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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของอาสาต�ำรวจบ้านในพื้นที่กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 และ 2) เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของอาสาต�ำรวจบ้านในพื้นที่
กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยเป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการอาสาต�ำรวจบ้านในเขตพื้นที่
กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 โดยก�ำหนดกลุม่ ตัวอย่างของ Taro Yamane จ�ำนวน 223 คน ใช้แบบสอบถาม
(Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สถิตทิ ดสอบ (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA) กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference)
ผลการวิจยั พบว่า การมีสว่ นร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของอาสาต�ำรวจบ้านในพืน้ ที่
กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.64 แบ่งออกเป็นด้านเจคติ
(ค่าเฉลี่ย 3.95) ด้านการวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหา (ค่าเฉลี่ย 3.58) ด้านการประเมินผล (ค่าเฉลี่ย 3.57)
ด้านการด�ำเนินงาน (ค่าเฉลี่ย 3.55) และด้านการตัดสินใจ (ค่าเฉลี่ย3.54) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคล พบว่า เพศ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: การมีส่วนร่วม การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม อาสาต�ำรวจบ้าน
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Abstract
This research had the following objectives: 1) to study the level of effective
participation in crime prevention and suppression of the housing police volunteers,
Metropolitan Police Division 6 and 2) to compare the effective participation in crime
prevention and suppression of housing police volunteers, Metropolitan Police Division 6,
classified by personal factors. The quantitative research employed survey research method.
The sample of this study was 223 people who participated in the Housing Police Volunteer
Project in the Metropolitan Police Division 6, derived by Taro Yamane formula and the
questionnaire was used as the data collection tool. The statistics used for data analysis
included frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA and
LSD (Least Significant Difference) when the difference between the population means was
significant at the statistical significance level of .05.
The results of this research showed that the overall participation in crime prevention
and suppression of the housing police volunteers, Metropolitan Police Division 6 was at the
high level with the mean of 3.64 including attitude (mean 3.95), problem analysis (mean
3.58), evaluation (mean 3.57), operation (mean 3.55) and decision making (mean 3.54). The
comparative results of the participation in crime prevention and suppression of the housing
police volunteers, Metropolitan Police Division 6, classified by personal factors, revealed that
volunteers with different gender, work duration and average monthly income did not have
different participation whereas volunteers with different age, status, educational level, and
occupation had different participation at the statistical significance level of.05.
Keywords: Participation, Crime Prevention and Suppression, Housing Police Volunteer

