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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์โดยเพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการปฏิบัติหน้าท่ี ตลอดจนปัญหาและ

อุปสรรคในการปฏิบติังานของอาสาสมคัรต ารวจชุมชนของสถานีต ารวจนครบาลวดัพระยาไกรศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของอาสาสมคัรต ารวจชุมชน และเพ่ือเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขและพฒันาศกัยภาพ
การปฏิบติังานของอาสาสมคัรต ารวจชุมชนให้เหมาะสมกบับริบทพ้ืนท่ีสถานีต ารวจนครบาลวดัพระยาไกร เป็นการ
วจิยัเชิงคุณภาพ โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั เก็บขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลคนส าคญัท่ีคดัเลือก
ไวแ้บบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลวดัพระยาไกร ท่ีปฏิบัติงานด้านป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม และประชาชนท่ีท าหนา้ท่ีเป็นอาสาสมคัรต ารวจชุมชน และปฏิบติังานในพ้ืนท่ีสถานีต ารวจ
นครบาลวดัพระยาไกร รวมจ านวนทั้งส้ิน 10 ท่าน ผลการศึกษาวจิยัพบวา่ ระบบงานของอาสาสมคัรต ารวจชุมชนเกิด
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการตามโครงการอาสาสมคัรต ารวจชุมชน ซ่ึงไดแ้ก่1) ดา้นปัจจยัต่าง ๆ ส่วนบุคคล
ของอาสาสมคัรต ารวจชุมชน 2) ด้านระบบงานและการด าเนินการตามโครงการอาสาสมัครต ารวจชุมชน ปัจจุบัน
ระบบงานของอาสาสมคัรต ารวจชุมชนยงัไม่เป็นรูปธรรม 3) ดา้นการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ การ
ด าเนินการยงัขาดการสนบัสนุนงบประมาณเพื่อใชใ้นการบริหารงาน 4) ดา้นวสัดุอุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก
ท่ีจ าเป็นในการปฏิบติัหน้าท่ี ปัจจยัท่ีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมคัรต ารวจชุมชน ได้แก่ 1) ด้านขวญัก าลงัใจ      
2) ดา้นอาย ุและ 3) ดา้นประสบการณ์การท างาน และไดเ้สนอแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของอาสาสมคัรต ารวจ
ชุมชนสถานีต ารวจนครบาลวดัพระยาไกรในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมต่อไป 
 
ค ำส ำคญั: อาสาสมัครต ารวจชุมชน การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม สถานีต ารวจนครบาลวัดพระยาไกร 
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Abstract 
This research aims to 1) study about the general status of the operation and the problems that has occurred 

during the operation of the Community Police Volunteers of Watprayakrai Police Station as well as the factors 
that can affect the effective of the operation of the Community Police Volunteers , and 2)  suggest directions 
and how to develop potential operation of Community Police Volunteers to be suitable for context in the area 
under the responsibility of Watprayakrai Police Station. This research is a qualitative research using the in-deep 
interview as a tool for this research. The data were gathered from key people who have been specifically selected , 
namely police officers at Watprayakrai Police Station whose responsibilities are to. protect and defend the criminals, 
and 10 people who work as Community Police Volunteers and work in the Area under the responsibility of 
Watprayakrai Police Station. The research result showed that the system of Community Police Volunteers had some 
problems in the operation according to the Community Police Volunteers project were 1) personal factors of 
Community Police Volunteers , 2) unrealistic system and operation of the Community Police Volunteers project ,  
3) a lack of financial supports from several departments to operate the project , and 4) the tools and facilities which 
were necessary for the operation. The factors affecting the operation of the Community Police Volunteers were  
1) supporting, 2) age, and 3) experience. The researcher proposed the direction to develop potential of Community 
Police Volunteers in the prevention and suppression of crime in  the Area under the responsibility of Watprayakrai 
Police Station. 

