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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาวิจัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาบทบาท ปั จ จัย ความส าเร็ จ และข้อ เสนอแนะในการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพของตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในการป้ องกันอาชญากรรมในชุมชน โดยใช้การสัมภาษณ์ เชิงลึก
เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั เก็บข้อมูลจากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญที่คดั เลือกไว้แบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตารวจ
ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ตารวจสายอื่นๆ หัวหน้าชุมชน ประชาชน และอาสาสมัครตารวจบ้าน ในเขต
พื้นที่ของสถานีตารวจภูธรโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม จานวนทั้งสิ้น 10 นาย นามาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อกาหนดหัวข้อ
กลุ่มหัวข้อสาคัญและการขยายข้อมูลที่ได้มา ผลการศึกษาวิจยั พบว่าบทบาทในการป้ องกันอาชญากรรมในชุมชน คือ
การทาให้ชุมชนเข้ามามี ส่วนร่ วมในการป้ องกันอาชญากรรมในชุ มชน การสร้างความพึงพอใจและทัศนคติ ที่ดีต่อ
เจ้าหน้าที่ตารวจ และมีโครงการหรื อกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกับชุมชน เป็ นต้น และปั จจัยที่ส่งผลให้การดาเนินงานดังกล่าว
ประสบความสาเร็ จ ได้แก่ การมีแผนงานที่ ชดั เจน ปั จจัยด้านการสร้างทัศนคติและการสื่ อสารที่ ดีกบั ประชาชน และ
ปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมของภาครัฐและเอกชนในชุมชน ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้เสนอแนะแนวทางในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
บทบาทและการปฏิบตั ิในการป้ องกันอาชญากรรมในชุมชน ได้แก่ การอบรมให้ความรู ้ในการป้ องกันอาชญากรรมแก่
ประชาชน การจัดสรรงบประมาณที่ ชดั เจน ความต่อเนื่ องในการดาเนิ นการ และการเข้าถึงชุมชนให้สม่าเสมอเพื่อให้
ประชาชนมีทศั นคติที่ดี จากผลการวิจยั สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้วา่ การดาเนิ นการงานของตารวจชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอาชญากรรมให้ชุมชนนั้น ต้องเริ่ มจากการสร้างทัศนคติในเชิ งหุ ้นส่ วนทาง
สังคมและดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการป้ องกันอาชญากรรมร่ วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
คำสำคัญ: ตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ การป้องกันอาชญากรรมในชุมชน สถานีตารวจภูธรโพรงมะเดื่อ
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Abstract
This research primarily aims to study the effects of community policing and police-community relations
activities on effectiveness of crime prevention strategy of a local police station. In this study, a single case study was
used as a research method, and Prongmadua police station in Nakhon Prathom province was chosen to be a main
organization of the study. In addition to the role of these two policing strategies in crime prevention, the success
factors were investigated. With purposive sampling, this study is conducted through in-depth interviews with ten
participants, including community policing officers, police officers in other units of the police station, heads of the
community, people in community, and police volunteers. For data analysis, content analysis was conducted to
identify patterns found in interview transcribes, and group them into categories which can answer the research
questions and meet the research objectives. It was found that community policing and police-community relations
activities play an important role in raising community’s awareness toward crime prevention, and enhancing people’s
encouragement in crime prevention activities led by the police station. The main roles of community policing
involve a direct interaction with people to understand their actual problems, giving people education about laws and
knowledge on how to prevent themselves from being victims of crimes, and building good attitude towards a police
profession. The results show that the key factors that make community policing and police-community relations
activities successful in preventing crimes in community are 1) an establishment of the practical action plan along
with a financial plan providing enough budget to support the community policing activities, 2) consistent
interactions with people in community to strengthen partnership between police and community, and 3) an
enhancement of private sector role in police’s crime prevention strategy. From these results, recommendations for
improving community policing strategy of a local police station were suggested.
