ การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก 

รำยกำรปัจจัย
สิ่งแวดล้อมภำยนอก 

น  ำหนัก คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x น  ำหนัก 
 

สรุปผล  
 โอกำส อุปสรรค โอกำส อุปสรรค 

พฤติกรรมของ

ผู้รับบริการ 

๐.๓๐ ๓.๙๐ ๔.๕๐ ๑.๑๗ ๑.๓๕ -๐.๑๘ 

การเมืองและกฎหมาย ๐.๑๕ ๔.๖๗ ๓.๙๒ ๐.๗๐ ๐.๕๙ ๐.๑๑ 

เศรษฐกิจ ๐.๒๐ ๓.๓๓ ๔.๑๗ ๐.๖๗ ๐.๘๓ -๐.๑๗ 

สังคมและวัฒนธรรม ๐.๑๕ ๓.๔๓ ๕.๐๐ ๐.๕๑ ๐.๗๕ -๐.๒๔ 

เทคโนโลยี ๐.๒๐ ๓.๖๗ ๓.๕๐ ๐.๗๓ ๐.๗๐ ๐.๐๓ 

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก ๓.๗๙ -๔.๒๒  

สรุปปัจจัยภายนอก -๐.๔๓  
 

๒.๗ กำรประเมินต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ขององค์กร 

 จากคะแนนข้างต้นจะน าไปสู่การจัดท ากราฟแสดงสถานภาพขององค์กร ซึ่งการประเมินสถานภาพ
ขององค์กรเป็นลักษณะใด  ซึ่งการแสดงสถานภาพของหน่วยงานจะบ่งบอกถึงสถานภาพ ๔ ลักษณะ ดังนี้ 

๑. Stars (เอ้ือและแข็ง) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีปัจจัยภายนอกที่
เป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในที่แข็ง เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมสูง เมื่อองค์กรมีสถานภาพเป็น Stars ให้
ก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) ต้องรักษาความเป็น Stars ให้ยืนยงต่อไปและพัฒนางานต่อยอด 
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๒. Question Marks (เอ้ือแต่อ่อน) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีปัจจัย
ภายนอกเอ้ือ มีความพร้อมสูงให้การสนับสนุน แต่ปัจจัยภายในองค์กรอ่อน  หากแก้ปัญหาจุดอ่อนขององค์กร
ได้ จะน าไปสู่สภาพที่เอ้ือและแข็ง Stars ได้  โดยให้ก าหนดกลยุทธ์พัฒนาองค์กรแบบ Turned Around 

๓. Cash Cows (ไม่เอ้ือแต่แข็ง) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรในภาพรวม ส่วนใหญ่ภายนอก
องค์กรมีอุปสรรค มีปัญหา แต่ภายในองค์กรแข็ง มีความพร้อมมีความเข้มแข็ง หากรอให้ปัจจัยภายนอกเป็น
โอกาสเอ้ือต่อการพัฒนาองค์กร หรือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสก็จะสามารถพัฒนาองค์กรน าไปสู่สภาพที่เอ้ือและ
แข็ง Stars ได้ ให้ก าหนดกลยุทธ์ป้องกัน/แตกตัว (Defend/Diversify) 

๔. Dogs (ไม่เอ้ือและอ่อน) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ท้ังภายนอกไม่เอ้ือ ภายในอ่อน มีปัญหาล่อแหลมต่อการประสบความล้มเหลวค่อนข้างสูง จึง
เป็นไปได้ว่าต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพราะหากด าเนินการต่อไป ปัญหาจะสะสมขึ้นเรื่อยๆ ถึงขั้นอาจแก้ไข
ไม่ได้ต้องยุบองค์กร ให้ก าหนดกลยุทธ์ประคอง/ถอย(Retrenchment) 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพที่ ๘ ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 จะเห็นได้ว่าจุดแรเงาหรือจุดสีด าหรือจุดไข่แดงพร้อมลูกศรจะปรากฏอยู่ในด้านจุดอ่อนและอุปสรรค 

ซึ่งถือว่าเป็น Dogs แสดงให้เห็นว่าองค์กรมีจุดอ่อนภายใน และต้องรับมือกับอุปสรรคต่างๆจากปัจจัยภายนอก

ที่พร้อมเข้ามามีผลกระทบในด้านต่างๆ  หากมีการแก้ปัญหาหรือจุดอ่อนจะท าให้องค์กรมีความเข้มแข็งมากขึ้น  