 
Keywords: Community police volunteers, Prevention and suppression of crime, Watprayakrai police station 

 
1. บทน า 

“ปัญหาอาชญากรรม” นบัเป็นปัญหาส าคญัท่ีสร้างความเสียหายและท าลายความมัน่คงภายในประเทศ ส่งผล
กระทบทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองภยัแห่งอาชญากรรมนั้น เกิดข้ึนในหลากหลายรูปแบบ และมีความ
รุนแรงของปัญหาแตกต่างกนัการเปล่ียนแปลงของรูปแบบอาชญากรรมในปัจจุบนั ท าให้ยากแก่การป้องกนั และยงั
ส่งผลกระทบต่อความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนอยา่งแทจ้ริง ส่งผลกระทบต่อสวสัดิภาพความ
เป็นอยูท่ี่ดีของประชาชนท่ีลดนอ้ยลง สถาบนัครอบครัวถูกท าลาย ประเทศชาติขาดความมัน่คง  และเน่ืองดว้ยปัจจุบนั
สถานการณ์โลกมีความเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ อยา่งรวดเร็วทั้งดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจดา้นสงัคม มีการเปิดเสรี
ทางการคา้ มีการเคล่ือนยา้ยถ่ินฐานของคนและแรงงานอยา่งต่อเน่ือง ท าให้สภาพความเป็นพรมแดนลดลง ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบนัความเจริญน าพามาสู่สังคมเมืองมีหมู่บา้นจดัสรร อาคารพาณิชย ์ชุมชนแออดัเกิดข้ึนจ านวน
มาก การใชชี้วิตเร่ิมเปล่ียนแปลงไปทุกคนต่างด้ินรนต่อสู้ เพ่ือความอยูร่อดของตนเองและครอบครัวมากข้ึน บางคน
บางกลุ่มไม่สามารถหางานท าได ้กลายเป็นประชากรแฝง ยากแก่การตรวจสอบและควบคุม การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี
น ามาซ่ึงความไร้ระเบียบของสังคมก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมตามมา ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีไม่สามารถ
หลีกเล่ียงได้และเป็นธรรมชาติของสังคมมนุษยทุ์กสังคม (รมย์สิทธ์ิ วีริยาสรร, 2556 ; อ านาจ ชาวสวน , 2557) 
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แนวความคิดในการป้องกนัอาชญากรรม โดยการร่วมมือระหวา่งเจา้หน้าท่ีต ารวจกบัชุมชนโดยประชาชนในพ้ืนท่ี 
นับเป็นอีกมาตรการหน่ึงในความพยายามเพ่ือลดอาชญากรรม โดยเอาประชาชนเป็นศูนยก์ลางในการแกไ้ขปัญหา 
ป้องกนัอาชญากรรมในชุมชน โดยการสร้างเครือข่ายอาสาสมคัรชุมชนในพ้ืนท่ีต่าง ๆในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ร่วมกบัภาครัฐ เพ่ือสร้างความเขา้ใจและความร่วมมือระหวา่งเจา้หน้าท่ีของรัฐกบัประชาชน และเพ่ือเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยติุธรรมตั้งแต่ชั้นการป้องกนัอาชญากรรม (รณรงค ์แสงทอง, 2553) โดยบริบท
พ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของสถานีต ารวจนครบาลวดัพระยาไกร ส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชยอ์ยู่อาศัย มีโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กจ านวนมาก มีชุมชนจ านวน 34 ชุมชน ประชากรพกัอาศยัหนาแน่น มีความ
แออดัโดยเฉพาะชุมชนเก่าดั้ งเดิม สภาพโดยทัว่ไปเป็นสังคมระดบักลางและค่อนขา้งยากจน เม่ือมีความเจริญเขา้มา
โดยเฉพาะการพฒันาของศูนยก์ารคา้ แหล่งท่องเท่ียว ท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคม วิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนอยา่งชดัเจน (สถานีต ารวจนครบาลวดัพระยาไกร,2561) 