Keywords: Community policing, Crime prevention, Prongmadua police station

1. บทนา
ปั จจุ บัน โลกได้เปลี่ ยนแปลงทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิ จและการเมื องอย่างรวดเร็ ว เกิ ดการเคลื่อนย้ายของ
ประชากรจากชนบทสู่ ตวั เมือง เมื่ อสังคมมีประชากรเพิ่มขึ้นและมี ผูค้ นอาศัยอยู่ร่วมกันเป็ นจานวนมากนั้นย่อมเกิ ด
ปั ญหาอาชญากรรมตามมา เมื่อปั ญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นและไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิ ทธิ ภาพก็จะส่ งผล
กระทบต่อสภาพสังคมและพัฒ นากลายเป็ นปั ญหาระดับชาติ ต่อไป การแก้ไขปั ญหาอาชญากรรมที่ เน้นการจับกุม
ผูก้ ระทาความผิดของเจ้าหน้าที่ ตารวจเพียงด้านเดียวนั้น ยังไม่สามารถแก้ไขปั ญหาอาชญากรรมในชุมชนได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพ จึ งจ าเป็ นที่ จ ะต้อ งได้รับ ความร่ ว มมื อจากประชาชนในท้อ งถิ่ น และชุ ม ชนเข้ามาร่ วมแก้ไขปั ญ หา
อาชญากรรมในชุ มชนของตนเอง ก่อเกิ ดเป็ นทฤษฎี ตารวจชุมชนนามาใช้ในการแก้ไขและป้ องกันอาชญากรรมใน
ชุมชน ทาให้แต่ละสถานี ตารวจมี การกาหนดบทบาทของตารวจชุ ดชุ มชนและมวลสัมพันธ์ข้ ึ นเพื่อดาเนิ นการด้าน
ชุมชนสัมพันธ์ ดังนั้นองค์ความรู ้เกี่ยวกับงานด้านชุมชนสัมพันธ์จึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญ (ธนาวัชร ดีบุญมี, 2553: ออนไลน์)
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สานักงานตารวจแห่ งชาติได้มีนโยบายในการส่งเสริ มให้ทอ้ งถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจการตารวจ
เพื่อป้ องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา สถานีตารวจต่าง ๆ ทัว่ ประเทศจึงมีการดาเนินงานด้านชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ โดยอาศัยหลักทฤษฎีตารวจชุมชนสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระเบียบ
กฎหมายที่สานักงานตารวจแห่ งชาติกาหนดไว้ ซึ่ งแต่ละสถานี ตารวจจะมีรูปแบบและวิธีการดาเนิ นงานที่แตกต่างกัน
ออกไป โดยแต่ละปี จะมีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานเพื่อวัดความสาเร็ จในการดาเนิ นงานด้านชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ของแต่ละสถานี และในปี พ.ศ.2558 สถานี ตารวจภูธรโพรงมะเดื่ อ จังหวัดนครปฐม มีผลการประเมิ นเป็ น
อัน ดับ ที่ 1 ของตารวจภูธรภาค 7 และผลจากดาเนิ น งานด้านชุ ม ชนและมวลชนสัม พัน ธ์ที่ โดดเด่ น นี้ ส่ งผลท าให้
อาชญากรรมในพื้นที่ ลดลง เมื่อเปรี ยบเที ยบกับสถิติคดี ที่เกิ ดขึ้นในปี ที่ ผ่านๆ มา ปรากฏตามสถิติคดี อาญาย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 - 2558
ตารางที่ 1 สถิติคดีอาญาย้อนหลังปี พ.ศ.2554- ปี พ.ศ.2558
ปี พ.ศ.
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
ที่มา: สถานีตารวจภูธรโพรงมะเดื่อ, 2561

จานวนคดี
639 คดี
690 คดี
574 คดี
247 คดี
230 คดี

จากที่มาและความสาคัญของปั ญหาดังกล่าวข้างต้นทาให้ผวู ้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษาบทบาทของตารวจชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ในการป้ องกัน อาชญากรรมในชุ มชน:กรณี ศึกษา สถานี ตารวจภูธรโพรงมะเดื่ อ จังหวัดนครปฐม
เนื่ องจากสถานี ตารวจนี้เคยได้รับรางวัลการปฏิบตั ิงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ดีเด่นอันดับที่ 1 ของตารวจภูธร
ภาค 7 ใน พ.ศ.2558 นอกจากนี้ ยังทาให้คดี อาชญากรรมลดน้อยลงอย่างเห็ นได้ชัด จึ งทาให้ผูว้ ิจัยสนใจที่ ศึกษาใน
ประเด็นดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาบทบาทของตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในการป้ องกันอาชญากรรมในชุมชนของสถานี
ตารวจภูธรโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม
2.2 เพื่อศึกษาปั จจัยที่ ทาให้งานตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในการป้ องกันอาชญากรรมในชุมชนของ
สถานีตารวจภูธรโพรงมะเดื่อจังหวัดนครปฐมประสบความสาเร็ จ
2.3 เพื่อศึกษาหาข้อเสนอแนะ แนวทางในการเพิ่มประสิ ทธิภาพบทบาทและการปฏิบตั ิของตารวจชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ในการป้ องกันอาชญากรรมในชุมชนของสถานีตารวจภูธรโพรงมะเดื่อจังหวัดนครปฐม
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3. วิธีดาเนินการวิจยั
