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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาท ปัจจัยความส าเร็จ และข้อเสนอแนะในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ในการป้องกนัอาชญากรรมในชุมชน โดยใชก้ารสัมภาษณ์ เชิงลึก 
เป็นเคร่ืองมือในการวจิยั เก็บขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลคนส าคญัท่ีคดัเลือกไวแ้บบเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจ
ชุดชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ เจา้หนา้ท่ีต ารวจสายอ่ืนๆ หัวหนา้ชุมชน ประชาชน และอาสาสมคัรต ารวจบา้น ในเขต
พ้ืนท่ีของสถานีต ารวจภูธรโพรงมะเด่ือ จงัหวดันครปฐม จ านวนทั้งส้ิน 10 นาย น ามาวเิคราะห์เน้ือหาเพื่อก าหนดหวัขอ้ 
กลุ่มหัวขอ้ส าคญัและการขยายขอ้มูลท่ีไดม้า  ผลการศึกษาวิจยัพบวา่บทบาทในการป้องกนัอาชญากรรมในชุมชน คือ 
การท าให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัอาชญากรรมในชุมชน การสร้างความพึงพอใจและทัศนคติท่ีดีต่อ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจ และมีโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ร่วมกบัชุมชน เป็นตน้ และปัจจยัท่ีส่งผลให้การด าเนินงานดงักล่าว
ประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ การมีแผนงานท่ีชดัเจน ปัจจยัดา้นการสร้างทศันคติและการส่ือสารท่ีดีกบัประชาชน และ
ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนในชุมชน ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดเ้สนอแนะแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
บทบาทและการปฏิบติัในการป้องกนัอาชญากรรมในชุมชน ไดแ้ก่ การอบรมใหค้วามรู้ในการป้องกนัอาชญากรรมแก่
ประชาชน การจดัสรรงบประมาณท่ีชดัเจน ความต่อเน่ืองในการด าเนินการ และการเขา้ถึงชุมชนให้สม ่าเสมอเพื่อให้
ประชาชนมีทศันคติท่ีดี จากผลการวจิยัสามารถสรุปผลการวจิยัไดว้า่ การด าเนินการงานของต ารวจชุมชนและมวลชน
สัมพนัธ์ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมให้ชุมชนนั้น ตอ้งเร่ิมจากการสร้างทศันคติในเชิงหุ้นส่วนทาง
สงัคมและดึงชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัอาชญากรรมร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  
 
ค ำส ำคญั: ต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ การป้องกันอาชญากรรมในชุมชน สถานีต ารวจภูธรโพรงมะเด่ือ 
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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. บทน า 
 ปัจจุบันโลกได้เปล่ียนแปลงทั้ งสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอย่างรวดเร็ว เกิดการเคล่ือนยา้ยของ
ประชากรจากชนบทสู่ตวัเมือง เม่ือสังคมมีประชากรเพ่ิมข้ึนและมีผูค้นอาศยัอยู่ร่วมกนัเป็นจ านวนมากนั้นย่อมเกิด
ปัญหาอาชญากรรมตามมา เม่ือปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึนและไม่ไดรั้บการแกไ้ขอย่างมีประสิทธิภาพก็จะส่งผล
กระทบต่อสภาพสังคมและพฒันากลายเป็นปัญหาระดับชาติต่อไป การแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมท่ีเน้นการจบักุม
ผูก้ระท าความผิดของเจา้หน้าท่ีต ารวจเพียงดา้นเดียวนั้น ยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องถ่ินและชุมชนเขา้มาร่วมแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในชุมชนของตนเอง ก่อเกิดเป็นทฤษฎีต ารวจชุมชนน ามาใชใ้นการแกไ้ขและป้องกันอาชญากรรมใน
ชุมชน ท าให้แต่ละสถานีต ารวจมีการก าหนดบทบาทของต ารวจชุดชุมชนและมวลสัมพนัธ์ข้ึนเพ่ือด าเนินการด้าน
ชุมชนสมัพนัธ์ ดงันั้นองคค์วามรู้เก่ียวกบังานดา้นชุมชนสมัพนัธ์จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั (ธนาวชัร ดีบุญมี, 2553: ออนไลน์) 
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 ส านกังานต ารวจแห่งชาติไดมี้นโยบายในการส่งเสริมใหท้อ้งถ่ินและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ
เพ่ือป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา สถานีต ารวจต่าง ๆ ทัว่ประเทศจึงมีการด าเนินงานดา้นชุมชน