สถานีต ารวจนครบาลวดัพระยาไกร ไดด้ าเนินการตามโครงการอาสาสมคัรต ารวจชุมชน โดยมีการคดัเลือก
และท าการฝึกอบรมตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานต ารวจแห่งชาติก าหนด เพ่ือให้สามารถปฏิบติัภารกิจร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจและภารกิจตามท่ีไดรั้บมอบหมายได ้โดยมีผูเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกอาสาสมคัรต ารวจชุมชน ประมาณ 150 คน       
มีการฝึกอบรมไปแลว้ จ านวน 3 รุ่น โดยการฝึกอบรมมีระยะเวลา 2 วนั อนัเป็นการส่งเสริมและแสวงหาการมีส่วน
ร่วมกบัประชาชนและคนในพ้ืนท่ีในการตรวจตราดูแลภายในชุมชนท่ีตนอยูอ่าศยั และใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง
กองบญัชาการต ารวจนครบาล ผูว้ิจยัจึงเช่ือวา่ การแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น เจา้หน้าท่ี
ต ารวจจะต้องได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนและชุมชนในการร่วมกันวางแผนและปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกับ
เจา้หน้าท่ีต ารวจ ในรูปแบบของ “อาสาสมคัรต ารวจชุมชน” ดงันั้น การศึกษาวิจยัเก่ียวกับการพฒันาศกัยภาพของ
อาสาสมคัรต ารวจชุมชนในการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรค การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจของอาสาสมคัรต ารวจชุมชน รวมทั้งศึกษาประชาชนท่ีมาท าหนา้ท่ีอาสาสมคัร
ต ารวจชุมชนนั้นวา่มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการและบทบาทหนา้ท่ีในการปฏิบติัหนา้ท่ีมากนอ้ยเพียงใจ เพ่ือท่ีจะน า
ผลการศึกษาท่ีไดไ้ปปรับปรุงและแสวงหาแนวทางการพฒันาศกัยภาพของอาสาสมคัรต ารวจชุมชนท่ี เหมาะสมท่ีสุด 
ในการปฏิบติังานร่วมกนัของอาสาสมคัรต ารวจชุมชนของสถานีต ารวจนครบาลวดัพระยาไกรต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการปฏิบัติหน้าท่ี  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
อาสาสมคัรต ารวจชุมชนของสถานีต ารวจนครบาลวดัพระยาไกร  
 2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของอาสาสมคัรต ารวจชุมชนของสถานีต ารวจ
นครบาลวดัพระยาไกร  
 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติหน้าท่ีและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
อาสาสมคัรต ารวจชุมชนท่ีเหมาะสมกบับริบทพ้ืนท่ีสถานีต ารวจนครบาลวดัพระยาไกร 
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3. วธีิด าเนินการวจิยั 
3.1 รูปแบบการวจิยั 
การศึกษาวิจัย เร่ืองบทบาทและหน้าท่ีของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรม กรณีศึกษา อาสาสมัครต ารวจชุมชนสถานีต ารวจนครบาลวดัพระยาไกร  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระบบงานของอาสาสมคัรต ารวจชุมชน และการพฒันาระบบงาน
ของอาสาสมคัรต ารวจชุมชนในปัจจุบนั ศึกษาบทบาทของอาสาสมคัรต ารวจชุมชนและการมีส่วนร่วมในการป้องกนั
ปราบปรามของอาชญากรรมของอาสาสมคัรต ารวจชุมชน ศึกษาหลกัการและสภาพทั่วไปในการปฏิบัติงานของ
อาสาสมคัรต ารวจชุมชน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ี ศึกษาความรู้ความเขา้ใจบทบาท หนา้ท่ีใน
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครต ารวจชุมชน ในการป้องกันอาชญากรรม ศึกษาและวิเคราะห์หาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรต ารวจชุมชน รวมไปถึง
เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปฏิบติังานของอาสาสมคัรต ารวจชุมชนท่ีเหมาะสมกบับริบทพ้ืนท่ีสถานีต ารวจนครบาลวดั
พระยาไกร  

3.2 ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) ท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 คือ เจา้หนา้ท่ีต ารวจ สถานี
ต ารวจนครบาลวดัพระยาไกร ท่ีปฏิบติังานดา้นป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม จ านวน 5 คน โดยแบ่งเป็นสอง
กลุ่มยอ่ย ดงัน้ีเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ระดบัผูบ้ริหาร ในสายงานป้องกนัปราบปราม ไดแ้ก่ ผูก้  ากบัการสถานีต ารวจนครบาล
วดัพระยาไกร จ านวน 1 คน สารวตัรป้องกนัปราบปราม จ านวน 1 คน เจา้หนา้ท่ีต ารวจ ระดบัปฏิบติัการ ในสายงาน
ป้องกนัปราบปราม ไดแ้ก่ รองสารวตัรงานป้องกนัปราบปราม จ านวน 1 คน เจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีปฏิบติังานดา้นต ารวจ
ชุมชนสัมพนัธ์ จ านวน 2 คน  กลุ่มท่ี 2 คือ ประชาชนท่ีท าหนา้ท่ีเป็นอาสาสมคัรต ารวจชุมชน และปฏิบติังานในพ้ืนท่ี
สถานีต ารวจนครบาลวดัพระยาไกร จ านวน 5 คน 

3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยั 
เพ่ือให้ไดข้อ้มูลตามความเป็นจริง ครอบคลุมตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั การวิจยัในคร้ังน้ีจึงใชรู้ปแบบ