3.1 รู ปแบบการวิจยั
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้วิธีการในการเก็บข้อมูลคือ การสัมภาษณ์เชิงลึก หน่วยในการวิเคราะห์
(Unit of Analysis) คือ ระดับบุคคลที่ มีประสบการณ์ในการทางานเกี่ยวกับชุมชนสัมพันธ์ รวมถึงมีความเกี่ยวข้องใน
การปฏิบตั ิหน้าที่การเข้าร่ วมชุมชนสัมพันธ์
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง,การสัมภาษณ์เชิงลึก ด้วยวิธีการ
Face to Face เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึกเพื่อนาไปสู่ การค้นหาคาตอบของคาถามในการวิจยั ที่ ต้ งั ไว้ คือ บทบาทหน้าที่ ,
ปั จจัยความสาเร็ จและข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในการป้ องกัน
อาชญากรรมในชุมชน และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญที่คดั เลือกไว้แบบเฉพาะเจาะจง
3.3 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตารวจชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ที่ ทางานอยูใ่ นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 2
ปี จานวน 1 นาย, เจ้าหน้าที่ตารวจสายอื่นๆ นอกจากชุดชุมชนสัมพันธ์ ที่ ทางานอยูใ่ นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี จานวน 3
นาย, หัวหน้าชุมชน ที่ อาศัยอยู่ในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 5 ปี จานวน 2 คน, ประชาชนที่ อาศัยอยู่ในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
จานวน 2 คน และอาสาสมัครตารวจบ้านที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี จานวน 2 คน
3.4 ใช้แ บบสัม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) เป็ นเครื่ อ งมื อในการวิจัยประกอบด้วย ชุ ดค าถามที่ ใช้
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตารวจชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ , ชุดคาถามที่ ใช้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตารวจสายอื่นๆ นอกจาก
ชุ ด ชุ ม ชนและมวลชนสั ม พัน ธ์ และชุ ด ค าถามที่ ใ ช้สั ม ภาษณ์ ป ระชาชนในชุ ม ชน ประกอบด้วย หั วหน้าชุ ม ชน
ประชาชนและ อาสาสมัครตารวจบ้าน
3.5 การวิเคราะห์ ขอ้ มูล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ เนื้ อ หา (Content Analysis) เพื่อ กาหนดหัวข้อ กลุ่ม หัวข้อ
สาคัญ (Topic or Category) และการขยายข้อมูลที่ได้มา
4. ผลการวิจยั
ผลการศึ กษาวิจยั พบว่า เจ้าหน้าที่ ตารวจชุ มชนและมวลชนสัมพันธ์มีบทบาทสาคัญ ที่ ทาให้ชุมชนเห็ นถึ ง
ความสาคัญและเข้ามามีส่วนร่ วมในการป้ องกันอาชญากรรมในชุมชน โดยมีบทบาทต่างๆ ดังนี้ 1. การพบปะเยีย่ มเยียน
ประชาชน 2.การให้ความรู ้ คาแนะนาเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ 3. การป้ องกันอาชญากรรมและดูแลความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน 4. การสร้างความพึงพอใจและทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ 5. การไกล่เกลี่ยหรื อแก้ไขปั ญหาเบื้องต้น
6. การแก้ไขปั ญหาอาชญากรรมในชุมชน 7. มีโครงการหรื อกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกับชุมชน
ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ทาให้งานตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในการป้ องกันอาชญากรรมใน
ชุมชนประสบความสาเร็ จ ได้แก่ 1. ปั จจัยด้านงบประมาณและแผนการดาเนิ นงานที่ชดั เจน 2. ปั จจัยด้านกระบวนการ
ทางานและความร่ วมมือของคนในชุมชน 3. ปั จจัยด้านความสม่ าเสมอในการเข้าพบปะประชาชน 4. ปั จจัยด้านการ
ทางานด้วยความเข้มแข็งของชุ ดชุ มชนและมวลชนสัมพัน ธ์ 5. ปั จจัยด้านการสร้ างทัศนคติ และการสื่ อสารที่ ดีกับ
ประชาชน 6. ปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ยังได้ขอ้ เสนอแนะ
แนวทางในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพบทบาทและการปฏิ บัติ ข องต ารวจชุ ม ชนและมวลชนสั ม พัน ธ์ ในการป้ อ งกัน
อาชญากรรมในชุมชน ได้แก่ 1. ควรมีแผนการดาเนิ นงานที่ชดั เจน 2. ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายให้แก่
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ประชาชน 3. ด้านงบประมาณในการดาเนิ นการ 4. ความต่อเนื่ องในการดาเนิ นการ 5. การเข้าถึงชุมชนให้มากยิ่งขึ้น
เพื่อให้ประชาชนมีทศั นคติที่ดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
5. การอภิปรายผล
สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
5.1 เจ้าหน้าที่ตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์มีบทบาทสาคัญต่างๆ ดังนี้
5.1.1 บทบาทในการพบปะประชาชน แจ้ง ข้อ มู ล ข่ าวสารให้เจ้าหน้าที่ ต ารวจได้รั บ ทราบท าให้ ปั ญ หา
อาชญากรรมลดลงและชาวบ้านอยู่อย่างปลอดภัย การที่ เจ้าหน้าที่ ตารวจให้ความสนใจที่ จะเข้าประชุ มพบปะกับ
ประชาชน จะทาให้ทราบถึงปั ญหาที่แท้จริ ง และร่ วมกันกาหนดแนวทางในการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของประจวบ โสดาบัน (2557) วิจยั เรื่ องบทบาทของตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ที่มีต่อการแก้ไขปั ญหายา
เสพติดในเขตพื้นที่ของสถานี ตารวจภูธรบ้านเป้ า อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ พบว่า การที่เจ้าหน้าที่ตารวจให้
ความสนใจที่จะเข้าประชุมพบปะกับประชาชน จะทาให้ทราบถึงปั ญหาที่แท้จริ ง
5.1.2 บทบาทด้านการให้ความรู ้ ให้คาแนะนา โดยแนะนาให้ความรู ้เรื่ องสิ่ งที่ผิดกฎหมาย เพื่อให้ประชาชน
เกิดความรู ้ความเข้าใจในการพัฒนาสภาพความเป็ นอยูใ่ ห้มีความมัน่ คงปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ พัฒน์วิทย์ แสงมุกดา (2560) วิจยั เรื่ องการมีส่วนร่ วมในการป้ องกันอาชญากรรมผ่านสื่ อวิทยุจราจรเพื่อ
สังคม กรณี ศึกษา: กลุ่มผูข้ บั รถแท็กซี่ ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า การให้ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับสาเหตุการเกิ ด
อาชญากรรมและสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างผูข้ บั แท็กซี่ ดว้ ยกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันการเกิด
อาชญากรรม
5.1.3 บทบาทในการดูแลความปลอดภัยในชุมชนอย่าสม่าเสมอมีความสาคัญมาก เพราะเป็ นการเกาะติดพื้นที่
อย่างสม่าเสมอ ทาให้ประชาชนเกิดความเชื่ อใจและไว้วางใจเจ้าหน้าที่ ตารวจ และลบความรู ้สึกที่ เห็นตารวจเป็ นคน
แปลกหน้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนานพ นิ่ มสุวรรณ์ (2555) วิจยั เรื่ องแนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานสายตรวจ
สถานี ตารวจภูธรเมืองพิษ ณุโลก พบว่า การสร้างความใกล้ชิดกับประชาชน โดยการเข้าไปพบปะพูดคุยกับประชาชน
ตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะบริ เวณที่มีประชากรหนาแน่นหรื อมีการรวมตัวกันอย่างสม่าเสมอ ส่ งผลต่อความร่ วมมือ
ระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจกับประชาชน
5.1.4 บทบาทด้านการทาให้ประชาชนมีความรู ้สึกดีและไม่เน้นการจับกุมการระงับเหตุอย่างเดียว การทางาน
ของตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ที่เพิ่มเติ มจากการทางานของตารวจแบบเดิ มคื อต้องมุ่งเข้าหาชุมชนและต้อง
ทางานร่ วมกับประชาชนเพื่อป้ องกันอาชญากรรมในชุมชน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของจนเรศ คาเขียนและประที ป
ตระกูลสา (2553) วิจยั เรื่ องการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการดาเนินงานตารวจชุมชนสัมพันธ์: กรณี ศึกษาพื้นที่สถานี
ตารวจภูธรเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร พบว่า ประชาชนก็ยงั รู ้สึกว่าการได้เข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ กับตารวจแล้วทาให้รู้สึก
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองหรื อของชุมชน อีกทั้งประชาชนก็ยงั อยากที่จะมีส่วนร่ วมที่ได้ช่วยกัน
ป้ องกันอาชญากรรมและยาเสพติดในสังคมอีกด้วย
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5.1.5 บทบาทในการไกล่เกลี่ยหรื อแก้ไขปั ญหาเบื้องต้น บทบาทของตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ตอ้ ง
ส่ งเสริ มให้ชุมชนเข้มแข็ง มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ โดยการนาหลักการยุติธรรมสมานฉันท์และการ
ยุติธรรมชุมชน มาใช้แก้ปัญหาภายในชุมชม (สถานีตารวจภูธรดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี , 2559 : ออนไลน์)
5.1.6 บทบาทในด้านการแก้ไขปั ญหาอาชญากรรมและปั ญหาต่างๆในชุมชน การออกตรวจของตารวจชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์ จะเข้าไปตามพื้นที่ ต่างๆ เป็ นไปตามสภาพพื้นที่ และสภาพอาชญากรรม โดยการเพิ่มความถี่การ