อันจะน าไปสู่สถานภาพที่เอ้ือและเข้มแข็ง 
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บทที่ ๓ 
แผนปฏิบัติรำชกำรเพื่อลดควำมขัดแย้งตำมพระรำชบัญญัติชุมนุม

สำธำรณะในระดับสถำนีต ำรวจ (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) 

๓.๑ เป้ำหมำยทำงยุทธศำสตร์ (END) (วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้ำประสงค์) 
 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (End) ขององค์กร(ระดับสถานีต ารวจ)ตามแผนปฏิบัติราชการเพ่ือลดความ
ขัดแย้งตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ ในระดับสถานีต ารวจ  (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) มีดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 บริหารจัดการดูแลการชุมนุมสาธารณในระดับสถานีต ารวจได้อย่างเป็นระบบ  ภายใต้หลักนิติรัฐ นิติ
ธรรม หลักประชาธิปไตย หลักการสากล  พร้อมทั้งร่วมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานเพ่ือ
ขจัดความขัดแย้งในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ (Mission) 

 สร้างความเข้าใจตามหลักรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน  วางหลักมาตรการสากลในการคุ้มครองความ
สะดวกของประชาชนและให้การดูแลการชุมนุมสาธารณะให้สงบเรียบร้อยปลอดภัยควบคู่กับการร่วมมือกัน
แก้ไขข้อผิดพลาดด้วยสันติวิธี 

เป้ำหมำย (Goal) 

 ลดระดับความขัดแย้งจากการชุมนุมสาธารณะอย่างถูกต้อง และแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี  

กลุ่มเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์  
เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำรสื่อสำรกับประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  ๑.๑  สร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในทุก ๆ วัย ให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง
ตรงกันในบทบาทและหน้าที่ของตนตามหลักรัฐธรรมนูญ[O๑] 

๑.๒  น าเทคโนโลยีวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในการด าเนินงาน 

เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ที่ ๒: กำรบริหำรองค์กรตำมแบบอย่ำงธรรมำภิบำล 
  ๒.๑  การบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส  ประชาชนสามารถได้รับการบริการอย่าง
ทัดเทียมกันและสามารถตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ได้ 

๒.๒  การสร้างเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่เพ่ือเข้ามาช่วยในงานกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เหมาะสม  และก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
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เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรส่งเสริมควำมรู้และทักษะในเรื่องควำมขัดแย้ง 
  ๓.๑  แสวางหาความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม  ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันความขัดแย้งและลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น[O๓] 

  ๓.๒  เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในสังคม 

เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ที่ ๔:กำรร่วมมือของหน่วยรัฐและภำคประชำสังคมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ๓.๑  การด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีการบูรณาการในการท างานกับภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

๓.๒  การช่วยเหลือชุมชนป้องกันเหตุความขัดแย้ง และร่วมกันเตรียมพร้อมในการรับมือกับ
ปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต 

๓.๒ กลยุทธ์ในกำรด ำเนินกำร (WAYS) (ประเด็นยุทธศำสตร์/กลยุทธ์) 

 เมื่อพิจารณาผลที่ได้จากการท า SWOT Analysis  โดยเรียงล าดับความส าคัญของจุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาสและอุปสรรค ๕ อันดับแรก แล้วน า TOWS Matrix  มาใช้เพ่ือวิเคราะห์ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ 

ซึ่งได้ผลเป็นกลยุทธ์ต่าง ๆ ดังแสดงตามตาราง 

วิสัยทัศน์ Vision จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

   

โอกำส (Opportunities) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies) 

   

อุปสรรค (Threats) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies) 

   

 

แผนภำพที่ ๙ ขั้นตอนการจัดท า TOWS  Matrix 
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จุดแข็ง ๕ อันดับแรก 
 S๑  องค์กรเน้นการบริการด้วยความเต็มใจ มีใจให้บริการ (Service Mind) 

 S๘  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและสุภาพอ่อนโยน 

S๗  มีการเชื่อมความสัมพันธ์กับประชาชนโดยสร้างสรรค์จิตส านึกและจิตสาธารณะให้เกิดข้ึน 