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงได้ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล ดังน้ี 1) ศึกษาข้อมูลทางเอกสาร 
(Documentary Research) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลของอาสาสมคัรต ารวจชุมชนท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ ขอ้กฎหมาย และ
นโยบายของรัฐ และศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั บทความ วารสารวิชาการ สืบคน้ขอ้มูลจาก
อินเตอร์เน็ต (Internet) และงานวิจัยท่ีมีผูศึ้กษาวิจยัไวใ้นแง่มุมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 2) การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์  (Interview) โดยก่อนจะลงภาคสนามเพ่ือเก็บข้อ มูลและท าการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อ มูลคนส าคัญ 
(Field Research)  

3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
3.4.1 แบบสอบถามท่ีใชส้มัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีต ารวจ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ห้

ขอ้มูล เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ต าแหน่ง ขอ้มูลการรับราชการ  ระยะเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ี ดา้นการ
ป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม ส่วนท่ี 2 ความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของอาสาสมคัรต ารวจชุมชน เป็นขอ้มูล
เก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของการปฏิบติังานของอาสาสมคัรต ารวจชุมชน และประเมินความรู้ความเขา้ใจในบทบาทและ
หนา้ท่ีของอาสาสมคัรต ารวจชุมชนในการปฏิบติัหนา้ท่ี ส่วนท่ี 3 การปฏิบติังานร่วมกบัอาสาสมคัรต ารวจชุมชน เป็น
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ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบัติหน้าท่ีของอาสาสมคัรต ารวจชุมชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ี ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นในการน าเสนอแนวทาง
ในการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานของอาสาสมคัรต ารวจชุมชนให้เหมาะสมกบับริบทสภาพพ้ืนท่ีของสถานีต ารวจ
นครบาลวดัพระยาไกร 
 3.4.2 แบบสอบถามท่ีใชส้มัภาษณ์อาสาสมคัรต ารวจชุมชน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวั
ของผูใ้ห้ขอ้มูล เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายไดต้่อเดือน อายงุาน ประสบการณ์ท างาน 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพ้ืนฐานของอาสาสมัครต ารวจชุมชน เป็นขอ้มูลเก่ียวกับการฝึกอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ป้องกนั ปราบปรามอาชญากรรมก่อนการมาท าหนา้ท่ีอาสาสมคัรต ารวจชุมชน เช่น ความรู้ทางกฎหมาย การอบรมการ
ต่อสู้ป้องกันตวั การตรวจค้นจับกุม ข้อมูลเก่ียวกับแรงจูงใจในการเข้ามาเป็นอาสาสมัครต ารวจชุมชน ส่วนท่ี 3 
ขอ้เสนอแนะ เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นในการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานของอาสาสมคัรต ารวจชุมชนให้
เหมาะสมกบับริบทสภาพพ้ืนท่ีของสถานีต ารวจนครบาลวดัพระยาไกร 

3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
ผูศึ้กษาใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลและเน้ือหา (Content Analysis) โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ เพ่ือน าไปสู่

การตอบค าถามในการวิจยั ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการตอบประเด็นสัมภาษณ์ (Interview Research) และขอ้มูลจาก
เอกสารต่าง ๆ (Document Research) จะถูกน ามาวเิคราะห์และประมวลผลโดยเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ในแง่ต่าง ๆ ตาม
ขอ้เท็จจริง ทั้งในเชิงเหตุและผล ซ่ึงการวิเคราะห์จะออกมาในลกัษณะพรรณนาน าไปสู่การตอบค าถามในการศึกษา
บทบาทหนา้ท่ีของอาสาสมคัรต ารวจชุมชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม ของอาสาสมคัรต ารวจชุมชน
ในพ้ืนท่ีสถานีต ารวจนครบาลวดัพระยาไกร และสามารถสรุปผลและขอ้เสนอของการวจิยัในเร่ืองดงักล่าวได ้
 
4. ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
 4.2.1 สภาพทัว่ไปของการปฏิบติัหนา้ท่ีของอาสาสมคัรต ารวจชุมชน ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินการตาม
โครงการอาสาสมคัรต ารวจชุมชน 1) ขอ้มูลพ้ืนฐานของอาสาสมคัรต ารวจชุมชนของสถานีต ารวจนครบาลวดัพระยา
ไกร จากการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ อาสาสมคัรต ารวจชุมชนมีอายมุาก จากการสัมภาษณ์พบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลในส่วนของ
อาสาสมัครต ารวจชุมชน ร้อยละ 80 มีอายุมากกว่า 50 ปี ส่วนใหญ่จะมีความรู้จักคุน้เคยกันมาก่อน จากการเป็น
อาสาสมคัรกูภ้ยั หรือ อาสาสมคัรดา้นอ่ืน ๆ 2) การปฏิบติัหน้าท่ีของอาสาสมคัรต ารวจชุมชน จากการศึกษาในคร้ังน้ี
พบวา่ อาสาสมคัรต ารวจชุมชนมีบทบาทในการเป็นผูช่้วยเหลืองานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ สนบัสนุนภารกิจต่าง ๆ เช่น 
การออกตรวจพ้ืนท่ี การตั้งด่านตรวจคน้ส่ิงของผิดกฎหมาย และงานบริการประชาชนในช่วงการจดักิจกรรม และช่วง
เทศกาลต่าง ๆ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการตามโครงการอาสาสมคัรต ารวจชุมชน  1) ดา้นปัจจยัต่าง ๆ ส่วน
บุคคลของอาสาสมคัรต ารวจชุมชน ไดแ้ก่ ความเขา้ใจเก่ียวกบัองค์ความรู้ ดา้นกฎหมาย ทักษะในการปฏิบติัหน้าท่ี     
2) ดา้นระบบงานและการด าเนินการตามโครงการอาสาสมัครต ารวจชุมชน ปัจจุบนัระบบงานของอาสาสมคัรต ารวจ
ชุมชนยงัไม่เป็นรูปธรรม 3) ดา้นการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ การด าเนินการยงัขาดการสนบัสนุน
งบประมาณเพื่อใชใ้นการบริหารงานงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีพบวา่ “ปัญหาดา้นงบประมาณ คือ หน่วยงานต่าง ๆ ท างาน
ในลกัษณะต่างคนต่างท า งบประมาณซ ้ าซ้อน การท างานก็ซ ้ าซ้อน ขาดเอกภาพ” (วสัน คงนิล, 2558) 4) ด้านวสัดุ
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อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นในการปฏิบติัหนา้ท่ี วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ียงัไม่เพียงพอ 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีพบวา่ “วสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีไม่เพียงพอ” (วราณี ศรีวงษช์ยั, 2560) 

4.2.2 ปัจจยัท่ีผลต่อการปฏิบติังานของอาสาสมคัรต ารวจชุมชน 1) ดา้นขวญัก าลงัใจ จากการสมัภาษณ์ พบวา่ 
ผูใ้ห้ขอ้มูลร้อยละ 60 มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ หากอาสาสมคัรต ารวจชุมชนไดรั้บการดูแลดา้นสวสัดิการ
ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมการให้ก าลงัใจจากผูบ้งัคบับญัชา ดงัเช่นงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ “ควรพิจารณาถึงสวสัดิการของ
อาสาสมคัร อาทิเช่น เงินรางวลั เคร่ืองแบบ กองทุนค่ารักษาพยาบาล เป็นตน้”(ณรงค์ศักด์ิ ฝ้ันบ้านไร่, 2559) และ
เป็นไปตามทฤษฎีแรงจูงใจ (A Theory of Human Motion) ของ Abraham H. Maslow ท่ีกล่าวถึงความตอ้งการพ้ืนฐาน 
5 ขั้นของมนุษย ์กล่าวคือ การเขา้มาเป็นอาสาสมคัรต ารวจชุมชนเพ่ือแสดงถึงจิตใจท่ีดี เสียสละต่อส่วนรวม (จนไดม้า
ซ่ึงความรัก การเป็นส่วนหน่ึงของสังคม) การไดแ้ต่งเคร่ืองแบบ (ไดม้าซ่ึงการมีเกียรติในสังคม) และไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี
จนมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ ์(ไดม้าซ่ึงการยกยอ่ง เชิดชูจากสังคม) ดงันั้น การมอบรางวลัให้แก่อาสาสมคัรต ารวจชุมชน 
จึงถือวา่เป็นการสร้างแรงจูงใจให้อาสาสมคัรต ารวจชุมชนสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ 2) ดา้นอาย ุ
พบว่า อาสาสมคัรต ารวจต ารวจชุมชนส่วนใหญ่มีอายุมาก ซ่ึงจะท าให้ความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีลดลง เช่น 
ปัญหาทางสุขภาพ เหน่ือยง่าย เจ็บป่วยบ่อย ดงัเช่นงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีพบวา่ “ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ
สมรส มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านความปลอดภยั” (ณรงค์ศักด์ิ ฝ้ันบ้านไร่,2559) 3) ด้านประสบการณ์การท างาน 
อาสาสมคัรต ารวจชุมชนท่ีเคยผ่านการฝึกอบรมหรือเคยเป็นอาสาสมคัรดา้นอ่ืน ๆมาก่อน หรือมีทกัษะในการใชว้ิทยุ
ส่ือสาร จะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่ 
 4.2.3 แนวทางในการพฒันาศกัยภาพของอาสาสมคัรต ารวจชุมชนสถานีต ารวจนครบาลวดัพระยาไกร ในการ
ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม 1) ควรก าหนดนโยบาย ระเบียบหลกัเกณฑจ์ากส่วนกลางใหช้ดัเจน 2) ควรจดัการ
ฝึกทบทวนและอบรมเพ่ือสร้างองคค์วามรู้เพ่ิมเติม 3) จดัท าระบบฐานขอ้มูลกลาง เม่ือด าเนินการคดัเลือกและผ่านการ
ฝึกอบรมจนได้รับการแต่งตั้ งให้ปฏิบัติหน้าท่ีอาสาสมคัรต ารวจชุมชน 4) เพ่ิมความเขม้งวดและมอบหมายให้มีผู ้
ควบคุมการปฏิบติัอย่างใกลชิ้ด 5) ควรจดัการดา้นสวสัดิการต่างๆ และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆทั้ ง
ภาครัฐและภาคเอกชน และ 6) ควรให้ความส าคญักบัอาสาสมคัรต ารวจชุมชน และเปิดโอกาสให้อาสาสมคัรต ารวจ
ชุมชนร่วมท างานกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจในดา้นชุมชนสมัพนัธ์ 
 