ตรวจในบริ เวณที่ เกิดอาชญากรรมบ่อยครั้ง และหาสาเหตุของการเกิ ดอาชญากรรมเพื่อแก้ไขต่อไป ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของพัฒน์วิทย์ แสงมุกดา (2560) วิจยั เรื่ องการมีส่วนร่ วมในการป้ องกันอาชญากรรมผ่านสื่ อวิทยุจราจรเพื่อ
สังคม กรณี ศึกษา: กลุ่มผูข้ บั รถแท็กซี่ ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า การมีส่วนร่ วมในการป้ องกันอาชญากรรมผ่านสื่ อ
วิทยุจราจรเพื่อสังคมเป็ นกระบวนการส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมของตารวจ โดยร่ วมกันแจ้งผ่าน
สื่ อวิทยุจราจรให้ระวังภัยในบริ เวณมีปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
5.1.7 มีโครงการหรื อกิจกรรมที่ชดั เจน ซึ่ งส่ วนใหญ่ได้รับความร่ วมมือจากชุมชนเป็ นอย่างดีการปฏิบตั ิงาน
การจัดกิจกรรมหรื อการดาเนิ นงานต่างๆ จะคานึ งถึงชุมชนด้วย การมีส่วนร่ วมของชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยูใ่ น
ชุมชนสามารถเข้ามามีบทบาทในการกาหนดโครงการหรื อกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ เป็ นการส่ งเสริ มให้
ประชาชนเกิ ด ความรู ้ สึ ก ถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว ม และเกิ ด พัน ธะในเชิ ง หุ ้ น ส่ ว นกับ ชุ ม ชนที่ ต นอยู่อ าศัย ส่ ง ผลดี ต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการป้ องกัน อาชญากรรมในชุ ม ชน ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ นิ รุตติ คุ ณ ชัย (2554) วิจัยเรื่ อ ง
แนวทางพัฒนาการปฏิ บตั ิ งานของตารวจชุมชนสัมพันธ์ในจังหวัดกาแพงเพชร พบว่า การจัดเวที แลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็ นกับประชาชน หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องเพื่อศึ กษาและวิเคราะห์ปัญหาพร้อมหาแนวทางการแก้ไขโดยเน้นความ
ร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนในการร่ วมคิด ตัดสิ นใจ จัดประชุมผูน้ าชุมชน ประชาชน คณะกรรมการหมู่บา้ น อาสาสมัคร
หมู่บา้ น เพื่อแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วางแผน ลงมติแผนการปฏิบตั ิงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
5.2 ปั จจัยที่ทาให้การดาเนินการของตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ประสบความสาเร็ จมีดงั นี้
5.2.1 ปั จจัยด้านงบประมาณ แผนการดาเนิ นงาน การมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่ เกี่ยวข้องและนโยบายของกรมการ
ปกครองหรื อส่ วนท้องถิ่น การกาหนดแผนภารกิ จที่ ชดั เจน โดยตระหนักถึงการมีส่วนร่ วมระหว่างชุมชนกับตารวจ
และได้รับการจัดสรรงบประมาณ วัสดุและอุปกรณ์ที่มีความจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน จึงจะทาให้การทางานด้านชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์ประสบผลสาเร็ จ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของชาญคณิ ต กฤตยา สุ ริยะมณี และอุนิษา เลิศโตมร
สกุล (2555) วิจยั เรื่ องการนากลยุทธ์แบบ Community Policing มาประยุกต์ใช้ในการป้ องกันอาชญากรรมในเขตเมือง:
กรณี ศึกษา ชุมชนในเขตลาดพร้าว บางนาและบางพลัด กรุ งเทพมหานคร การกาหนดกลยุทธ์แบบตารวจชุมชนที่ควร
จะนามาใช้ในชุมชน
5.2.2 ปั จจัยด้านความร่ วมมือของคนในชุมชน ปั จจัยความสาเร็ จในด้านการมีส่วนร่ วมของชุมชน เป็ นการ
สร้ างความร่ ว มมื อ ระหว่างต ารวจกับ ประชาชนในชุ ม ชน ในการวิเคราะห์ ปั ญ หาและการป้ อ งกัน แก้ไ ขปั ญ หา
อาชญากรรมในชุมชน ซึ่ งตารวจจะมิได้มีหน้าที่ป้องกันปั ญหาอาชญากรรมในชุมชนเพียงฝ่ ายเดียว แต่สมาชิกจากภาค
ส่วนต่างๆ ในชุมชนจะต้องร่ วมกันกับตารวจในการป้ องกันปั ญหาอาชญากรรมในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
นิ รุตติ คุณชัย(2554) วิจยั เรื่ องแนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานของตารวจชุมชนสัมพันธ์ในจังหวัดกาแพงเพชรพบว่าจัด
เจ้าหน้าที่ชุดตารวจชุมชนสัมพันธ์เข้าพบปะเยีย่ มเยียนประชาชนและผูน้ าชุมชนอย่างสม่าเสมอจัดเวทีแลกเปลี่ยนความ
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คิดเห็ นกับประชาชน หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องเพื่อศึ กษาและวิเคราะห์ปัญหาพร้อมหาแนวทางการแก้ไขโดยเน้นความ
ร่ วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่ วมคิด ตัดสิ นใจเพื่อจัดระบบงานและขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานให้ครอบคลุมสภาพและ