บทน�ำ
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
จากสังคมที่มีประชากรเพิ่มขึ้นซึ่งในปัจจุบันมีการผสมของชนชาติพันธ์ มีการหลั่งไหลของแรงงาน
ต่างด้าว นักท่องเที่ยวที่มากขึ้น ท�ำให้ย่อมมีปัญหาเพิ่มขึ้น เช่น ปัญหาด้านอาชญากรรมโจรกรรม ปล้นจี้
ยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจจะท�ำให้การพัฒนาของประเทศในด้านต่าง ๆ ช้าลง (Srivongchai &
Sripochangkun, 2017) การแก้ไขปัญหาดังกล่าวย่อมจะอาศัยเพียงต�ำรวจอย่างเดียวไม่ได้ การแสวงหา
ความร่วมมือจากชุมชนด้วยการร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมกันปฏิบตั ิ แก้ไขปัญหาอาชญากรรมของชุมชน
ตนเองและพระราชบัญญัติต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ได้ก�ำหนดให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ส่งเสริมให้ทอ้ งถิน่ และชุมชนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต�ำรวจ เพือ่ ป้องกันและปราบปรามการกระท�ำผิดทางอาญา
การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย และการรั ก ษาความปลอดภั ย ของประชาชน ตามความเหมาะสมและ
56 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ความต้องการของแต่ละพื้นที่ (National Police Agency, 2008) ระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติว่าด้วย
การส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการต�ำรวจ
อาสาสมัครต�ำรวจบ้าน คือ ผู้ที่มีจิตอาสาที่อยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนที่จะเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจใน
การร่วมกันปฏิบัติเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระท�ำผิดทางอาญาในพื้นที่ การด�ำเนินงานของสมาชิก
อาสาสมัครต�ำรวจบ้านถือว่ามีบทบาทส�ำคัญในการช่วยเหลือสังคมทัง้ ในเรือ่ งการสงเคราะห์ผปู้ ระสบทุกข์ยาก
เดือดร้อน การป้องกัน แก้ไขปัญหา การพัฒนาสังคมและส่งเสริมความมัน่ คงของชุมชนและสังคม แต่การด�ำเนินงาน
ทีผ่ า่ นมามีทงั้ สมาชิกทีล่ าออกและสมัครใหม่อยูต่ ลอดเวลา ปัญหาส�ำคัญในการปฏิบตั งิ านของอาสาสมัครต�ำรวจ
บ้าน คือ ความรู้ความเข้าใจในภารกิจหน้าที่ ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ยอมรับนับถือในการเป็นอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน (Akkharamethakul, 2008; Wongwang, 2009; Chancheng,
2011; Prathumthong, 2011) หน้าที่ และภารกิจที่หลากหลาย ไม่ว่าการรักษาความสงบเรียบร้อย
การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การให้ความคุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยของชาตินนั้ หากต�ำรวจจะต้องปฏิบตั งิ านโดยล�ำพังแล้ว ย่อมจะท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จได้
น้อยมาก โดยเฉพาะในเรือ่ งปัญหาอาชญากรรมซึง่ เป็นปัญหาพืน้ ฐานทีท่ กุ คนในสังคมจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ในการก�ำหนดมาตรการ หรือแนวทางการแก้ไขให้อยูใ่ นขอบเขตทีเ่ หมาะสม ฉะนัน้ งานต�ำรวจซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของความร่วมมือสนับสนุนระหว่างต�ำรวจกับประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม จึงมีความส�ำคัญ อย่างยิ่ง
ทัง้ ในแง่ “ปรากฏการณ์ทางสังคม” อาชญากรรมได้สง่ ผลกระทบต่อความผาสุก และความปลอดภัยในการด�ำรงชีวติ
ประจ�ำวันของประชาชน อีกทัง้ ปัจจัยอาชญากรรมส่วนหนึง่ มีบอ่ เกิดจากความเสือ่ มโทรมทางสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการด�ำรงรักษาไว้ซึ่งความผาสุกปลอดภัยในสังคมหนึ่งนั้น ย่อมเป็นภาระหน้าที่ของสมาชิกทุกคนใน
สังคม ส่วนในแง่ของ “กระบวนการปฏิบัติ” เป็นที่ยอมรับกันว่าในการพยายามสืบสวนติดตามจับกุมหรือ
แสวงหาข้อเท็จจริง แห่งคดี ถ้าปราศจากความยินยอม หรือได้รบั ความร่วมมืออย่างแท้จริง จากประชาชนแล้ว
ประสิทธิผลในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมย่อมจะลดน้อยลงไป ยิ่งกว่านั้นถึงแม้จะมีก�ำลังเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ ซึ่งได้รับการอบรมฝึกฝนเป็นอย่างดี และเพียบพร้อมบริบูรณ์ไปด้วยปัจจัยการปฏิบัติเพียงใดก็ตาม
การรณรงค์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมก็อาจประสบความล้มเหลวลงไปได้อย่างเสียดายถ้าประชาชน
ไม่ให้ความร่วมมือกับต�ำรวจ
ส�ำหรับการปฏิบัติงานของอาสาต�ำรวจบ้านในพื้นที่กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 จัดตั้งขึ้นมาตาม
รัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในหน่วยงานรัฐ ซึ่งประกอบด้วย การรักษาสาธารณสมบัติของชุมชน
การรักษาสภาพที่เกิดเหตุในคดีส�ำคัญ การแจ้งเบาะแสคนร้ายในคดีอาญาทั่วไป และคดียาเสพติด และการ
ระดมก�ำลังรักษาความสงบเรียบร้อยและบริการจราจรในเทศกาลส�ำคัญ ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันอาชญากรรมของผู้เข้าร่วมเป็นอาสาต�ำรวจบ้าน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการอาสา
ต�ำรวจบ้านในพื้นที่กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 และโครงการอื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของอาสา
ต�ำรวจบ้าน ในพื้นที่กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6
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2. เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบการมีสว่ นร่วม ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของอาสาต�ำรวจบ้าน
ในพื้นที่กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคล

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
Karutjit (2010) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือ กลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมตัดสินใจร่วม
ติดตามผล สอดคล้องกับ Kongnil (2015) ทีก่ ล่าวถึงการมีสว่ นร่วม คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ร่วมมือกัน การตัดสินใจ การด�ำเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร่วมกันเป็นไป
อย่างมีอิสรภาพ เสมอภาคน�ำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานเพื่อพัฒนาหรือใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ
ความเชี่ยวชาญของแต่ละคนในการแก้ไขปัญหาของชุมชนและพัฒนางานในกลุ่มให้มีความโปร่งใสและให้มี
ประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น นับเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชน ทั้งรูปส่วนบุคคลกลุ่มชน ชมรม มูลนิธิ
และองค์กรอาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องรวมกัน
(Decharin, 1984 อ้างถึงใน ไพศาล ดอนจันทร์ทอง, 2553) และ Worapradit (2010) กล่าวว่า การมี
ส่วนร่วมของชุมชนเกิดจากจิตใจที่ต้องการเข้าร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพื่อให้เกิดผลต่อความต้องการ
ของกลุ่มคนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตทางสังคม ทั้งนี้ ในการที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนั้น
การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมต้องค�ำนึงถึงวิถีการด�ำเนินชีวิต ค่านิยม ประเพณี ทัศนคติของบุคคล เพื่อให้เกิด
ความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม เพราะกลุ่มคนในชุมชนมีความแตกต่างกันในลักษณะส่วนบุคคล
หลักการการมีส่วนร่วม
Cohen & Uphoff (1980 อ้างถึงใน วิษณุ หยกจินดา, 2557) ได้เสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมเป็น 4
แบบ ได้แก่
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้นประการ
แรกสุด คือ การก�ำหนดความต้องการและจัดล�ำดับความส�ำคัญ จากนัน้ เลือกนโยบายและประชากรทีเ่ กีย่ วข้อง
การตัดสินใจในช่วงเริม่ ต้น การตัดสินใจในช่วงด�ำเนินการวางแผนและการตัดสินใจในช่วงการปฏิบตั ติ ามแผนที่
วางไว้
2) การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน (Implementation) ในส่วนทีเ่ ป็นองค์ประกอบของการเนินงาน
ตามโครงการนั้นจะได้มาจากค�ำถามที่ว่า ใครจะท�ำประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้างและจะท�ำประโยชน์โดยวิธี
ใด เช่น การสนับสนุนด้านทรัพยากร การบริหารงาน การประสานงานและการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น
3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นอกจากความ
ส�ำคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและคุณภาพแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุม่
ผลประโยชน์ของโครงการนี้ รวมทัง้ ผลประโยชน์ในทางบวกและผลทีเ่ กิดขึน้ ในทางลบทีเ่ ป็นผลเสียของโครงการ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลในสังคม
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) สิ่งส�ำคัญที่จะต้องสังเกตคือ ความเห็น ความชอบ
และความคาดหวัง ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มได้
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นอกจากนี้ Delbecq & Andrew (1971) ได้กล่าวถึงรูปแบบของกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในการวางแผน 5 รูปแบบ ดังนี้
1. การรวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการต่าง ๆ
2. การวิเคราะห์หรือสรุปปัญหา
3. การจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา
4. ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
5. ติดตามและประเมินผลความส�ำเร็จของโครงการเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา และปรับปรุง การด�ำเนิน
งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมคือลักษณะของขั้นตอนที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปฏิบตั งิ านอย่างมีหลักการตัง้ แต่การร่วมกันตัดสินใจซึง่ การมีสว่ นร่วมเกิดจากการวิเคราะห์ถงึ ปัญหาการ