5. บทสรุป 

อาสาสมคัรต ารวจชุมชนมีบทบาทส าคญัในการเป็นผู ้ช่วยเหลืองานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจเสมือนเป็นการเพ่ิม
ก าลงัพลให้ กบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีมีก าลงัพลไม่เพียงพอ เพ่ือสนบัสนุนภารกิจต่าง ๆของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ เช่น การออก
ตรวจพ้ืนท่ี การตั้งด่านตรวจคน้ส่ิงของผิดกฎหมาย และงานบริการประชาชน เป็นตน้ โดยให้อาสาสมคัรต ารวจชุมชน
ร่วมตรวจพ้ืนท่ีร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการลดช่องวา่งระหวา่งต ารวจกบั
ประชาชน มีความสมานฉันท์ สามารถเรียนรู้ปัญหาเขา้ใจแนวทางแก้ไขปัญหา และก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา
ร่วมกนั ในการสร้างความเขม้เข็งให้กบัหมู่บ้านหรือชุมชน เพ่ือป้องกนัเหตุอาชญากรรม และลดช่องวา่ง โอกาสของ
อาชญากรในการกระท าผิด โดยจากผลการวิจัยพบว่า เกิดปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการตามโครงการ
อาสาสมคัรต ารวจชุมชน ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นปัจจยัต่าง ๆ ส่วนบุคคลของอาสาสมคัรต ารวจ
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ชุมชน ไดแ้ก่ ความเขา้ใจเก่ียวกบัองคค์วามรู้ดา้นกฎหมาย ทกัษะในการปฏิบติัหน้าท่ี อาสาสมคัรต ารวจชุมชนยงัไม่
สามารถบริหารจดัการ หรือสั่งการกนัเองได้ 2) ด้านระบบงาน และการด าเนินการตามโครงการอาสาสมคัรต ารวจ
ชุมชน ปัจจุบนัระบบงานของอาสาสมคัรต ารวจชุมชนยงัไม่เป็นรูปธรรม เน่ืองจากเม่ือมีการปรับเปล่ียนผูบ้งัคบับญัชา
นโยบายในการด าเนินการก็เน้นหลกัไปทางดา้นใดดา้นหน่ึง ไม่มีการก าหนดรูปแบบการด าเนินการจากส่วนกลาง 
เพื่อให้การด าเนินการตามโครงการอาสาสมคัรต ารวจชุมชนของแต่ละสถานีต ารวจด าเนินการไปในทิศทางเดียวกนั 
หรือมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติหน้าท่ีของอาสาสมคัรต ารวจชุมชนท่ีชัดเจน มีเพียงแต่ระเบียบส านักงานต ารวจ
แห่งชาติวา่ดว้ยการส่งเสริมใหป้ระชาชน ชุมชน ทอ้งถ่ินและองคก์ร มีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ พ.ศ.2551 ท่ีใหอ้ านาจ
หน้าท่ีของอาสาสมคัรต ารวจชุมชนเป็นเพียงผูช่้วยเหลือเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เท่านั้น ซ่ึงมีอ านาจในการจบักุมเทียบเท่ากบัประชาชนโดยทัว่ไป 3) ดา้นการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง 
ๆ ยงัขาดการสนบัสนุนงบประมาณเพ่ือใชใ้นการบริหารงาน ทั้งการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน ค่าเดินทาง ค่า
น ้ ามนัเช้ือเพลิง ค่าอาหาร และสวสัดิการต่าง ๆ และ 4) ดา้นวสัดุอุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบัติหน้าท่ียงัไม่เพียงพอ เช่น เคร่ืองแบบ กระบองไฟ กุญแจมือ เป็นตน้ และปัจจัยท่ีผลต่อการปฏิบัติงานของ
อาสาสมคัรต ารวจชุมชน สามารถแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นขวญัก าลงัใจ ควรไดรั้บการดูแลดา้นสวสัดิการ
ต่างๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อแรงจูงใจให้อาสาสมคัรต ารวจชุมชนสามารถปฏิบติัหนา้ท่ี ไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 2) ดา้นอาย ุ
เน่ืองจากอาสาสมคัรต ารวจต ารวจชุมชนส่วนใหญ่มีอายมุาก ซ่ึงจะท าให้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีลดลง และ 
3) ดา้นประสบการณ์การท างาน อาสาสมคัรต ารวจชุมชนท่ีเคยผ่านการฝึกอบรมหรือเคยเป็นอาสาสมคัรดา้นอ่ืน ๆ มา
ก่อน จะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่  