และมวลชนสัมพนัธ์ในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ โดยอาศยัหลกัทฤษฎีต ารวจชุมชนสัมพนัธ์มาประยกุตใ์ชร่้วมกบัระเบียบ
กฎหมายท่ีส านกังานต ารวจแห่งชาติก าหนดไว ้ซ่ึงแต่ละสถานีต ารวจจะมีรูปแบบและวิธีการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนั
ออกไป โดยแต่ละปีจะมีการประเมินผลการปฏิบติังานเพ่ือวดัความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นชุมชนและมวลชน
สัมพนัธ์ของแต่ละสถานี และในปี พ.ศ.2558 สถานีต ารวจภูธรโพรงมะเด่ือ จงัหวดันครปฐม มีผลการประเมินเป็น
อนัดับท่ี 1 ของต ารวจภูธรภาค 7 และผลจากด าเนินงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ท่ีโดดเด่นน้ี ส่งผลท าให้
อาชญากรรมในพ้ืนท่ีลดลง เม่ือเปรียบเทียบกบัสถิติคดีท่ีเกิดข้ึนในปีท่ีผ่านๆ มา ปรากฏตามสถิติคดีอาญายอ้นหลงั 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 - 2558  
 
ตารางที่ 1 สถิติคดีอาญายอ้นหลงัปี พ.ศ.2554- ปี พ.ศ.2558 

ปี พ.ศ. จ านวนคดี 
 พ.ศ.2554 639 คดี 
 พ.ศ.2555 690 คดี 
 พ.ศ.2556 574 คดี 
 พ.ศ.2557 247 คดี 
 พ.ศ.2558 230 คดี 

ที่มา: สถานีต ารวจภูธรโพรงมะเด่ือ, 2561 
 

 จากท่ีมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ท าใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาบทบาทของต ารวจชุมชนและ
มวลชนสัมพนัธ์ในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน:กรณีศึกษา สถานีต ารวจภูธรโพรงมะเด่ือ จงัหวดันครปฐม 
เน่ืองจากสถานีต ารวจน้ีเคยไดรั้บรางวลัการปฏิบติังานดา้นชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ดีเด่นอนัดบัท่ี 1 ของต ารวจภูธร
ภาค 7 ใน พ.ศ.2558 นอกจากน้ียงัท าให้คดีอาชญากรรมลดน้อยลงอย่างเห็นไดช้ัด จึงท าให้ผูว้ิจัยสนใจท่ีศึกษาใน
ประเด็นดงักล่าว 
 
2. วตัถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือศึกษาบทบาทของต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ในการป้องกนัอาชญากรรมในชุมชนของสถานี
ต ารวจภูธรโพรงมะเด่ือ จงัหวดันครปฐม 
 2.2 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีท าให้งานต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ในการป้องกนัอาชญากรรมในชุมชนของ
สถานีต ารวจภูธรโพรงมะเด่ือจงัหวดันครปฐมประสบความส าเร็จ 
 2.3 เพ่ือศึกษาหาขอ้เสนอแนะ แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพบทบาทและการปฏิบติัของต ารวจชุมชนและ
มวลชนสมัพนัธ์ในการป้องกนัอาชญากรรมในชุมชนของสถานีต ารวจภูธรโพรงมะเด่ือจงัหวดันครปฐม 
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3. วธีิด าเนินการวจิยั 
 3.1 รูปแบบการวจิยั  
 การวจิยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชว้ิธีการในการเก็บขอ้มูลคือ การสัมภาษณ์เชิงลึก หน่วยในการวิเคราะห์ 
(Unit of Analysis) คือ ระดบับุคคลท่ีมีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกบัชุมชนสัมพนัธ์ รวมถึงมีความเก่ียวขอ้งใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีการเขา้ร่วมชุมชนสมัพนัธ์ 
 3.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง,การสัมภาษณ์เชิงลึก ดว้ยวิธีการ 
Face to Face เพ่ือให้ได้ขอ้มูลเชิงลึกเพ่ือน าไปสู่การคน้หาค าตอบของค าถามในการวิจยัท่ีตั้ งไว ้คือ บทบาทหน้าท่ี, 
ปัจจัยความส าเร็จและขอ้เสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพของต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ในการป้องกัน
อาชญากรรมในชุมชน และการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลคนส าคญัท่ีคดัเลือกไวแ้บบเฉพาะเจาะจง  
 3.3 ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั  ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจชุดชุมชนและมวลชนสมัพนัธ์ ท่ีท างานอยูใ่นพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 2 
ปี  จ านวน 1 นาย, เจา้หนา้ท่ีต ารวจสายอ่ืนๆ นอกจากชุดชุมชนสัมพนัธ์ ท่ีท างานอยูใ่นพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี จ านวน 3 