หาแนวทางในการแก้ไข วางแผนด�ำเนินการตามแผนที่วางไว้ การด�ำเนินงาน การร่วมรับผลประโยชน์ ซึ่งการ
มีส่วนตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลความส�ำเร็จของโครงการเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา
การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจการต�ำรวจในรูปแบบอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน
National Police Agency (2008) ได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์วิธีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมี
ส่วนร่วมในกิจการต�ำรวจในรูปแบบอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน ดังนี้
1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรในกิจการต�ำรวจ
2. เพือ่ ก�ำหนด ปรับและยกระดับลักษณะการมีสว่ นร่วมต่าง ๆ ให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วประเทศ โดยเลือกใช้รูปแบบตามสถานการณ์
3. เพื่อเสนอให้การมีส่วนร่วมแต่ละรูปแบบ มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับรองรับอย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้การมีส่วนร่วมของส่วนต่าง ๆ ทั้ง 3 รูปแบบ เป็นเครือข่ายโยงใยซึ่งกันและกัน สามารถ
สนับสนุนและเกื้อกูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. เพื่อให้สถานีต�ำรวจน�ำรูปแบบมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ไปปรับใช้ในเหมาะสมตามสภาพของสถานี
ต�ำรวจ
แนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม
Decharin, (1984 อ้างถึงใน ไพศาล ดอนจันทร์ทอง, 2553) ได้แบ่ง การป้องกันอาชญากรรม
โดยเริ่มตั้งแต่ป้องกันมิให้มีการประกอบอาชญากรรมขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ทางคือ
1. ป้องกันมิให้คนดี (พลเมืองดีทั้งหลาย) ประกอบอาชญากรรมการป้องกันทางนี้ท�ำได้ โดยใช้
ขบวนการขัดเกลาทางสังคม อันได้แก่ การศึกษาอบรมให้สมาชิกในสังคมมีระดับจิตใจที่มีความส�ำนึกใน
ความรับผิดชอบชัว่ ดี ยึดมัน่ ในศีลธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ ให้มคี วามเกรงกลัวต่อการถูกลงโทษในการกระท�ำผิด
ไม่กล้าละเมิดกฎหมาย
2. ป้องกันมิให้บุคคลที่เคยกระท�ำผิดกลับมากระท�ำผิดซ�้ำอีกการป้องกันทางนี้กระท�ำโดยใช้วิธีการ
แก้ไข อบรม ฟื้นฟูจิตใจให้กลับเป็นคนดีประกอบกับการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ที่เคยกระท�ำผิด ให้ใช้ชีวิตใน
สังคมได้โดยไม่ต้องประกอบอาชญากรรมการป้องกันวิธีนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ที่ต้องช่วยกัน
สนับสนุนและให้โอกาสแก่บุคคลที่เคยกระท�ำความผิดได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีแบบคนทั่วไปได้
ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563
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3. การป้องกันมิให้ผู้ที่คิดจะกระท�ำผิดมีการประกอบอาชญากรรม การป้องกันอาชญากรรมทางนี้
ท�ำได้โดยให้ทกุ ฝ่ายมีความระมัดระวังไม่ประมาทเลินเล่อไม่เปิดโอกาสเป็นช่องทางให้ผรู้ า้ ยสามารถลงมือกระท�ำ
ผิดได้ ในปัจจุบนั การป้องกันอาชญากรรมวิธนี ี้ มีความเจริญรุดหน้าไปไกลมาก เพราะความเจริญทางเทคโนโลยี
มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพในด้านการป้องกันเกี่ยวกับทรัพย์ แต่ในทางตรงกันข้ามด้วยเหตุ
ทีค่ วามเจริญทางเทคโนโลยีแพร่ขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ฝา่ ยผูร้ า้ ยมีอปุ กรณ์ในการประกอบอาชญากรรม
อย่างทันสมัยยากแก่การป้องกัน
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าต�ำรวจบ้านนั้นเป็นผู้ที่มีความส�ำคัญในการร่วมปฏิบัติหน้าที่กับ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจในการดูแลความปลอดภัย และอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม แต่การที่จะเข้ามามีส่วนร่วมของต�ำรวจบ้านนั้น เริ่มต้นตั้งแต่การมีจิตอาสา เต็มใจ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละเข้าสูก่ ระบวนการมีสว่ นร่วมในการคิดวิเคราะห์ วางแผน ตัดสินใจร่วมกัน การด�ำเนินงาน
และประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อน�ำมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในล�ำดับ
ต่อไป จึงน�ำมาซึ่งกรอบแนวคิดดังต่อไปนี้

กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ					
ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- ระยะเวลาในการปฏิบัติอาสาต�ำรวจบ้าน
- รายได้เฉลี่ย

ตัวแปรตาม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมในชุ ม ชนของ
อาสาต�ำรวจบ้าน ดังนี้
1. ด้านการตัดสินใจ
2. ด้านการด�ำเนินงาน
3. ด้านการประเมินผล		
4. ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา
5. ด้านเจตคติ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

สมมติฐานการวิจัย
1. ประสิทธิภาพการมีสว่ นร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของอาสาต�ำรวจบ้านในพืน้ ที่
กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
ระยะเวลาในการปฏิบัติอาสาต�ำรวจบ้าน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความแตกต่างกัน

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการมี
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ส่วนร่วมในการป้องกันแปราบปรามอาชญากรรมในชุมชนของอาสาต�ำรวจบ้านในเขตพื้นที่ กองก�ำกับการ
ต�ำรวจนครบาล 6 กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการส�ำรวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการอาสาต�ำรวจบ้านในเขตพื้นที่
กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำนวน 503 คน (National Police Agency, 2008)
1. กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการอาสาต�ำรวจบ้านในเขตพื้นที่กองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำนวน 223 คน ก�ำหนดขาดของกลุ่มตัวอย่างของ (Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 223 คน เพื่อความ
สะดวกในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างใช้การเก็บแบบ Proportional to Size และสุ่มตัวอย่างแบบก�ำหนด
ความน่ า จะเป็ น จากจ� ำ นวนประชาชนที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการอาสาต� ำ รวจบ้ า นในเขตพื้ น ที่ ก องบั ง คั บ การ
ต�ำรวจนครบาล 6 ทั้งสิ้น 8 สถานี
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ทั้ง
ฉบับที่ 0.904 และค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ทั้งฉบับที่ 0.865 ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ค�ำถามเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรของผูต้ อบแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็นค�ำถามแบบ
เลือกตอบ (Check List) จ�ำนวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ
การสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติอาสาต�ำรวจบ้าน
ส่ ว นที่ 2 เป็ น แบบสอบถามระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการมี ส ่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรมของอาสาต�ำรวจบ้านในพืน้ ทีก่ องบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 ได้แก่ 1) ด้านการมีสว่ นร่วมในการ
ตัดสินใจ จ�ำนวน 6 ข้อ 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 6 ข้อ 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล จ�ำนวน 4 ข้อ 4) ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา จ�ำนวน 8 ข้อ และ 5) ด้านเจตคติ จ�ำนวน
8 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นส่วนข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นและเป็นค�ำถามปลายเปิดผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถตอบค�ำถามได้อย่างอิสระทั้งในเชิงข้อปัญหา ข้อเสนอแนะ และข้อคิดต่าง ๆ
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency)
ร้อยละ (Percentage) ใช้ในการบรรยายลักษณะข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาในการปฏิบตั อิ าสาต�ำรวจบ้าน รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และค่าเฉลีย่
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในชุมชนของอาสาต�ำรวจบ้าน
3.2 สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ t-test ใช้ส�ำหรับทดสอบความแตกต่างด้าน
สถานภาพส่วนบุคคลทีม่ ตี วั แปรแบ่งเป็น 2 กลุม่ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test ใช้สำ� หรับ
ทดสอบความแตกต่างของข้อมูลมากกว่า 2 กลุ่ม กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ท�ำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference)
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ผลการศึกษา
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ ระยะเวลาในการปฏิบัติอาสาต�ำรวจบ้าน และรายได้ต่อเดือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการอาสาต�ำรวจบ้านในเขตพื้นที่ กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำนวน 223 คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�ำนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 90.60 มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี จ�ำนวน
99 คน คิดเป็นร้อยละ 44.40 มีสถานภาพส่วนใหญ่สมรส จ�ำนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 70.90 ส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 49.30 กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จ�ำนวน 94 คิดเป็นร้อยละ 42.20 มีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่/การเข้า
ร่วมโครงการอาสาต�ำรวจบ้านส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 8-10 ปี จ�ำนวน 68 คิดเป็นร้อยละ 30.50 และมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 20,001-30,000 บาท จ�ำนวน 108 คิดเป็นร้อยละ 48.40
2.2.ผลการศึ
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ปรามอาชญากรรม ของอาสาต�ำรวจบ้านในพื้นที่กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 ในภาพรวม
ระดับประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม
1. ด้ำนกำรตัดสินใจ
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ทีด�่สำุดเนิได้นแงานค่
ก่ ด้ำนกำรตั
สิน่ใใจค่
ำเฉลีบมาก
่ยอยู่ในระดั
3.54 3. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่ 2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้ องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของอาสาตารวจบ้านในพื้นที่กองบังคับการตารวจนครบาล 6 จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ผลกำรเปรี ยบเที ยบค่ ำเฉลี ่ ยสถำนภำพส่ วนบุ คคลที่ ส่ งผลต่ อประสิ ทธิภำพกำรมีส ่ วนร่ วมในกำรป้ องกั น
ปรำบปรำมอำชญำกรรมของอำสำตำรวจบ้ำนในพื้นที่กองบังคับกำรตำรวจนครบำล 6 จำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคลพบว่ำ
3.1 เพศ จำแนกตำมเพศ พบว่ำประสิทธิภำพกำรมีส่วนร่วมของอำสำตำรวจบ้ำนในพื้นที่กองบังคับกำรตำรวจ
62 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นครบำล 6 โดยภำพรวมเพศชำยและเพศหญิงมีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกัน
3.2 อำยุ จำแนกตำมอำยุ พบว่ำ ประสิทธิภำพกำรมีส่วนร่วมของอำสำตำรวจบ้ำนในพื้นที่กองบังคับกำรตำรวจ

3. ผลการศึ ก ษาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ง านวิ จั ย ข้ อ ที่ 2 เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของอาสาต�ำรวจบ้านในพื้นที่กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6
จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย สถานภาพส่ ว นบุ ค คลที่ ส ่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของอาสาต�ำรวจบ้านในพื้นที่กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า
3.1 เพศ จ�ำแนกตามเพศ พบว่าประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของอาสาต�ำรวจบ้านในพื้นที่
กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 โดยภาพรวมเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
3.2 อายุ จ�ำแนกตามอายุ พบว่า ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของอาสาต�ำรวจบ้านในพื้นที่กอง
บังคับการต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกันทีน่ ยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ .05 ยกเว้นด้านการตัดสินใจ ด้านการประเมินผล ด้านเจตคติ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
เมือ่ น�ำมาทดสอบเพือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างระดับประสิทธิภาพ การมีสว่ นร่วมในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของอาสาต�ำรวจบ้านในพืน้ ทีก่ องบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำแนกตามอายุ พบว่า
อายุที่แตกต่างกัน จ�ำนวน 3 คู่ ที่มีระดับประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ของอาสาต�ำรวจบ้านในพื้นที่ กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 ในภาพรวม ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคูด่ า้ นอายุ ระดับประสิทธิภาพการมีสว่ นร่วมในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของอาสาต�ำรวจบ้านในพื้นที่กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6