ดงันั้น จากการศึกษาไดพ้บปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการตามโครงการอาสาสมคัรต ารวจชุมชน รวม
ไปถึงปัจจยัท่ีผลต่อการปฏิบติังานของอาสาสมคัรต ารวจชุมชน ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีกลายเป็นอุปสรรคท่ีส าคญัต่อการ
พฒันาศักยภาพของอาสาสมคัรต ารวจชุมชนสถานีต ารวจนครบาลวดัพระยาไกรในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม โดยจะตอ้งให้ภาครัฐ และหน่วยงานราชการให้ความส าคญัมากกวา่ท่ีเป็นอยู ่และสนบัสนุนอาสาสมคัร
ต ารวจชุมชน อย่างเป็นรูปธรรมให้เกิดความชัดเจน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาทั้ งระบบตั้งแต่การก าหนดนโยบาย 
บญัญติักฎหมายอ านาจหนา้ท่ี การก าหนดคุณสมบติั ตลอดจนเร่ืองสวสัดิการ เพ่ือใหอ้าสาสมคัรต ารวจชุมชนเป็นก าลงั
ส าคญัในการช่วยเหลืองานของเจา้หน้าท่ีต ารวจ ดูแลประชาชนในชุมชนอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป 

5.1 ขอ้เสนอแนะ 
5.1.1 ก าหนดนโยบายหลกัจากส่วนกลาง เพ่ือให้การด าเนินการของแต่ละสถานีต ารวจเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั และควรก าหนดภารกิจของอาสาสมคัรต ารวจชุมชนใหช้ดัเจน เช่น การจดัเวรยาม การก าหนดภารกิจในแต่ละ
วนั เป็นตารางการปฏิบติั หรือออกเป็นค าสั่งการปฏิบติัหนา้ท่ี รวมไปถึงการก าหนดหนา้ท่ีรับผิดชอบของแต่ละบุคคล 
อาทิเช่น หวัหนา้ชุด พลขบั เจา้หนา้ท่ีประจ าจุดต่างๆ เป็นตน้ 