นาย, หัวหน้าชุมชน ท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 2 คน, ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5 ปี 
จ านวน 2 คน และอาสาสมคัรต ารวจบา้นท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน 2 คน 
 3.4 ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเคร่ืองมือในการวิจัยประกอบด้วย ชุดค าถามท่ีใช้
สัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีต ารวจชุดชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์, ชุดค าถามท่ีใชส้ัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีต ารวจสายอ่ืนๆ นอกจาก
ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ และชุดค าถามท่ีใช้สัมภาษณ์ประชาชนในชุมชน ประกอบด้วย หัวหน้าชุมชน 
ประชาชนและ อาสาสมคัรต ารวจบา้น 
 3.5 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ เน้ือหา (Content Analysis) เพ่ือก าหนดหัวข้อ กลุ่มหัวข้อ
ส าคญั (Topic or Category) และการขยายขอ้มูลท่ีไดม้า 
 
4. ผลการวจิยั 

ผลการศึกษาวิจยัพบว่า เจ้าหน้าท่ีต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์มีบทบาทส าคญัท่ีท าให้ชุมชนเห็นถึง
ความส าคญัและเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัอาชญากรรมในชุมชน โดยมีบทบาทต่างๆ ดงัน้ี 1. การพบปะเยีย่มเยยีน
ประชาชน 2.การใหค้วามรู้ ค  าแนะน าเก่ียวกบักฎหมายต่างๆ 3. การป้องกนัอาชญากรรมและดูแลความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น 4. การสร้างความพึงพอใจและทศันคติท่ีดีต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 5. การไกล่เกล่ียหรือแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ 
6. การแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 7. มีโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ร่วมกบัชุมชน  

ผลจากการศึกษาวจิยัพบวา่ ปัจจยัท่ีท าใหง้านต ารวจชุมชนและมวลชนสมัพนัธ์ในการป้องกนัอาชญากรรมใน
ชุมชนประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ 1. ปัจจยัดา้นงบประมาณและแผนการด าเนินงานท่ีชดัเจน 2. ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ท างานและความร่วมมือของคนในชุมชน 3. ปัจจยัดา้นความสม ่าเสมอในการเขา้พบปะประชาชน 4. ปัจจยัดา้นการ
ท างานด้วยความเขม้แข็งของชุดชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ 5. ปัจจัยด้านการสร้างทัศนคติและการส่ือสารท่ีดีกับ
ประชาชน 6. ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งน้ีผูว้ิจยัยงัไดข้อ้เสนอแนะ
แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพบทบาทและการปฏิบัติของต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในการป้องกัน
อาชญากรรมในชุมชน ไดแ้ก่ 1. ควรมีแผนการด าเนินงานท่ีชดัเจน 2. ควรมีการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบักฎหมายใหแ้ก่
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ประชาชน 3. ดา้นงบประมาณในการด าเนินการ 4. ความต่อเน่ืองในการด าเนินการ 5. การเขา้ถึงชุมชนให้มากยิ่งข้ึน 
เพ่ือใหป้ระชาชนมีทศันคติท่ีดีระหวา่งประชาชนกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
 

5. การอภิปรายผล 
สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 5.1 เจา้หนา้ท่ีต ารวจชุมชนและมวลชนสมัพนัธ์มีบทบาทส าคญัต่างๆ ดงัน้ี 
 5.1.1 บทบาทในการพบปะประชาชน แจ้งข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจได้รับทราบท าให้ปัญหา
อาชญากรรมลดลงและชาวบ้านอยู่อย่างปลอดภยั การท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจให้ความสนใจท่ีจะเขา้ประชุมพบปะกับ
ประชาชน จะท าให้ทราบถึงปัญหาท่ีแทจ้ริง และร่วมกนัก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของประจวบ โสดาบนั (2557) วจิยัเร่ืองบทบาทของต ารวจชุมชนและมวลชนสมัพนัธ์ท่ีมีต่อการแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในเขตพ้ืนท่ีของสถานีต ารวจภูธรบา้นเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ พบวา่ การท่ีเจา้หนา้ท่ีต ารวจให้