3.3 สถานภาพ จ�ำแนกตามสถานภาพ พบว่าประสิทธิภาพการมีสว่ นร่วมของอาสาต�ำรวจบ้านใน
พื้นที่ กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำแนกตามสถานภาพสมรส โดยภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็น
ที่แตกต่างกัน ที่นัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 ยกเว้น ด้านการตัดสินใจ ด้านการด�ำเนินงาน ด้านเจตคติ
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
		 เมือ่ น�ำมาเปรียบเทียบความแตกต่างระดับประสิทธิภาพการมีสว่ นร่วมในการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมของอาสาต�ำรวจบ้านในพื้นที่กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำแนกตามสถานภาพสมรส
พบว่า สถานภาพสมรส ที่แตกต่างกัน จ�ำนวน 2 คู่ ที่มีระดับประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
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ปราบปรามอาชญากรรมของอาสาต�ำรวจบ้านในพื้นที่กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 ในภาพรวม ที่ระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ .05 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้านสถานภาพ ระดับประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของอาสาต�ำรวจบ้านในพืน้ ทีก่ องบังคับการต�ำรวจนครบาล 6

3.4 ระดับการศึกษา จ�ำแนกตามระดับการศึกษา พบว่าประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของอาสา
ต�ำรวจบ้านในพื้นที่กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน
มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ที่นัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 ยกเว้น ด้านการตัดสินใจ ด้านการด�ำเนินงาน
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
		 เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบความแตกต่างระดับประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของอาสาต�ำรวจบ้านในพื้นที่กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน จ�ำนวน 3 คู่ ที่มีระดับประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของอาสาต�ำรวจบ้านในพื้นที่กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6
ในภาพรวม ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้านระดับการศึกษา ระดับประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของอาสาต�ำรวจบ้านในพืน้ ทีก่ องบังคับการต�ำรวจนครบาล 6
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ประถม/ม.ต้น
ม.ปลำย/ปวช.
ปวส.
ปริญญำตรี

3.71
3.58
3.55
3.53

-

.125*
-

.155*
.031
-

.178*
.053
.023
-

3.5 อาชี พ จ� ำ แนกตามอาชี พ ด้ า นการวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ป ั ญ หา พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ
การมีส่วนร่3.5วมของอาสาต�
ำรวจบ้านในพื
้นที่กองบั
งคับการต�
ำรวจนครบาล
จ�ำแนกตามอาชี
โดยภาพรวม
อำชีพ จำแนกตำมอำชี
พ ด้ำนกำรวิ
เครำะห์
สังเครำะห์
ปัญหำ พบว่ำ6ประสิ
ทธิภำพกำรมีสพ่วนร่
วมของอำสำ
และด้
านการวิ
ปัญหามีความคิ
ดเห็นที่แตกต่
งกันที่นัยส�ำคัญทางสถิ
ิที่ .05 สันอกนั
้น
ต ำรวจบ้
ำนในพืเ้นคราะห์
ที่กองบังสัคังบเคราะห์
กำรตำรวจนครบำล
6 จำแนกตำมอำชี
พ าโดยภำพรวมและด้
ำนกำรวิตเครำะห์
งเครำะห์
มีปัคญวามคิ
เห็นดไม่เห็แนตกต่
างกัำนงกันที่นัยสำคัญทำงสถิติที่ .05 นอกนั้นมีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกัน
หำมีคดวำมคิ
ที่แตกต่
		 เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบความแตกต่างระดับประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมในการป้องกัน
เมื่อนำมำเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระดับประสิทธิภำพ กำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม
ปราบปรามอาชญากรรมของอาสาต�ำรวจบ้านในพื้นที่กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำแนกตามอาชีพ
ของอำสำตำรวจบ้ำนในพื้นที่กองบังคับกำรตำรวจนครบำล 6 จำแนกตำมอำชีพ พบว่ำ อำชีพที่แตกต่ำงกัน จำนวน 5 คู่
พบว่
า อาชีพที่แตกต่างกัน จ�ำนวน 5 คู่ ที่มีระดับประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปราม
ทีอาชญากรรมของอาสาต�
่มีระดับประสิทธิภำพกำรมี
ส่วนร่าวนในพื
มในกำรป้
งกันปรำบปรำมอำชญำกรรมของอำสำต
ำรวจบ้
ำนในพืสั้ นงเคราะห์
ที่กองบังปคัญ
ำรวจบ้
น้ ทีก่ อองบั
งคับการต�ำรวจนครบาล 6 ด้านการวิ
เคราะห์
ั บกำร
หา
ตทีำรวจนครบำล
6
ด้
ำ
นกำรวิ
เ
ครำะห์
สั
ง
เครำะห์
ป
ญ
ั
หำ
ที
ร
่
ะดั
บ
นั
ย
ส
ำคั
ญ
ทำงสถิ
ต
ท
ิ
่
ี
.05
ดั
ง
ตำรำงที
่
5
่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 ดังตารางที่ 5
ตารางที ่ 5 กำรเปรี ยบเที ยบควำมแตกต่ ำ งเป็ นรำยคู่ ด ้ ำ นอำชี พ ระดั บประสิ ทธิ ภำพกำรมี ส ่ ว นร่ วมในกำร