S๔  การบริหารจัดการและบริหารควบคุม สั่งการและกวดขันอย่างเข้มงวด สม่ าเสมอ 

S๑๐  บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญเฉพาะในสายงานของตน  

จุดอ่อน ๕ อันดับแรก 
 W๑  ขาดการฝึกอบรม พัฒนาในด้านการบริหารวิกฤติ 

 W๒  สายการบังคับบัญชายืดยาว มีความซ้ าซ้อน ท าให้เกิดความล่าช้า  

W๓  ความชัดเจนของการบริหารงานของผู้บังคับบัญชาเป็นแบบรวมศูนย์ ไม่มีการกระจายอ านาจ  

W๗  ขาดความพร้อมในการพัฒนาด้านภาษาท่ีเป็นสากลซึ่งใช้สื่อสารบริการกับชาวต่างชาติ  

W๑๐  ความคาดหวังของบุคลากรต่อองค์กร ยังไม่เป็นหนึ่งเดียวกันและยังแตกความสามัคคี  

โอกำส ๕ อันดับแรก 
 O๖  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีหลักเกณฑ์และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเรียกร้อง 

มากขึ้น 

 O๑  พลเมืองสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว 

O๔  ประชาชนในวัยรุ่นและวัยท างานให้ความส าคัญและสนใจในการเมืองมากขึ้น สร้างพลัง ของคน

รุ่นใหม่ 

O๙  มีความเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือกันในบริบทของสังคม 

O๑๐  เกิดวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึนด้านความมีระเบียบวินัย 

อุปสรรค ๕ อันดับแรก 
 T๗  โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณะในชุมชนยังไม่เอ้ือต่อการป้องกันภัยจากอาชญากรรม 

 T๓  ทัศนคติของประชาชนยังไม่เคารพหรือเคร่งครัดต่อกฎหมาย 

T๑  ประชาชนบางส่วนมีความไม่พอใจในการท างานของรัฐบาล 

T๕  เยาวชนและสื่อมวลชนในโซเชียลมีเดียโจมตีการท างานของรัฐบาล 

T๖  เศรษฐกิจภายในประเทศอยู่สภาวะถดถอย 
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ตำรำงท่ี ๙ วิเคราะห์ TOWS Matrix 

วิสัยทัศน์ Vision จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

 
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ดู แ ล ก า ร ชุ ม นุ ม
สาธารณะในระดับสถานีต ารวจได้
อย่างเป็นระบบ  ภายใต้หลักนิติรัฐ 
นิ ติ ธ ร ร ม  ห ลั ก ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย 
หลักการสากล  พร้อมทั้งบูรณาการ
ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น ก า ร
ด าเนินการเพื่อขจัดความขัดแย้งใน
สังคม 

 
S๑  องค์กรเน้นการบริการด้วยความ
เต็มใจ มีใจให้บริการ (Service Mind) 
S๘  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง
และสุภาพอ่อนโยน 
S๗  มี กา ร เชื่ อมความสั มพันธ์ กั บ
ประชาชนโดยสร้างสรรค์จิตส านึกและ
จิตสาธารณะให้เกิดขึ้น 
S๔  การบริหารจัดการและบริหาร
ควบคุม  สั่ ง การและกวดขันอย่ า ง
เข้มงวด สม่ าเสมอ 
S๑๐   บุ คล ากรมี ทั กษะ  ความ รู้ 
ความสามารถ เชี่ยวชาญเฉพาะในสาย
งานของตน 

 
W๑ขาดการฝึกอบรม พัฒนาในด้าน
การบริหารวิกฤติ 
W๒  สายการบังคับบัญชายืดยาว มี
ความซ้ าซ้อน ท าให้เกิดความล่าช้า  
W๓    ค ว า ม ชั ด เ จ น ข อ ง ก า ร
บริหารงานของผู้บังคับบัญชาเป็น
แบบรวมศูนย์  ไม่มี การกระจาย
อ านาจ  
W๗   ขาดความพร้อมในการพัฒนา
ด้านภาษาที่เป็นสากลใช้สื่อสารกับ
ชาวต่างชาติ  
W๑๐   ความคาดหวังของบุคลากร
ต่อองค์กร ยังไม่เป็นหนึ่งเดียวกันและ
ยังแตกความสามัคคี 

โอกำส (Opportunities) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies) 
  

-สร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน
ในทุกวัยให้ เกิดความรู้ความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนตามหลักกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 
-น าเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่เข้า
มาปรับใช้ในการด าเนินงาน 

 
-มอบหมายการปฏิบัติงานภายใน
องค์กรอย่างยุติธรรม  
-สร้างบุคลากรรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ
ความรู้ความสามารถให้ทัดเทียมเท่า
ทันกับเทคโนโลยี 
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โอกาส (Opportunities) กลยทุธ์เชิงรุก (SO Strategies) กลยทุธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies) 