ความสนใจท่ีจะเขา้ประชุมพบปะกบัประชาชน จะท าใหท้ราบถึงปัญหาท่ีแทจ้ริง 
 5.1.2 บทบาทดา้นการให้ความรู้ ให้ค  าแนะน า โดยแนะน าให้ความรู้เร่ืองส่ิงท่ีผิดกฎหมาย เพื่อให้ประชาชน
เกิดความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาสภาพความเป็นอยูใ่หมี้ความมัน่คงปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ พฒัน์วิทย ์แสงมุกดา (2560) วิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมในการป้องกนัอาชญากรรมผ่านส่ือวิทยจุราจรเพ่ือ
สังคม กรณีศึกษา: กลุ่มผูข้บัรถแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร พบว่า การให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับสาเหตุการเกิด
อาชญากรรมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งผูข้บัแท็กซ่ีดว้ยกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการป้องกนัการเกิด
อาชญากรรม 
 5.1.3 บทบาทในการดูแลความปลอดภยัในชุมชนอยา่สม ่าเสมอมีความส าคญัมาก เพราะเป็นการเกาะติดพ้ืนท่ี
อยา่งสม ่าเสมอ ท าให้ประชาชนเกิดความเช่ือใจและไวว้างใจเจา้หนา้ท่ีต ารวจ และลบความรู้สึกท่ีเห็นต ารวจเป็นคน
แปลกหนา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนานพ น่ิมสุวรรณ์ (2555) วิจยัเร่ืองแนวทางพฒันาการปฏิบติังานสายตรวจ 
สถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก พบวา่ การสร้างความใกลชิ้ดกบัประชาชน โดยการเขา้ไปพบปะพูดคุยกบัประชาชน
ตามสถานท่ีต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีประชากรหนาแน่นหรือมีการรวมตวักนัอยา่งสม ่าเสมอ ส่งผลต่อความร่วมมือ
ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีต ารวจกบัประชาชน  
 5.1.4 บทบาทดา้นการท าใหป้ระชาชนมีความรู้สึกดีและไม่เนน้การจบักุมการระงบัเหตุอยา่งเดียว การท างาน
ของต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ท่ีเพ่ิมเติมจากการท างานของต ารวจแบบเดิมคือตอ้งมุ่งเขา้หาชุมชนและตอ้ง
ท างานร่วมกบัประชาชนเพ่ือป้องกนัอาชญากรรมในชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจนเรศ ค าเขียนและประทีป 
ตระกลูสา (2553) วจิยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานต ารวจชุมชนสมัพนัธ์: กรณีศึกษาพ้ืนท่ีสถานี
ต ารวจภูธรเมืองพิจิตร จงัหวดัพิจิตร พบวา่ ประชาชนก็ยงัรู้สึกวา่การไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ กบัต ารวจแลว้ท าใหรู้้สึก
มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของตนเองหรือของชุมชน อีกทั้งประชาชนก็ยงัอยากท่ีจะมีส่วนร่วมท่ีไดช่้วยกนั
ป้องกนัอาชญากรรมและยาเสพติดในสงัคมอีกดว้ย 
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 5.1.5 บทบาทในการไกล่เกล่ียหรือแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ บทบาทของต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ตอ้ง
ส่งเสริมให้ชุมชนเขม้แข็ง มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้ โดยการน าหลกัการยุติธรรมสมานฉันท์และการ
ยติุธรรมชุมชน มาใชแ้กปั้ญหาภายในชุมชม (สถานีต ารวจภูธรดอนสกั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี, 2559 : ออนไลน์) 
 5.1.6 บทบาทในดา้นการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมและปัญหาต่างๆในชุมชน การออกตรวจของต ารวจชุมชน
และมวลชนสัมพนัธ์ จะเขา้ไปตามพ้ืนท่ีต่างๆ เป็นไปตามสภาพพ้ืนท่ีและสภาพอาชญากรรม โดยการเพ่ิมความถ่ีการ
ตรวจในบริเวณท่ีเกิดอาชญากรรมบ่อยคร้ัง และหาสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมเพ่ือแกไ้ขต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของพฒัน์วิทย ์แสงมุกดา (2560) วิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมในการป้องกนัอาชญากรรมผ่านส่ือวิทยุจราจรเพ่ือ
สังคม กรณีศึกษา: กลุ่มผูข้บัรถแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร พบว่า การมีส่วนร่วมในการป้องกนัอาชญากรรมผ่านส่ือ