ตารางที่ 5ป้อการเปรี
ย บเที ย บความแตกต่ า งเป็ น รายคู ่ ด ้ า นอาชี พ ระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการมี ส ่ ว นร่ ว ม
งกันปรำบปรำมอำชญำกรรมของอำสำต ำรวจบ้ำนในพื้นที่กองบังคับกำรต ำรวจนครบำล 6 ด้ำนกำร
ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของอาสาต�ำรวจบ้านในพืน้ ทีก่ องบังคับการต�ำรวจนครบาล 6
วิเครำะห์ สังเครำะห์ปัญหำ

อาชีพ
อาชีพ

ธุรกิจส่วนตัว/ค้ำขำย
รับจ้ำงทั่วไป
เจ้ำของกิจกำร/
ผู้ประกอบกำร
นักเรียน/นักศึกษำ
ข้ำรำชกำร/พนักงำน
รัฐวิสำหกิจ
พนักงำนบริษัทเอกชน

ธุรกิจ
เจ้าของ
ข้าราชการ/
รับจ้าง
นักเรียน/
พนักงาน
กิจการ/
พนักงาน
̅ ส่วนตัว/
𝐗𝐗
ทัว่ ไป
นักศึกษา
บริษัทเอกชน
ค้าขาย
ผู้ประกอบการ
รัฐวิสาหกิจ
3.46
3.76
3.40
3.35
3.51
3.46
3.46
-.304*
.058
.103
-.051
-.004
3.76
.362*
.408*
.253*
.300*
3.40