 
O๖  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย มีหลักเกณฑ์และเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถเรียกร้อง 
มากข้ึน 
O๑  พลเมืองสามารถรับรู้ข่าวสารได้
อย่างรวดเร็ว ฉับไว 
O๔  ประชาชนในวัยรุ่ นและวัย
ท างานให้ความส าคัญและสนใจใน
การเมืองมากขึ้น สร้างพลัง ของคน
รุ่นใหม ่
O๙  มีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันใน
บริบทของสังคม 
O๑ ๐   เ กิ ด วั ฒ น ธ ร ร ม ค ว า ม
รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นในด้าน
ระเบียบวินัย 

  

อุปสรรค (Threats) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies) 

 
T๗   โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น ร ะ บ บ
สาธารณะในชุมชนยังไม่เอื้อต่อการ
ป้องกันภัยจากอาชญากรรม 
T๓  ทัศนคติของประชาชนยังไม่
เคารพหรือเคร่งครัดต่อกฎหมาย 
T๑  ประชาชนบางส่วนไม่พอใจใน
การท างานของรัฐบาล 
T๕  เยาวชนและสื่ อมวลชนใน
โซเชียลมีเดียโจมตีการท างานของ
รัฐบาล 
T๖  เศรษฐกิจภายในประเทศอยู่
สภาวะถดถอย 

 
-แสวงหาความร่วมมือจากประชาชนทุก
ภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะ
เกิดขึ้น 
-สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน
ให้มีทักษะ และความเข้าใจในปัญหา
ความขัดแย้งในสังคมและแก้ไขปัญหา
ด้วยสันติวิธี 

 
-บูรณาการในการท างานกับภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน  
-ร่วมกันฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ และ
เหตุการณ์วิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
ความขัดแย้งในสังคม 
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กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) 
 กลยุทธ์เชิงรุกเป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งผนวกกับโอกาสที่มีอยู่ ซึ่งกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้คือ การ
สื่อสารกับประชาชนทุกภาคส่วนให้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง  การเปิดรับการเข้าใจการวิเคราะห์สื่อข้อมูลต่างๆ การ
รู้เท่าทันข้อมูลในโซเชียลเน็ตเวิร์ค ให้สามารถรู้เท่าทันสื่อดังกล่าวได้โดยสามารถแยกแยะความคิดและอารมณ์
ออกจากกันและไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่ไม่ประสงค์ดี  หน่วยงานสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารภายใน
และภายนอกองค์การให้เกิดประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies) 
 กลยุทธ์เชิงแก้ไขเป็นการน าโอกาสที่มีมาแก้ไขจุดอ่อน คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ

ควบคุมดูแลหน่วยงานให้เป็นไปตามครรลองคลองธรรม  ประชาชนสามารถเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบ

การท างานของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมองค์กรให้มีธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของตน  อัน เป็น

การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  เป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ 

และภาคประชาชน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติและฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรักสามัคคี

และร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศ รวมถึงการให้โอกาสบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ท างานและเป็นพลังที่สอดประสานระหว่างบุคลากรเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies) 
 กลยุทธ์เชิงป้องกันเป็นการน าจุดแข็งมาป้องกันอุปสรรค คือ การลงพ้ืนที่พบปะประชาชนทุกภาคส่วน 

เพ่ือช่วยในการป้องกันเหตุความขัดแย้งความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น ด้วยการตรวจเยี่ยมชุมชนพร้อมทั้งให้

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  รวมถึงการสนทนาหรือการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือสร้างความเข้าใจในการสื่อสารและ

สามารถช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง และท าให้การท างานของเจ้ าหน้าที่เป็นไปด้วยความ

ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies) 
 กลยุทธ์เชิงรับเป็นการเน้นตั้งรับจากภัยคุกคามและจุดอ่อนที่มีอยู่ คือ องค์กรประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งภาคเอกชนเพ่ือจัดท าแผนรับมือกับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือเป็นการลด

โอกาสความเสียหายขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เนื่องจากความขัดแย้งและความรุนแรง  และช่วยให้

สามารถด าเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งน ามาทบทวนปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด

จากการฝึกซ้อมปฏิบัติตามแผนดังกล่าวต่อไป  
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๓.๓  มำตรกำร/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง (MEANS) (แผนงำน/โครงกำร/เครื่องมือ/กลไก) 

 จากการวิเคราะห์ข้างต้น ๓.๑-๓.๒ นั้น สามารถวางมาตรการและแผนงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๔

ยุทธศาสตร์ ในระยะ ๓ ปี โดยมี ๗ กลยุทธ์ ๙ แผนงาน ดังนี้  

  

 

 
นโยบำยหลัก ยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติภำรกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบำย 
  รัฐบำล 

กลยุทธ์หลัก กำรสื่อสำรกับประชำชนและเยำวชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เป้ำหมำย บริหำรจัดกำรควำมขัดแย้งและกำรชุมนุมสำธำรณะได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ ด ำเนินกำรสื่อสำรกับประชำชนและเยำวชนให้เกิดประสิทธิภำพ (เชิงรุก) 

 กลยุทธ์ที่ ๑ การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับภาคประชาชนและเยาวชน 

  แผนงานที่ ๑ จัดตั้งภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและเยาวชนช่วยเหลืองานต ารวจ 

  แผนงานที่ ๒ เสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพ และกฎหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน 

 กลยุทธ์ที่ ๒ น าเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในการท างาน 

  แผนงานที่ ๓ พัฒนาระบบสื่อสารสารสนเทศในองค์กรและประสานกับภาคประชาชนให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรส่งเสริมให้เกิดองค์ควำมรู้และทักษะในกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้ง (เชิง 
   ป้องกัน) 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานงานกับชุมชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆในชุมชนเพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมและรับรู้
เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม 

  แผนงานที่ ๔ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการกับความขัดแย้งให้กับชุมชนและเยาวชน 

 กลยุทธ์ที่ ๔ เพ่ิมทักษะความรู้และการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

  แผนงานที่ ๕ ตรวจเยี่ยมเรียนรู้สภาพปัญหาความแตกต่างในสังคมที่เกิดความขัดแย้งขึ้น 

ยุทธศำสตร์ ระดับสถำนีต ำรวจ ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรเพื่อลดควำมขัดแย้งตำม

พระรำชบัญญัติชุมนุมสำธำรณะ ในระดับสถำนีต ำรวจ  (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรบริหำรองค์กรด้วยธรรมำภิบำล (เชิงแก้ไข) 

 กลยุทธ์ที่ ๕ การบริหารองค์กรด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม 

  แผนงานที่ ๖ ส่งเสริมการท างานด้วยกรอบจริยธรรมของข้าราชการ และยึดมั่นในอุดมคติ 

  กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมให้เยาชนและเครือข่ายภาคประชาชนมีบทบาทเพ่ือช่วยขับเคลื่อนความ
ยุติธรรมในสังคม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรร่วมมือของหน่วยงำนภำครัฐและภำคประชำสังคมอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
   (เชิงรับ) 

 กลยุทธ์ที่ ๖ การด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีการบูรณาการในการท างานกับภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

  แผนงานที่ ๘ พัฒนาความร่วมมือขององค์กรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนให้เข้า
มามีบทบาทในการแก้ไขความขัดแย้ง 

 กลยุทธ์ที่ ๗ การช่วยเหลือชุมชนป้องกันเหตุความขัดแย้ง และร่วมกันเตรียมพร้อมในการรับมือกับ
ปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต 

  แผนงานที่ ๙ การฝึกฝนและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์วิกฤติและความรุนแรงจาก
ความขัดแย้งเพ่ือลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ ด าเนินการสื่อสารกับประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับภาคประชาชนและเยาวชน 
แผนงำนที่ ๑ จัดตั้งภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและเยาวชนช่วยเหลืองานต ารวจ 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
๖๓ ๖๔ ๖๕ 

๑. ป ร ะ ช า รั ฐ ข จั ด ค ว า ม
รุนแรงอย่างสันติ 

๑. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้า
ใจความขัดแย้งและ
ความความรุนแรง 

๒. เพื่อให้ประชาชนไม่
ตกเป็นเหยื่อความ
ขัดแย้งและความ
รุนแรง 
 
 

๑. เกิด เครือข่ าย
ป้ อ ง กั น ค ว า ม
รุนแรงในพื้นที่ 
๒.  ปัญหาความ
ขัดแย้ง ในชุมชน
ได้ รั บ กา รแก้ ไ ข
อย่างชัดเจน 