วทิยจุราจรเพ่ือสงัคมเป็นกระบวนการส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มามีบทบาทในกิจกรรมของต ารวจ โดยร่วมกนัแจง้ผา่น
ส่ือวทิยจุราจรใหร้ะวงัภยัในบริเวณมีปัญหาอาชญากรรมเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง 
 5.1.7 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีชดัเจน ซ่ึงส่วนใหญ่ไดรั้บความร่วมมือจากชุมชนเป็นอยา่งดีการปฏิบติังาน 
การจดักิจกรรมหรือการด าเนินงานต่างๆ จะค านึงถึงชุมชนดว้ย การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่น
ชุมชนสามารถเขา้มามีบทบาทในการก าหนดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ เป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วม และเกิดพันธะในเชิงหุ้นส่วนกับชุมชนท่ีตนอยู่อาศัย ส่งผลดีต่อ
ประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ นิรุตติ คุณชัย (2554) วิจัยเร่ือง
แนวทางพฒันาการปฏิบติังานของต ารวจชุมชนสัมพนัธ์ในจังหวดัก าแพงเพชร พบว่า การจดัเวทีแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกบัประชาชน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาพร้อมหาแนวทางการแกไ้ขโดยเน้นความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมคิด ตดัสินใจ จดัประชุมผูน้ าชุมชน ประชาชน คณะกรรมการหมู่บา้น อาสาสมคัร
หมู่บา้น เพ่ือแสดงความคิดเห็น วเิคราะห์วางแผน ลงมติแผนการปฏิบติังานและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 
 5.2 ปัจจยัท่ีท าใหก้ารด าเนินการของต ารวจชุมชนและมวลชนสมัพนัธ์ประสบความส าเร็จมีดงัน้ี 
 5.2.1 ปัจจยัดา้นงบประมาณ แผนการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้งและนโยบายของกรมการ
ปกครองหรือส่วนทอ้งถ่ิน การก าหนดแผนภารกิจท่ีชดัเจน โดยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมระหวา่งชุมชนกบัต ารวจ 
และไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ วสัดุและอุปกรณ์ท่ีมีความจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน จึงจะท าให้การท างานดา้นชุมชน
และมวลชนสัมพนัธ์ประสบผลส าเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณีและอุนิษา เลิศโตมร
สกุล (2555) วิจยัเร่ืองการน ากลยทุธ์แบบ Community Policing มาประยกุตใ์ชใ้นการป้องกนัอาชญากรรมในเขตเมือง: 
กรณีศึกษา ชุมชนในเขตลาดพร้าว บางนาและบางพลดั กรุงเทพมหานคร การก าหนดกลยทุธ์แบบต ารวจชุมชนท่ีควร
จะน ามาใชใ้นชุมชน 
 5.2.2 ปัจจยัดา้นความร่วมมือของคนในชุมชน ปัจจยัความส าเร็จในดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการ
สร้างความร่วมมือระหว่างต ารวจกับประชาชนในชุมชน ในการวิเคราะห์ปัญหาและการป้องกันแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในชุมชน ซ่ึงต ารวจจะมิไดมี้หนา้ท่ีป้องกนัปัญหาอาชญากรรมในชุมชนเพียงฝ่ายเดียว แต่สมาชิกจากภาค
ส่วนต่างๆ ในชุมชนจะตอ้งร่วมกนักบัต ารวจในการป้องกนัปัญหาอาชญากรรมในชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
นิรุตติ คุณชยั(2554) วจิยัเร่ืองแนวทางพฒันาการปฏิบติังานของต ารวจชุมชนสัมพนัธ์ในจงัหวดัก าแพงเพชรพบวา่จดั
เจา้หนา้ท่ีชุดต ารวจชุมชนสมัพนัธ์เขา้พบปะเยีย่มเยยีนประชาชนและผูน้ าชุมชนอยา่งสม ่าเสมอจดัเวทีแลกเปล่ียนความ
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คิดเห็นกบัประชาชน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาพร้อมหาแนวทางการแกไ้ขโดยเน้นความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมคิด ตดัสินใจเพ่ือจดัระบบงานและขั้นตอนในการปฏิบติังานใหค้รอบคลุมสภาพและ
ปัญหาในชุมชน 
 5.2.3 ปัจจัยด้านการสละเวลาให้กับชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม การท่ีต ารวจชุมชนและมวลชน
สัมพนัธ์เขา้ไปป้องกนัอาชญากรรมและด าเนินงานต่างๆ ในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลท าให้ประชาชนในชุมชนเกิด
ความรู้สึกท่ีดีต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจ เกิดความพึงพอใจท่ีจะเขา้มาร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจในการป้องกนัอาชญากรรม