-

-

-

.046

-.109

-.062

3.35

-

-

-

-

-.155

-.107

3.51

-

-

-

-

-

.047

3.46

-

-

-

-

-

-

2.6 ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน จ�ำแนกตามระยะเวลาการปฏิปีบทตั ี่ 16
งิ านฉบัพบว่
าประสิทธิภาพการมีสว่ นร่วม
บที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2563
ของอาสาต�ำรวจบ้านในพื้นที่กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 โดยภาพรวมและรายด้าน มีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน
2.7 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน จ�ำแนกตามรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน พบว่าประสิทธิภาพการมีสว่ นร่วมของ
อาสาต�ำรวจบ้านในพืน้ ทีก่ องบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 โดยภาพรวมและรายด้าน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
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ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563
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อภิปรายผล
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของอาสาต�ำรวจบ้านในพื้นที่กอง
บังคับการต�ำรวจนครบาล 6 สามารถอภิปรายผลในละด้านตามตัวแปร ดังนี้
ด้านการตัดสินใจ พบว่า ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของอาสาต�ำรวจบ้านในพื้นที่กองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 6 ด้านการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Laoguptawanit (2014)
ทีศ่ กึ ษาเรือ่ งการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพืน้ ทีก่ องบัญชาการต�ำรวจนครบาล
ผลการวิจยั พบว่า การมีสว่ นร่วมของประชาชนนัน้ อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยเรียงล�ำดับจาก ด้านผลประโยชน์
ทีต่ นเองได้รบั เป็นส�ำคัญ รองลงมาร่วมตัดสินใจและวางแผน ร่วมในการปฏิบตั กิ จิ กรรม และร่วมในการติดตาม
ประเมินผล
ด้านการด�ำเนินงาน พบว่า ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของอาสาต�ำรวจบ้านในพื้นที่กองบังคับการ
ต�ำรวจ นครบาล 6 ด้านการด�ำเนินงาน อยู่ในระดับมาก พึงพอใจในผลงานการปฏิบัติ หน้าที่ป้องกันปราบ
ปรามอาชญากรรมกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Srivongchai
& Sripochangkun (2017) ศึกษาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสภาพปัญหาการปฏิบัติงานของอาสา
สมัครต�ำรวจบ้าน และน�ำเสนอแนวทางพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน
ด้านการประเมินผล และด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปญ
ั หา ประสิทธิภาพการมีสว่ นร่วมของอาสา
ต�ำรวจบ้านในพื้นที่กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 พบว่า การมีส่วนร่มของอาสาสมัครต�ำรวจชุมชนด้านการ
ประเมินผล และต�ำรวจบ้านในพืน้ ทีก่ องบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 ด้านการประเมินผล และด้านอยูใ่ นระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kongnil (2015) ศึกษาอาสาสมัครต�ำรวจชุมชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ในเขตพื้นที่ของสถานีต�ำรวจภูธรธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่า อาสาสมัครต�ำรวจบ้าน
นัน้ นอกเหนือจากมีความสามรถในการด�ำเนินงาน การคิดวิเคราะห์วางแผนแล้วนัน้ ยังสามารถติดตามประเมิน
ผลอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ส่งผลให้การด�ำเนินการของอาสาสมัครต�ำรวจชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านเจตคติ พบว่า อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันโดยอาสาต�ำรวจมีความเต็มใจในการร่วมงานกับ
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจและพึงพอใจในผลงานการปฏิบตั ิ หน้าทีป่ อ้ งกันปราบปรามอาชญากรรมกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Srivongchai & Sripochangkun (2017) ศึกษา
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสภาพปัญหาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน และน�ำเสนอ
แนวทางพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั งิ านของอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน พบว่ามีความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั งิ าน
อยู่ในระดับสูงสามารถด�ำเนินงาน มีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี แต่ขาดในเรื่องการสนับสนุนด้านงบประมาณ
อุปกรณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน และงานวิจัยของ Kongnil (2015) ศึกษาอาสาสมัครต�ำรวจชุมชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหา
การแพร่ระบาดยาเสพติด ในเขตพื้นที่ของสถานีต�ำรวจภูธรธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่ามีปัญหาในด้านการ
ขาดงบประมาณ และความเป็นเอกภาพในการท�ำงาน รวมถึงภาระงานที่ซ�้ำซ้อน
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ของอาสาต�ำรวจบ้านในพื้นที่
กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 โดยจ�ำแนกตามตามปัจจัยส่วนบุคคล
1. ด้านเพศ ด้านรายได้เฉลีย่ นัน้ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั Laoguptawanit
(2014) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
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ผลการวิจัยพบว่าประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน ด้านรายได้เฉลี่ยที่แตกต่างกันนั้นมีความคิดเห็นต่อระดับ
การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมไม่แตกต่างกัน และด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงานก็พบว่า
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Laoguptawanit (2014) การมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพืน้ ทีก่ องบัญชาการต�ำรวจนครบาลทีพ่ บว่าด้านระยะเวลาในการปฏิบตั หิ น้าที่
ที่ต่างกันไม่ส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน
2. ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านสถานภาพ ด้านอาชีพ พบว่า ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของ
อาสาต�ำรวจบ้านในพื้นที่กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 นั้นมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยพบว่าด้านอายุ
ทีม่ คี วามแตกต่างกัน จ�ำนวน 3 คู่ ทีม่ รี ะดับประสิทธิภาพการมีสว่ นร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ของอาสาต�ำรวจบ้านในพื้นที่กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 ในภาพรวมที่แตกต่างกันด้านการด�ำเนินงาน
และด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
จ�ำนวน 3 คู่ ทีม่ รี ะดับประสิทธิภาพการมีสว่ นร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของอาสาต�ำรวจบ้าน
ในพื้นที่กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 ในภาพรวมที่แตกต่างกันด้านการประเมินผล ด้านเจตคติ และด้าน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ปญ
ั หา และปัจจัยด้านสถานภาพทีม่ คี วามแตกต่างกันจ�ำนวน 3 คูท่ มี่ รี ะดับประสิทธิภาพ
การมี ส ่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น ปราบปรามอาชญากรรมของอาสาต� ำ รวจบ้ า นในพื้ น ที่ ก องบั ง คั บ การ
ต�ำรวจนครบาล 6 ในภาพรวมที่แตกต่างกันด้านการประเมินผล ด้านเจตคติและด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ปัญหา
และปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ อาชีพที่แตกต่างกัน จ�ำนวน 5 คู่ ที่มีระดับประสิทธิภาพการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของอาสาต�ำรวจบ้านในพื้นที่กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 ใน
ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา จากการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม ในการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมของอาสาต�ำรวจบ้านในพืน้ ทีก่ องบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคลมีความ
สอดคล้องกับ Tansiri (2017) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ศึกษากรณี อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลการศึกษา พบว่าประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานะในครอบครัว ต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องควรเปิดโอกาสให้อาสาต�ำรวจบ้านได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ในการวางแผนป้องกันรักษาความปลอดภัยของชุมชน และอาสาต�ำรวจบ้านได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยกับ
เพื่อนบ้านในชุมชน เพื่อค้นหาสาเหตุของการเกิดปัญหาอาชญากรรม
2. ผูบ้ ริหารและผูเ้ กีย่ วข้องควรส่งเสริมให้อาสาต�ำรวจบ้านมีสว่ นร่วมกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจใน การรักษา
ความสงบในเทศกาลประเพณีตา่ ง ๆ ของชุมชน พร้อมทัง้ อาสาต�ำรวจบ้านมีสว่ นร่วมในการตัง้ จุดตรวจร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
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3. ควรมีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่อาสาสมัครต�ำรวจบ้านเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในด�ำเนินงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรท�ำการศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต�ำรวจบ้านในการการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม ในชุมชนในเขตอื่นแล้วท�ำการเปรียบเทียบว่าผลที่ได้เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร
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