รวบ
รวม
ข้อ 
มูล 

ลง
มือ
ปฏิ
บัติ 

สรุป
ผล 
งาน 

- สถานีต ารวจ 
- หน่วยงาน 
ส่วนท้องถิ่น 

 

๒. เ ย า ว ช น ค น รุ่ น ใ ห ม่                   
ห่างไกลความรุนแรง 

๑. เพื่อให้เยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจความ
ขัดแย้งและความความ
รุนแรง 
๒. เพื่อให้เยาวชนไม่ตก

เป็นเหยื่อความขดัแย้งและ
ความรุนแรง 

๑. เกิดเครือข่าย
ป้ อ ง กั น ค ว า ม
รุ น แ ร ง ข อ ง
เ ย า ว ช น ใน เ ข ต
พื้นที่รับผิดชอบ 
๒.  ปัญหาความ
ขั ด แ ย้ ง ข อ ง
เยาวชนได้รับการ
แก้ไขอย่างชัดเจน 

รวบ
รวม
ข้อ 
มูล 

ลง
มือ
ปฏิ
บัติ 

สรุป
ผล 

-สถานีต ารวจ 
-โรงเรียน/
สถานศึกษาใน
พื้นที ่

       
       
       
       
       
       
       
       

ตัวอย่ำงแผนปฏิบัติกำร พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ ด าเนินการสื่อสารกับประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับภาคประชาชนและเยาวชน 
แผนงำนที่ ๑ จัดตั้งภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและเยาวชนช่วยเหลืองานต ารวจ 
โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

๖๓ ๖๔ ๖๕ 
๓. รักษ์พระธรรมน าสันต ิ
    สู่สงัคม 

๑. เพื่อให้ชุมชนมีหลักยึด
มั่นทางจิตใจเมื่อเกดิ
ปัญหาความขดัแย้ง
และความรุนแรง 

๒. เพื่อให้ชุมชนใช้
หลักธรรมทางศาสนา
เป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาความแย้ง
และความรุนแรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ป ร ะ ช า ช น มี
หลักยึดมั่น มีใจ
ที่เข้มแข็ง 

๒.  ป ร ะ ช า ช น
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
ความรุนแรงใน
หลักธรรมของ
ศาสนา 

รวบ
รวม
ข้อ 
มลู 

ลง
มือ
ปฏิ
บตัิ 

สรุป
ผล 

งาน 

- สถานีต ารวจ 
- หน่วยงาน 
ส่วนท้องถิ่น 
-โรงเรียน/
สถานศึกษาใน
พื้นที ่
-วัด/โบสถ์ใน
พื้นที ่
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานงานกับชุมชม  รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนเพ่ือให้มามีส่วนร่วมและ

รับรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม 
แผนงำนที่ ๔ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการกับความขัดแย้งให้กับชุมชนและเยาวชน 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
๖๓ ๖๔ ๖๕ 

๑. ชุมชนเข้าใจห่างไกล
ความรุนแรง 

๑. เพื่อสื่อสารท าความ
เข้าใจกับประชาชน
และเยาวชนในชุมชน
เกี่ยวกับปัญหาความ
ขัดแย้ง 

๒. เพื่อรับฟังสภาพ
ปัญหาความขดัแย้ง
และความรุนแรงใน
สังคมเป้าหมาย 
 
 

๑. ประชาชนและ
เยาวชนในชุมชน
เข้าใจสภาพปัญหา
ความขัดแย้งท่ีอาจ
เกิดขึ้นได้ 
๒ .  เ กิ ด ค ว า ม
ต ร ะ ห นั ก รู้ แ ล ะ
วิ ธี แ ก้ ไ ข ค ว า ม
ขั ด แ ย้ ง อ ย่ า ง
ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบ
รวม
ข้อ 
มูล 

ลง
มือ
ปฏิ
บัติ 

สรุป
ผล 
งาน 

- สถานีต ารวจ 
- หน่วยงาน 
ส่วนท้องถิ่น 
-สถานศึกษา 
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บทที่ ๔ 
ข้อเสนอแนะทำงยทุธศำสตร์ 