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ และคณะ (2556) ว่าการน าหลกัการต ารวจชุมชนสัมพนัธ์และการ
ป้องกันอาชญากรรมมาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ โดยการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างต ารวจกับชุมชน 
จะตอ้งด าเนินการอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง การเขา้ไปพบปะกบัประชาชนในชุมชนคือ เพ่ิมความเช่ือมัน่ท่ีจะป้องกนั
ปัญหาอาชญากรรมในอนาคต 
 5.2.4 ปัจจยัดา้นการท างานดว้ยความเขม้แข็งของชุดชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ ในการเขา้ถึงชุมชน  การท่ี
ต ารวจชุมชนและมวลชนสมัพนัธ์ปฏิบติังานดา้นชุมชนสัมพนัธ์ดว้ยความเขม้แขง็ และทุ่มเทให้กบัการเขา้ถึงชุมชน จะ
ส่งผลท าให้เกิดบรรยากาศท่ีประชาชนในชุมชนร่วมมือกนัป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมต่างๆ อยา่งจริงจงั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของประจวบ โสดาบนั (2557) วจิยัเร่ืองบทบาทของต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ท่ีมีต่อการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีของสถานีต ารวจภูธรบ้านเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวดัชัยภูมิ พบว่า ถา้มี
เจา้หน้าท่ีต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นชุมชนสัมพนัธ์ท่ีเขม้แข็งและเพียงพอในการเขา้ถึงประชาชนในพ้ืนท่ี จะท าให้การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีต ารวจในดา้นต่างๆ จะประสบความส าเร็จเพ่ิมข้ึนมากกวา่เดิม 
 5.2.5 ปัจจยัด้านทัศนคติท่ีดีของประชาชนและการส่ือสารระหว่างเจ้าหน้าท่ีต ารวจกบัชุมชน การส่ือสาร
ระหวา่งเจา้หน้าท่ีต ารวจกบัชุมชน เป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้การปฏิบติังานดา้นชุมชนสัมพนัธ์ประสบความส าเร็จ 
เพราะการส่ือสารของเจ้าหน้าท่ีต ารวจจะช่วยท าให้ประชาชนในชุมชนเกิดความคุ้นเคย และยงัเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี น ามาซ่ึงความร่วมมือกันระหว่างต ารวจและประชาชนในการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือป้องกัน
อาชญากรรมในชุมชนสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พฒัน์วิทย ์แสงมุกดา (2560) วิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมในการป้องกนั
อาชญากรรมผา่นส่ือวทิยจุราจรเพ่ือสงัคม กรณีศึกษา: กลุ่มผูข้บัรถแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร พบวา่ การมีส่วนร่วมใน
การป้องกันอาชญากรรมผ่านส่ือวิทยุจราจรเพ่ือสังคมเป็นกระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีบทบาทใน
กิจกรรมในการป้องกนัอาชญากรรมผา่นการส่ือสารทางวทิยจุราจร 
 5.2.6 ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน การปฏิบติัภารกิจต่างๆของ
เจา้หน้าท่ีต ารวจชุมชนและมวลสัมพนัธ์จะประสบความส าเร็จไดน้ั้น จะตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนหรือทอ้งถ่ิน  รวมถึงการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน  ซ่ึงจุดเร่ิมตน้ของการมีส่วน
ร่วมนั้น ก็ตอ้งเร่ิมจากการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัประชาชนหรือชุมชน รวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและ
เอกชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีต ารวจชุมชนสัมพนัธ์ ท่ีให้ความส าคญักบัการสร้างความเป็นมิตรระหว่างต ารวจกบั
ประชาชน จนเกิดความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัในการป้องกนัอาชญากรรมในชุมชน 
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 5.3 ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการของต ารวจชุมชนและมวลชน
สมัพนัธ์มี ดงัน้ี 
 5.3.1 ควรมีแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจน การก าหนดแผนการปฏิบติังานท่ีชดัเจน โดยตระหนกัถึงการมีส่วน
ร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ นิรุตติ คุณชัย (2554) วิจยัเร่ืองแนวทาง