ปั ญหาในชุมชน
5.2.3 ปั จจัย ด้านการสละเวลาให้ กับ ชุ ม ชนในการป้ อ งกัน อาชญากรรม การที่ ต ารวจชุ ม ชนและมวลชน
สัมพันธ์เข้าไปป้ องกันอาชญากรรมและดาเนิ นงานต่างๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลทาให้ประชาชนในชุมชนเกิ ด
ความรู ้สึกที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ เกิดความพึงพอใจที่จะเข้ามาร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการป้ องกันอาชญากรรม
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุ พิศาล ภักดี นฤนาถ และคณะ (2556) ว่าการนาหลักการตารวจชุมชนสัมพันธ์และการ
ป้ องกันอาชญากรรมมาใช้เป็ นแนวทางการปฏิ บัติ โดยการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างตารวจกับชุ มชน
จะต้องดาเนิ นการอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง การเข้าไปพบปะกับประชาชนในชุมชนคือ เพิ่มความเชื่อมัน่ ที่จะป้ องกัน
ปั ญหาอาชญากรรมในอนาคต
5.2.4 ปั จจัยด้านการทางานด้วยความเข้มแข็งของชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ในการเข้าถึงชุมชน การที่
ตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ปฏิบตั ิงานด้านชุมชนสัมพันธ์ดว้ ยความเข้มแข็ง และทุ่มเทให้กบั การเข้าถึงชุมชน จะ
ส่งผลทาให้เกิดบรรยากาศที่ประชาชนในชุมชนร่ วมมือกันป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอาชญากรรมต่างๆ อย่างจริ งจัง ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของประจวบ โสดาบัน (2557) วิจยั เรื่ องบทบาทของตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ที่มีต่อการ
แก้ไขปั ญ หายาเสพติ ดในเขตพื้ น ที่ ข องสถานี ตารวจภู ธรบ้านเป้ า อ าเภอเกษตรสมบู รณ์ จังหวัดชัยภู มิ พบว่า ถ้ามี
เจ้าหน้าที่ ตารวจผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านชุมชนสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและเพียงพอในการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ จะทาให้การ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจในด้านต่างๆ จะประสบความสาเร็ จเพิม่ ขึ้นมากกว่าเดิม
5.2.5 ปั จจัยด้านทัศนคติ ที่ดีของประชาชนและการสื่ อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ ตารวจกับชุมชน การสื่ อสาร
ระหว่างเจ้าหน้าที่ ตารวจกับชุมชน เป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลให้การปฏิบตั ิงานด้านชุมชนสัมพันธ์ประสบความสาเร็ จ
เพราะการสื่ อ สารของเจ้าหน้ าที่ ต ารวจจะช่ ว ยท าให้ ป ระชาชนในชุ ม ชนเกิ ด ความคุ ้น เคย และยัง เป็ นการสร้ า ง
ความสัม พัน ธ์ อ ัน ดี น ามาซึ่ งความร่ ว มมื อ กัน ระหว่างต ารวจและประชาชนในการด าเนิ น งานต่ างๆ เพื่ อ ป้ อ งกัน
อาชญากรรมในชุมชนสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พัฒน์วิทย์ แสงมุกดา (2560) วิจยั เรื่ องการมีส่วนร่ วมในการป้ องกัน
อาชญากรรมผ่านสื่ อวิทยุจราจรเพื่อสังคม กรณี ศึกษา: กลุ่มผูข้ บั รถแท็กซี่ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า การมีส่วนร่ วมใน
การป้ องกัน อาชญากรรมผ่านสื่ อ วิท ยุจราจรเพื่ อ สังคมเป็ นกระบวนการส่ งเสริ ม ให้ป ระชาชนเข้ามามี บ ทบาทใน
กิจกรรมในการป้ องกันอาชญากรรมผ่านการสื่ อสารทางวิทยุจราจร
5.2.6 ปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน การปฏิ บตั ิภารกิ จต่างๆของ
เจ้าหน้าที่ ตารวจชุมชนและมวลสัมพันธ์จะประสบความสาเร็ จได้น้ ัน จะต้องอาศัยการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
ชุมชนหรื อท้องถิ่น รวมถึงการมีส่วนร่ วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่ งจุดเริ่ มต้นของการมีส่วน
ร่ วมนั้น ก็ตอ้ งเริ่ มจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ประชาชนหรื อชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี ตารวจชุมชนสัมพันธ์ ที่ ให้ความสาคัญกับการสร้างความเป็ นมิตรระหว่างตารวจกับ
ประชาชน จนเกิดความร่ วมมือซึ่งกันและกันในการป้ องกันอาชญากรรมในชุมชน
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5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพในการดาเนิ น การของต ารวจชุ มชนและมวลชน
สัมพันธ์มี ดังนี้
5.3.1 ควรมีแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน การกาหนดแผนการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน โดยตระหนักถึงการมีส่วน