ข้อเสนอแนะในกำรขับเคลื่อนและกำรน ำยุทธศำสตร์ไปใช้ 

 เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นไม่จ าเป็นต้องน าไปสู่ความรุนแรง  ความรุนแรงมิใช่ผลของความขัดแย้ง  แต่
เป็นวิธีที่มนุษย์เลือกใช้  กล่าวคือจะเลือกใช้วิธีการเจรจา  พูดคุยหรือวิธีที่ใช้ความรุนแรง  การเลือกใช้วิธีความ
รุนแรงก็เป็นเพียงวิธีการแก้ไขความขัดแย้งวิธีหนึ่งเท่านั้น (ชัยวัฒน์  สถาอานันท์,๒๕๓๓) สิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อ
เกิดความขัดแย้งแล้วเรามีวิธีการจัดการอย่างไร  เรามีวิธีการควบคุมอย่างไรไม่ให้ความขัดแย้งขยายตัวจน
กลายเป็นความรุนแรงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาของทุกสังคม  ค าถามที่น่าสนใจคือท าไมเมื่อเกิดความขัดแย้ง
เราจึงใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา  หรือมนุษย์ใช้อะไรเป็นข้อ อ้างรองรับในการใช้ความรุนแรงในการ
จัดการปัญหาเพ่ือให้เกิดความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรง  หรือเพ่ือให้เกิดความสบายใจในการใช้ความ
รุนแรงดังกล่าว  ซึ่งอธิบายในการใช้ความรุนแรงเป็นได้ทั้งการอ้างศาสนา  อ้างผลประโยชน์ของประเทศชาติ  
อ้างผลประโยชน์ของสาธารณะ 

 การใช้ความรุนแรงในการจัดการกับปัญหาไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดในระยะยาวต่อทุกฝ่าย  ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อทั้งทางด้านจิตใจและร่างกาย  รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม  ผลเสียทางด้านจิตใจเป็น
บาดแผลที่ต้องใช้เวลาในการเยียวยา เราจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
ความรุนแรงทางการเมืองไทยในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา  มีคนจ านวนไม่น้อยรู้สึกเจ็บช้ าน้ าใจ โกรธ เกลียดชังจาก
การใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้น การสูญเสียชีวิตของคนหนึ่งย่อมเกิดผลกระทบกับคนในครอบครัวและชุมชน
ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ยิ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดความรุนแรงที่มีคนสูญเสียเป็นจ านวนมาก  ส่งผลกระทบ
ทั้งในด้านของการสูญเสียแรงงานอันเป็นปัจจัยส าคัญต่อการผลิต  และยังกระทบต่อเงินงบประมาณแผ่นดินที่
ต้องน าไปชดเชย เยียวยา ในส่วนของความรุนแรงทางการเมืองเป็นพลวัตแปรเปลี่ยนไปตามบริบทและ
สถานการณ์  มิได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ บางช่วงจะมีเหตุการณ์ความรุนแรงที่ชัดเจน  แต่บางช่วงอาจเป็นช่วงก่อตัว
สะสมปัญหาโดยความรุนแรงยังไม่เกิดขึ้น  ส าหรับปรากฏการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วง
ปี พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๗ มีผู้เสียชีวิต ๑๓๓ ราย  ผู้บาดเจ็บมากกว่า ๒,๐๐๐ ราย ผู้ต้องคดีอีก ๑,๔๕๐ รายและมี
ผู้ที่ทรัพย์สินเสียหายมากกว่า ๓,๐๐๐ ราย ในขณะที่ผู้ได้รับกระทบเองต้องเผชิญกับความยากล าบากในการ
ด ารงชีวิตของตนและครอบครัวอีกด้วย (คณะกรรมศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ
,๒๕๕๘) 

 การจัดการกับความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเรื้อรังและความรุนแรงที่เกิดขึ้นจ าเป็นต้องเน้นการจัดการกับ
ปัญหาให้เกิดความยั่งยืน (Azar,1990) เห็นว่าการจัดการความขัดแย้งที่เรื้อรัง (Protracted Conflict) ที่เกิด
ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่สามารถใช้การจัดการความขัดแย้งทางการทหารที่เน้นยุติความขัดแย้ง
ชั่วคราว โดยปราศจากการเข้าไปจัดการกับความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ เช่น ความรู้สึกปลอดภัย      
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อัตลักษณ์ การมีส่วนร่วม ความเท่าเทียมกัน เป็นต้น (Galtung,1996) เสนอวงจร ๓ แนวทางในการจัดการ
ความขัดแย้ง ประกอบด้วย ๑) การแก้ปัญหาที่รากเหง้าที่ระดับโครงสร้าง ๒) การฟ้ืนฟูบูรณะผู้คน สังคม 
สังคมภายหลังการเผชิญความรุนแรงทางตรง ๓) การสมานฉันท์ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่ขัดแย้งกัน  ความรุนแรง
มีต้นทุนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม  ถ้ายุติความรุนแรงได้ก็จะก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมในวงกว้าง การจัดการ
ความขัดแย้งต้องท าควบคู่กันไปในหลายระดับ ด้วยการลดพฤติกรรมความขัดแย้งให้น้อยลง  การเปลี่ยน
ทัศนคติ  และการแปรเปลี่ยนความสัมพันธ์  ความรุนแรงทางตรงที่เกิดขึ้นที่เห็นความรุนแรงได้ชัดเจน 
สามารถยุติได้ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือน าไปสู่การลดความขัดแย้ง  ความรุนแรงเชิงโครงสร้างยุติได้โดย
แปรเปลี่ยนโครงสร้างและความไม่เป็นธรรม และความรุนแรงทางวัฒนธรรมยุติได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ที่ไม่ดีต่อกัน (Miall,Rambotham and Woodhouse,1999) ได้เสนอ ๕ แนวทาง เพ่ือการแปรเปลี่ยนความ
ขัดแย้งที่เป็นการจัดการที่รกเหง้าของปัญหาในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับระหว่างประเทศ ร ะดับประเทศ
จนกระท่ังถึงระดับปัจเจกบุคคล 

๑. การแปรเปลี่ยนบริบท (Context Transformation) บริบททั้งภายในและระหว่างประเทศ อาจจะ
ได้ผลมากกว่าที่เน้นการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีโดยตรง (ระดับระหว่างประเทศและประเทศ) 

๒. โครงสร้าง (Structure Transformation) เป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี ถ้ารากเหง้า
ความขัดแย้งเกิดจากโครงสร้างความสัมพันธ์ทางอ านาจระหว่างคู่กรณี ยกตัวอย่าง ถ้าเป็นความขัดแย้งที่ไม่
สมมาตร การเสริมพลังให้กับฝ่ายที่อ่อนแอกว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการจัดการความขัดแย้ง (ระดับโครงสร้าง) 

๓. ตัวแสดง (Actor Transformation) การเปลี่ยนตัวแสดง เปลี่ยนตัวผู้น าอาจน าไปสู่การจัดการ
ความขัดแย้งที่เรื้อรังได้ (ระดับคู่กรณี) 

๔. ตัวแสดง (Issue Transformation) เปลี่ยนจุดยืนของคู่กรณี เมื่อคู่กรณีสามารถเปลี่ยนจุดยืนของ
ตนได้แล้ว  จะน าไปสู่การมีความคิดใหม่ๆ เข้ามา (ระดับคู่กรณี) 

๕. บุคคลและกลุ่ม (Personal And Group Transformation) ความขัดแย้งเกิดจากภายในจิตใจของ
มนุษย์ ทั้งโลภ โกรธ หลง สามารถแปรเปลี่ยนได้จากใจมนุษย์ให้ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง (ระดับปัจเจก) 

 การขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ในสถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบันเพ่ือ
ลดระดับความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามความเห็นต่างและความไม่ลง
รอยกันในอนาคตดังนั้นการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้จึงควรมีกระบวนการปรับตัวเพ่ือการเปลี่ยน
ผ่าน ดังนี้ 

๑. หัวหน้าสถานีต ารวจจ าเป็นต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ 
เพ่ือด าเนินการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างได้อย่างถูกต้อง 

๒. หัวหน้าสถานีต ารวจจ าเป็นต้องรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น  และติดตามสถานการณ์ความ
เคลื่อนไหวให้ทันต่อเหตุการณ์  เพ่ือน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
หากเกิดความขัดแย้งในสังคม  และเตรียมการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
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๓. หัวหน้าสถานีต ารวจพร้อมด้วยก าลังพลจ าเป็นต้องท าการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตามวงรอบที่
ก าหนดไว้  เพ่ือจะได้เกิดทักษะและพัฒนาปรับเปลี่ยนของแผนให้เกิดความเหมาะสมแต่ละเหตุการณ์ที่อาจจะ
เกิดข้ึน 

๔. สถานีต ารวจต้องด าเนินการตามแผนและร่วมบูรณาการแผนกับหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้
สามารถท าความเข้าใจกันระหว่างที่เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมอย่างเหมาะสมและท าให้เกิดความสมัครสมาน
สามัคคีกันภายในสังคมต่อไป 
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