พฒันาการปฏิบัติงานของต ารวจชุมชนสัมพนัธ์ในจังหวดัก าแพงเพชร พบว่า การพฒันาต ารวจชุมชนสัมพนัธ์ใน
จงัหวดัก าแพงเพชร ดว้ยการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัประชาชน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือศึกษาและวเิคราะห์ปัญหา
พร้อมหาแนวทางการแกไ้ขโดยเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมคิด ตดัสินใจวางแผนด าเนินงานชุมชน
สมัพนัธ์ 
 5.3.2 ควรมีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในดา้นการป้องกนัอาชญากรรมในชุมชุน เพ่ือให้ผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งทั้งหมดไดรั้บรู้และเกิดความเขา้ใจของโครงการต่างๆ ในการป้องกนัอาชญากรรมในชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ นิรุตติ คุณชัย (2554) วิจัยเร่ืองแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในจังหวดั
ก าแพงเพชรพบวา่ การจดัประชุมใหค้วามรู้แก่ประชาชน อาสาสมคัรหมู่บา้นในเร่ืองการป้องกนัอาชญากรรมในชุมชุน 
มีผลต่อการพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของต ารวจชุมชนสมัพนัธ์ 
 5.3.3 ดา้นงบประมาณควรมีการสนับสนุนดา้นงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของต ารวจชุมชน
และมวลชนสัมพนัธ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ สุวตัถ์ิ ไกรสกุลและจุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน(2558) เร่ืองหลกัการ
ปฏิบติังานของต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ ดงัน้ี ปฏิบติังานของต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ ควรไดรั้บการ
จดัสรรวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานชุมชนและมวลชนสมัพนัธ์ใหเ้พียงพอต่อความจ าเป็น 
 5.3.4 ความต่อเน่ืองในการด าเนินงานของต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ในการป้องกนัอาชญากรรมใน
ชุมชนเป็นส่ิงส าคญั เพราะจะเป็นมาตรการในการลดอาชญากรรมและป้องกันให้กลบัมาเกิดข้ึนอีก และยงัท าให้
ความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนกบัต ารวจแน่นแฟ้นมากข้ึน จนเกิดเป็นความความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึง
สอดคล้องกับสมลักษณา ไชยเสริฐ (2549) ท่ีกล่าวถึงการสร้างความร่วมมือแบบก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเน่ือง 
(Onward-doing) ท่ีองคก์รการมีส่วนร่วมตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เพ่ือให้
เกิดการมีส่วนร่วมระหวา่งองคก์รกบัประชาชนท่ีกา้วไปขา้งหนา้อยา่งต่อเน่ือง 
 5.3.5 ควรมีการเขา้ถึงประชาชนใหม้ากยิง่ข้ึนเพ่ือใหป้ระชาชนมีทศันคติท่ีดีต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับชนณรงค์ วนัชา (2560) วิจัยเร่ืองรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพตู ้ยามต ารวจชุมชน (โคบัง)ในการป้องกัน
อาชญากรรมของต ารวจภูธรภาค 4 พบวา่ ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม ปัจจยัดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ
และปัจจยัดา้นมนุษยสัมพนัธ์มีผลต่อความส าเร็จในการพฒันาประสิทธิภาพตูย้ามต ารวจชุมชน (โคบงั) ในการป้องกนั
อาชญากรรมของต ารวจภูธรภาค 4 อยา่งมีนยัส าคญั 
 
6. สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ในการป้องกนั
อาชญากรรมในชุมชน ศึกษาปัจจยัท่ีท าให้งานต ารวจชุมชนและมวลชนสมัพนัธ์ในการป้องกนัอาชญากรรมในชุมชน
ประสบความส าเร็จและเพ่ือศึกษาหาขอ้เสนอแนะ แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพบทบาทและการปฏิบติัของต ารวจ
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ชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ในการป้องกนัอาชญากรรมในชุมชนของสถานีต ารวจภูธรโพรงมะเด่ือจงัหวดันครปฐม 
โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บข้อมูล ใช้หน่วยในการวิเคราะห์จากกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญท่ีคดัเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจชุดชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ เจา้หน้าท่ีต ารวจสายอ่ืนๆ นอกจากชุดชุมชนและ