5.1.2 จัดท าระบบฐานขอ้มูลกลางของอาสาสมคัรต ารวจชุมชน จดัเก็บขอ้มูลประวติัส่วนบุคคล เพ่ือให้
สามารถสืบคน้ขอ้มูลการปฏิบติังาน ความประพฤติ การฝึกอบรม ระยะเวลาการท างาน บนัทึกขอ้มูลและสืบคน้เป็น
รายบุคคลได ้เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในบริหารงานบุคคล และยงัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณามอบรางวลั      
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ยกยอ่งผูท่ี้มีผลการปฏิบติังานดีไดอี้กส่วนหน่ึงดว้ย 
5.1.3 ควรจดัให้มีหลกัสูตรการฝึกอบรม การทดสอบ การประเมินผลท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การด าเนินการตามโครงการอาสาสมคัรต ารวจชุมชน และน าขอ้มูลมาก าหนดยทุธศาสตร์และแผนการปฏิบติัของสถานี
ต ารวจนครบาลวดัพระยาไกร 

5.1.4 หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ควรจดัให้มีงบประมาณสนับสนุนสวสัดิการต่างๆ ในการปฏิบติั
หนา้ท่ีเพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

5.1.5 ควรมีการจดัการประชุม หาแนวทางร่วมกนัระหวา่งอาสาสมคัรต ารวจชุมชนและเจา้หนา้ท่ีต ารวจของ
สถานีต ารวจนครบาลวดัพระยาไกร เป็นวงรอบท่ีชดัเจน เช่น การประชุมประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือน  เพ่ือก าหนด
มาตรการเชิงรุกให้เท่าทันสถานการณ์อาชญากรรมในปัจจุบัน รวมไปถึงการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีมี
ลกัษณะการท างานในรูปแบบเดียว ในเขตพ้ืนท่ี เช่น เจา้หน้าท่ีเทศกิจจากส านักงานเขตบางคอแหลม อาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เจา้หน้ากูภ้ยั เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัของศูนยก์ารคา้เอเชียทีค เพ่ือให้เกิดการ
ประสานงานในการท างานร่วมกันในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของสถานีต ารวจนครบาลวดัพระยาไกรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.1.6 หากการด าเนินการตามโครงการอาสาสมคัรต ารวจชุมชน ไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์อาจใหไ้ปข้ึนตรง
การบงัคบับญัชากบัหน่วยงานภาครัฐอ่ืน แลว้รับงบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐ เน่ืองจากภารกิจของต ารวจมีอยูม่าก
แต่งบประมาณสนับสนุนมีจ ากัด หรืออาจให้ด าเนินการในรูปของภาคเอกชน โดยร่วมมือกับบริษัทรักษาความ
ปลอดภยั เพื่อให้มีระบบในการคดักรองคนอยา่งมีประสิทธิภาพ มีเบ้ียเล้ียงรายไดท่ี้ชดัเจน เกิดการจา้งงานในลกัษณะ
สญัญาจา้ง เม่ือการด าเนินการตามโครงการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีชดัเจน ควรจะผลกัดนัใหเ้กิดการออกกฎหมาย
เฉพาะของอาสาสมคัรต ารวจชุมชน ท่ีให้อ านาจหน้าท่ีมากข้ึนกวา่บุคคลโดยทัว่ไป เช่น การพกพาอาวธุท่ีไม่มีความ
รุนแรง การขอท าการตรวจคน้บุคคลผูมี้ลกัษณะพิรุธตอ้งสงสัยว่าจะมีส่ิงของผิดกฎหมายได้ การจบักุมผูต้อ้งหาได ้ 
บางฐานความผิดท่ีไม่ร้ายแรง เช่น ยกัยอกทรัพย ์ฉอ้โกง เป็นตน้  
 
6. กติตกิรรมประกาศ 

การท ารายงานการคน้ควา้วจิยัอิสระในฉบบัน้ี ขอกราบขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษา ผศ.ร.ต.อ.ดร. จอมเดช 
ตรีเมฆ ท่ีได้ให้ความกรุณาแนะน า ช้ีแนะแนวทางในการท ารายงานการคน้ควา้วิจยัอิสระจนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี       
ขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านท่ีประสิทธิประสาทวิชาความรู้ทางดา้นอาชญาวิทยาและการบริหารงานยติุธรรม 
ใหส้ามารถน าไปประยกุตใ์ช ้เป็นการเพ่ิมพนูองคค์วามรู้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อองคก์รและประเทศชาติต่อไป 

ขอกราบขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีต ารวจ และประชาชนอาสาสมคัรต ารวจชุมชนสถานีต ารวจนครบาลวดัพระ
ยาไกรทุกท่าน ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์และเอ้ือเฟ้ือขอ้มูลในการสมัภาษณ์ซ่ึงเป็นหลกัส าคญัท าให้รายงานการคน้ควา้วจิยั
อิสระเล่มน้ีเกิดความบริบูรณ์  
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