ร่ วมของผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องภาครัฐและเอกชน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิ รุตติ คุ ณชัย (2554) วิจยั เรื่ องแนวทาง
พัฒ นาการปฏิ บัติงานของตารวจชุ มชนสัมพัน ธ์ในจังหวัดกาแพงเพชร พบว่า การพัฒ นาตารวจชุ มชนสัม พัน ธ์ใน
จังหวัดกาแพงเพชร ด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา
พร้อมหาแนวทางการแก้ไขโดยเน้นความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนในการร่ วมคิด ตัดสิ นใจวางแผนดาเนิ นงานชุมชน
สัมพันธ์
5.3.2 ควรมี การอบรมให้ความรู ้แก่ประชาชนในด้านการป้ องกันอาชญากรรมในชุมชุน เพื่อให้ผูท้ ี่ มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับรู ้และเกิดความเข้าใจของโครงการต่างๆ ในการป้ องกันอาชญากรรมในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย ของ นิ รุ ต ติ คุ ณ ชัย (2554) วิจัยเรื่ อ งแนวทางพัฒ นาการปฏิ บัติ ง านของต ารวจชุ ม ชนสั ม พัน ธ์ ในจังหวัด
กาแพงเพชรพบว่า การจัดประชุมให้ความรู ้แก่ประชาชน อาสาสมัครหมู่บา้ นในเรื่ องการป้ องกันอาชญากรรมในชุมชุน
มีผลต่อการพัฒนาประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของตารวจชุมชนสัมพันธ์
5.3.3 ด้านงบประมาณควรมีการสนับสนุ นด้านงบประมาณให้เพียงพอต่อการดาเนิ นงานของตารวจชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ สุ วตั ถิ์ ไกรสกุลและจุฑ าภรณ์ คงรักษ์กวิน(2558) เรื่ องหลักการ
ปฏิบตั ิงานของตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ดังนี้ ปฏิบตั ิงานของตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ควรได้รับการ
จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ให้เพียงพอต่อความจาเป็ น
5.3.4 ความต่อเนื่ องในการดาเนิ นงานของตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในการป้ องกันอาชญากรรมใน
ชุมชนเป็ นสิ่ งสาคัญ เพราะจะเป็ นมาตรการในการลดอาชญากรรมและป้ องกันให้กลับมาเกิ ดขึ้ นอี ก และยังทาให้
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับตารวจแน่ นแฟ้ นมากขึ้น จนเกิ ดเป็ นความความร่ วมมือซึ่ งกันและกันอย่างยัง่ ยืน ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ สมลัก ษณา ไชยเสริ ฐ (2549) ที่ ก ล่ า วถึ ง การสร้ างความร่ ว มมื อ แบบก้าวไปข้างหน้าอย่างต่ อ เนื่ อ ง
(Onward-doing) ที่องค์กรการมีส่วนร่ วมต้องเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมอย่างต่อเนื่ องสม่าเสมอ เพื่อให้
เกิดการมีส่วนร่ วมระหว่างองค์กรกับประชาชนที่กา้ วไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
5.3.5 ควรมีการเข้าถึงประชาชนให้มากยิง่ ขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีทศั นคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ ซึ่ งสอดคล้อง
กับ ชนณรงค์ วัน ชา (2560) วิจัย เรื่ อ งรู ป แบบการพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพตู ้ย ามต ารวจชุ ม ชน (โคบัง)ในการป้ อ งกัน
อาชญากรรมของตารวจภูธรภาค 4 พบว่า ปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วม ปั จจัยด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ปั จจัยด้านบุคลิกภาพ
และปั จจัยด้านมนุษยสัมพันธ์มีผลต่อความสาเร็ จในการพัฒนาประสิ ทธิภาพตูย้ ามตารวจชุมชน (โคบัง) ในการป้ องกัน
อาชญากรรมของตารวจภูธรภาค 4 อย่างมีนยั สาคัญ
6. สรุปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
การศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาบทบาทของตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในการป้ องกัน
อาชญากรรมในชุมชน ศึกษาปั จจัยที่ทาให้งานตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในการป้ องกันอาชญากรรมในชุมชน
ประสบความสาเร็ จและเพื่อศึกษาหาข้อเสนอแนะ แนวทางในการเพิ่มประสิ ทธิภาพบทบาทและการปฏิบตั ิของตารวจ
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ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในการป้ องกันอาชญากรรมในชุมชนของสถานี ตารวจภูธรโพรงมะเดื่ อจังหวัดนครปฐม
โดยใช้การสัม ภาษณ์ เชิ งลึ ก ในการเก็ บ ข้อ มูล ใช้ห น่ วยในการวิเคราะห์ จ ากกลุ่ม ผูใ้ ห้ข ้อ มูล ส าคัญ ที่ คดั เลื อ กแบบ