มวลชนสัมพนัธ์ หัวหน้าชุมชน ประชาชนและอาสาสมคัรต ารวจบา้น มาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา 
จากผลการวจิยัสามารถสรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
 6.1 บทบาทส าคญัท่ีท าให้ชุมชนเห็นถึงความส าคญัและเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมใน
ชุมชน โดยมีบทบาทต่างๆ ไดแ้ก่ การพบปะเยีย่มเยียนประชาชน การให้ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกบักฎหมายต่างๆ การ
ป้องกนัอาชญากรรมและดูแลความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น การสร้างความพึงพอใจและทศันคติท่ีดีต่อเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจ การไกล่เกล่ียหรือแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ การแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน และมีโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกบัชุมชน  
 6.2 ปัจจัยท่ีท าให้งานต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนประสบ
ความส าเร็จ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นงบประมาณและแผนการด าเนินงานท่ีชดัเจน ปัจจยัดา้นกระบวนการท างานและความ
ร่วมมือของคนในชุมชน ปัจจยัดา้นความสม ่าเสมอในการเขา้พบปะประชาชน ปัจจยัดา้นการท างานดว้ยความเขม้แข็ง
ของชุดชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ ปัจจยัดา้นการสร้างทศันคติและการส่ือสารท่ีดีกบัประชาชน และปัจจยัดา้นการมี
ส่วนร่วมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน  
 6.3 ขอ้เสนอแนะแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพบทบาทและการปฏิบัติของต ารวจชุมชนและมวลชน
สัมพนัธ์ในการป้องกนัอาชญากรรมในชุมชน ควรมีแผนการด าเนินงานท่ีชดัเจน ควรมีการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบั
กฎหมายให้แก่ประชาชน ดา้นงบประมาณในการด าเนินการ ความต่อเน่ืองในการด าเนินการ การเขา้ถึงชุมชนให้มาก
ยิง่ข้ึน เพ่ือใหป้ระชาชนมีทศันคติท่ีดีระหวา่งประชาชนกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
 6.4 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 6.4.1 ควรท าการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการป้องกนัอาชญากรรมในชุมชนของ
สถานีต ารวจภูธรโพรงมะเด่ือ จงัหวดันครปฐม 
 6.4.2 ควรท าการศึกษาวิเคราะห์ผลเชิงปริมาณเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อบทบาทของต ารวจชุมชนและ
มวลชนสมัพนัธ์ในการป้องกนัอาชญากรรมในชุมชนของสถานีต ารวจภูธรโพรงมะเด่ือ จงัหวดันครปฐม 
 6.4.3 ควรท าการศึกษาถึงแนวทางในการพฒันาต ารวจชุมชนและมวลชนสมัพนัธ์ในการป้องกนัอาชญากรรม
ใหมี้ประสิทธิภาพ และมีการด าเนินงานท่ีย ัง่ยนืต่อไปในอนาคตและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 
 การท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีให้ส าเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งดีนั้น ก็ดว้ยการใหค้วามช่วยเหลือแนะน าและการดูแลเอาใจ
ใส่อยา่งยิง่จากอาจารย ์ดร.ศุภกร ปุญญฤทธ์ิ ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา, ผูช่้วยศาสตราจารย ์พนัต ารวจโท      ดร.เสกสัณ 
เครือค า อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม และอาจารย ์ดร.ศศิภทัรา ศิริวาโท ท่ีไดก้รุณาท่ีให้ค  าแนะน าขอ้คิดเห็นตรวจสอบ และ
ช่วยช้ีแนะแนวทางในการพฒันาวทิยานิพนธ์ช้ินน้ี ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 
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 ขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีต ารวจชุดชุมชนและมวลชนสมัพนัธ์ เจา้หนา้ท่ีต ารวจสถานีต ารวจภูธรโพรงมะเด่ือ
ทุกท่าน ตลอดจนผูน้ าชุมชนและประชาชน ในพ้ืนท่ีของสถานีต ารวจภูธรโพรงมะเด่ือทุกท่าน ท่ียินดีตอ้นรับและให้
ความอนุเคราะห์ขอ้มูลต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวจิยัช้ินน้ี 
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