เฉพาะเจาะจงได้แก่ เจ้าหน้าที่ ตารวจชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ตารวจสายอื่นๆ นอกจากชุดชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ หัวหน้าชุมชน ประชาชนและอาสาสมัครตารวจบ้าน มาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา
จากผลการวิจยั สามารถสรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะได้ดงั นี้
6.1 บทบาทสาคัญ ที่ ทาให้ชุมชนเห็ นถึ งความส าคัญและเข้ามามี ส่วนร่ วมในการป้ องกันอาชญากรรมใน
ชุมชน โดยมีบทบาทต่างๆ ได้แก่ การพบปะเยีย่ มเยียนประชาชน การให้ความรู ้ คาแนะนาเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ การ
ป้ องกันอาชญากรรมและดูแลความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน การสร้างความพึงพอใจและทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่
ตารวจ การไกล่เกลี่ยหรื อแก้ไขปั ญหาเบื้องต้น การแก้ไขปั ญหาอาชญากรรมในชุมชน และมีโครงการหรื อกิจกรรม
ต่างๆ ร่ วมกับชุมชน
6.2 ปั จ จัย ที่ ท าให้ งานต ารวจชุ ม ชนและมวลชนสั ม พัน ธ์ ในการป้ อ งกัน อาชญากรรมในชุ ม ชนประสบ
ความสาเร็ จ ได้แก่ ปั จจัยด้านงบประมาณและแผนการดาเนิ นงานที่ ชดั เจน ปั จจัยด้านกระบวนการทางานและความ
ร่ วมมือของคนในชุมชน ปั จจัยด้านความสม่าเสมอในการเข้าพบปะประชาชน ปั จจัยด้านการทางานด้วยความเข้มแข็ง
ของชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ปั จจัยด้านการสร้างทัศนคติและการสื่ อสารที่ ดีกบั ประชาชน และปั จจัยด้านการมี
ส่วนร่ วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
6.3 ข้อเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพบทบาทและการปฏิ บัติของตารวจชุ มชนและมวลชน
สัมพันธ์ในการป้ องกันอาชญากรรมในชุมชน ควรมีแผนการดาเนิ นงานที่ ชดั เจน ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ ยวกับ
กฎหมายให้แก่ประชาชน ด้านงบประมาณในการดาเนิ นการ ความต่อเนื่ องในการดาเนิ นการ การเข้าถึงชุมชนให้มาก
ยิง่ ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีทศั นคติที่ดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
6.4 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
6.4.1 ควรทาการศึกษาถึงการมีส่วนร่ วมของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการป้ องกันอาชญากรรมในชุมชนของ
สถานีตารวจภูธรโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม
6.4.2 ควรทาการศึกษาวิเคราะห์ผลเชิงปริ มาณเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อบทบาทของตารวจชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ในการป้ องกันอาชญากรรมในชุมชนของสถานีตารวจภูธรโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม
6.4.3 ควรทาการศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในการป้ องกันอาชญากรรม
ให้มีประสิ ทธิภาพ และมีการดาเนินงานที่ยงั่ ยืนต่อไปในอนาคตและเป็ นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน
7. กิตติกรรมประกาศ
การทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้สาเร็ จลุล่วงได้อย่างดีน้ นั ก็ดว้ ยการให้ความช่วยเหลือแนะนาและการดูแลเอาใจ
ใส่ อย่างยิง่ จากอาจารย์ ดร.ศุภกร ปุญญฤทธิ์ ซึ่ งเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา, ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พันตารวจโท ดร.เสกสัณ
เครื อคา อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม และอาจารย์ ดร.ศศิ ภทั รา ศิริวาโท ที่ได้กรุ ณาที่ให้คาแนะนาข้อคิดเห็ นตรวจสอบ และ
ช่วยชี้แนะแนวทางในการพัฒนาวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ ผูว้ จิ ยั จึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
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ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ตารวจชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจภูธรโพรงมะเดื่อ
ทุกท่าน ตลอดจนผูน้ าชุมชนและประชาชน ในพื้นที่ของสถานี ตารวจภูธรโพรงมะเดื่อทุกท่าน ที่ยินดี ตอ้ นรับและให้
ความอนุเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆที่เป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั ชิ้นนี้
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