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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของข้าราชการต ารวจภูธรฉวาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจ าแนกตาม เพศ 
อายุ  และอาชีพ กลุ่มตัวอย่ างที่ ศึกษา คือ 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตความรับผิดชอบของ
สถานีต ารวจ ภูธรฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวน 398 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการค านวนของ 
ทาโร ยามาเน่ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ
แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test)   
การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และและวิธีการของ 
เชฟเฟ่  (Scheffe)  
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1.  การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  

ของข้าราชการต ารวจภูธรฉวาง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก 
 2.  ประชาชนที่มีเพศ อายุ และอาชีพ 
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของข้าราชการต ารวจภูธรฉวาง 
จังหวัด โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ  :  การป้องกันและปราบปราม 
 
Abstract 
 The purposes of this study were to 
study and to compare the people’s 
participation in crime prevention and 
suppression of Chawang Police, Nakhon Si 
Thammarat Province classified by gender, 
age and occupation. The sample used in the 
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study consisted of 398 people in the area, 
desired through Taro Yamane’s method.  
The rating scale questionnaire was used as 
the tool. The data were analyzed by using 
percentage, mean, standard deviation, t-test, 
F-test and Scheffe’s method. 
 The results of the study revealed as 
follows: 
 1.  The people’s participation in 
crime prevention and suppression of 
Chawang Police, Nakhon Si Thammarat 
Province as a whole was at the high level. 
 2.   The people with different gender, 
age and occupation had opinion on the 
people’s participation in crime prevention 
and suppression of Chawang Police as a 
whole and in aspects with statistically 
significant difference at the .05 level.    
 
Keywords : Crime Prevention and 
Suppression 
 
บทน า 
 ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน เป็นปัญหาส าคัญ
ปัญหาหนึ่งของสังคม ที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน และประกอบกิจธุระของ
ประชาชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย และปัญหาว่างงานในปัจจุบัน 
การก่ออาชญากรรมหรือการกระท าผิดของ
คนร้ายจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยส าคัญ คือ ช่วงเวลาและโอกาส ถึงแม้ว่า

เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกคน จะพยายามทุกวิถีทางที่
จะควบคุมปัจจัยดังกล่าวหรือก าหนดแนว
ทางแก้ไข ให้ได้ผล แต่เป็นการแก้ไขในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และไม่ได้หายไปจากสังคมไทย 
เนื่องจากสภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น ความ
ร่วมมือจากประชาชน เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่
หรือเทคโนโลยีตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ใน
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานต ารวจ (ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ,  2554 : 2) 
 รัฐธรรมนูญงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ 
เป็นงานหนึ่งในแผนกรมต ารวจแม่บท ระเบียบ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยประมวล
ระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 
พ.ศ. 2556. พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 ที่เน้นให้ต ารวจสร้างความเข้าใจ 
ทัศนคติ  ความศรัทธา ความเชื่ อมั่นและ
ความสั มพันธ์ อั นดี  ระหว่ า งต ารวจกั บ
ประชาชน และให้ประชาชนได้มีส่วนสนับสนุน
หรือมีส่วนร่วมในกาปฏิบัติงานของต ารวจ ทั้ง
ในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
และรักษาความมั่นคงของชาติ รวมทั้งการมี
ส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 
2550-2554) โดยให้ประชาชนและชุมชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม เน้นการขยายงานด้านชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ มีการเผยแพร่อบรมให้ความรู้
ด้านการป้องกันอาชญากรรมแก่ประชาชน 
องค์กรชุมชน รวมทั้ งผู้น าท้องถิ่ น  ด้ วย
มาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม อาจ
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แบ่งออกได้  2 มาตรการ คือ 1) มาตรการ
ป้องกัน อันได้แก่ มาตรการป้องกันพื้นฐาน 
มาตรการป้องกันตามปกติ  และมาตรการ
ป้องกันในเชิงรุก ทั้ง 3 มาตรการนี้มีความ
คล้ายคลึงและแตกต่างกัน  2)  มาตรการ
ปราบปราม แบ่งออกเป็นมาตรการปราบปราม
ตามปกติ  กับมาตรการปราบปรามเชิงรุก 
มาตรการปราบปรามตามปกติ  ได้แก่  การ
สืบสวนหาข่าวปราบปรามอาวุธสงคราม อาวุธ
เถื่อน ยาเสพติด ของหนีภาษีและมือปืนรับจ้าง 
ส่วนมาตรการปราบปรามเชิงรุก ได้แก่ การจัด
ระดมพลเพื่ อกวาดล้ างให้สอดคล้องกับ
เหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดอาชญากรรม 
 สังคมปัจจุบันความสัมพันธ์ของ
สมาชิกมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ต ารวจมี
บทบาทส าคัญยิ่ งในการรักษาความสงบ
เรี ยบร้อยในสังคม เนื่ องจากต ารวจ คือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพียงฝ่ายเดียวที่ต้องเข้ามา
ติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนทุกระดับตลอด 24 
ชั่วโมง ต่อวัน และ 7 วันต่อสัปดาห์ แต่ในการ
ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวต ารวจมิได้ด าเนินการ
อย่างโดดเดี่ยว หากต้องอยู่ภายใต้สภาวะ
แวดล้อมต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
การทหาร และเทคโนโลยี ซึ่งสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
เหล่านี้จะมีประชาชน เป็นองค์ประกอบหลัก
อยู่เสมอ ดังนั้นการปฏิบัติภารกิจของต ารวจไม่
ว่าด้านใดๆ จึงต้องเกี่ยวกับประชาชนและ
พฤติกรรมของประชาชนในสังคมมากกว่าที่
คนทั่วไปจะคาดคิด (กรมต ารวจ, 2554 : 1) และ
จากสถานการณ์ที่ ต ารวจมีจ านวนจ ากัด 
ขณะเดียวกันประชาชนและปัญหาต่าง ๆ มีมาก
ขึ้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติตระหนักดีว่า

เจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะดูแล
คุ้มครองประชาชนทั่วประเทศได้ตลอดเวลา 
งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมใน
หน้าที่ต ารวจจึงต้องมีอยู่  และเพื่อแก้ไขปัญหา
โดยเน้นให้เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกคนทุกหน่วย
จะต้องด าเนินการสร้างเสริมเสริมความเข้าใจที่
ดีระหว่างต ารวจกับประชาชน ประพฤติปฏิบัติ
ให้ประชาชนเกิดความเชื่อศรัทธาให้ความรู้แก่
ประชาชนในการป้องกันตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน ในด้ านป้องกันและแก้ ไขปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติดให้โทษ ปัญหาเด็กและ
เยาวชน เบี่ ยง เบนอุบั ติ ภั ย  การอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ปัญหาอื่นๆ ที่มีในชุมชน ตลอดจนปัญหาความ
มั่นคงของชาติบางประการ โดยตระหนักว่า
ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาส่วนรวมของสังคม 
ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือ ร่วมใจป้องกันและ
แก้ไข และให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน ให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม 
อุบัติภัยและปัญหาต่างๆ เป็นอย่างดี (กรม
ต ารวจ, 2554 : ค าน า) สถานีต ารวจภูธรฉวาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานหนึ่งที่
มีความส าคัญของ  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
เนื่องจากเป็นหน่วยงานระดับยุทธศาสตร์ ใน
การท าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจหลัก
ของต ารวจ  ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
งานต ารวจอยู่ที่ผลการปฏิบัติงานของสถานี
ต ารวจเป็นส่วนใหญ่ ประชาชน และสังคมจะ
ใช้การปฏิบัติงานของสถานีต ารวจเป็นตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพงานต ารวจ หากสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับสถานีต ารวจได้มาก 
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ประชาชนในพื้นที่ย่อมได้รับผลโดยตรงจาก
การปฏิบัติงานในทางที่ดี และก่อให้เกิดความ
พึงพอใจ เชื่อถือศรัทธาต ารวจมากขึ้นใน
ขณะเดียวกันผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ของทุกสถานี ต ารวจ  ก็ จะส่ งผลให้ เกิ ด
ภาพลักษณ์ส่วนรวมที่ดีของ ส านักงานต ารวจ
แห่ งชาติ และรั ฐบาล อย่ างไรก็ตามการ
ปฏิบัติงานต ารวจในปัจจุบันยังคงมีปัญหาอยู่
หลายประการยากท่ีจะแก้ไขให้ส าเร็จไปได้ใน
เร็ววัน แต่ถ้าปล่อยไว้โดยไม่จัดการแก้ไขเลย  
ปัญหา เหล่ านั้ นก็ ยิ่ ง จะมี มากขึ้ น เ รื่ อย ๆ         
และเป็นผลกระทบให้เกิดปัญหาอื่นตามมา   
ซึ่ งส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ได้ก าหนด
แนวทางในการพัฒนาสถานีต ารวจ ข้อหนึ่งว่า 
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ป ร ะ ช า ชนมี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
กระบวนการก าหนดนโยบายและการบริหาร
ทั้งในระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ จนถึง
สถานีต ารวจ ในลักษณะของการร่วมกันคิด 
ร่วมกันวางแผน ร่วมกันท า และร่วมกัน
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และ
ร่วมกันประเมินผลในระบบเปิดในฐานะที่
สถานีต ารวจถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นสมบัติของ
ชุมชน โดยมุ่งหวังเพื่อให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต ารวจ ในการ
ป้ องกั น  และปราบปรามอาชญากรรม 
(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2554 : 1, 6-7) 
 ด้ วย เหตุ ดั งกล่ าวผู้ ศึ กษาวิ จั ยซึ่ ง 
ปฏิบัติงานในสถานีต ารวจภูธรฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จึงมีความสนใจที่จะศึกษา 
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการ
ต ารวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง

เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้และมีคดีน่าสะเทือน
ขวัญดังที่เป็นข่าวตามสื่อมวลชนเสมอๆ สร้าง
ความหวาดกลัวให้กับประชาชนทั่วไปและเพื่อ
จะทราบว่าประชาชนให้ความสนใจร่วมมือ
ร่วมใจกันในการปฏิบัติงานของต ารวจเพียงใด 
และมีทัศนคติอย่างไรกับต ารวจในพื้นที่ เพื่อ
เป็นข้อมูลและแนวทางที่ส านักงานต ารวจ
แห่ งชาติสามารถน าไปใช้ ในการแก้ ไข
ปรับปรุงการป้องกันและปราบปรามการเกิด
อาชญากรรมของต ารวจให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่ อศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของข้าราชการต ารวจภูธรฉวาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของข้าราชการต ารวจภูธรฉวาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ าแนกตาม เพศ อายุ 
และอาชีพ ท่ีต่างกนั 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 1.  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วน
ร่ วมของประชาชนต่อการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการ
ต ารวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แตกต่างกัน 
 2.  ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วน
ร่ วมของประชาชนต่อการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการ
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ต ารวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แตกต่างกัน 
 3.  ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วน
ร่ วมของประชาชนต่อการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการ
ต ารวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษา การมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการ
ต ารวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตามแนวคิดของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่
มุ่งเน้นให้ประชาชนและชุมชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม เน้นการขยายงานด้านชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์ โดยศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน 3 ด้าน ได้แก่  ด้ านร่วม
กิ จกรรมกั บ เจ้ าหน้ าที่ ต า รวจ  ด้ านการ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ และด้าน
สนับสนุนกิจการต ารวจ 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสถานี
ต ารวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 
พ.ศ. 2557 มีประชากรรวมทั้งสิ้น 66,099 คน 
ครอบคลุมพื้นที่องค์กรบริหารส่วนต าบล 6 
แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแว องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเขลียง องค์การบริหาร

ส่วนต าบลกะเบียด องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยปริก และองค์การบริหารส่วนต าบล
ละอาย ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร
ค านวณของ ทาโร ยามาเน ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 398 คน 
 ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ พื้นที่ในเขต
ความรับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรฉวาง 
ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 1) ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ  (Independent 
Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ และอาชีพ ของประชาชนในเขตความ
รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 2) ตั ว แ ป ร ต า ม  (Dependent 
Variable) ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  
ด้านร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ด้านการ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ และด้าน
สนับสนุนกิจการต ารวจ 
 ระยะเวลาในการศึกษา  
 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน-30 ธันวาคม 
2558 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1) ประชากร คือ ประชากรที่ศึกษา 
ได้แก่  ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในเขตความ
รับผิดชอบของสถานีต ารวจ  ภูธรฉวาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 66,099 คน 
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด 6 
แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า 



วารสารวทิยาลัยนครราชสีมา ฉบบัพเิศษ  “กา้วสู่ทศวรรษที่ 2 ของวทิยาลัยนครราชสีมา”      .  

. 

 

432 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแว องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเขลียง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะเบียด องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยปริก และองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสถานี
ต ารวจ ภูธรฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวน 66,099 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรค านวณของ ทาโร  ยามาเน (Taro  
Yamane,  1973  อ้างถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด,  
2546 :101) ซึ่งก าหนดให้มีระดับความเชื่อมั่น
เท่ากับ 95 % ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้
ศึกษาได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) 
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งผู้ศึกษาได้
สร้างขึ้นจากการตรวจสอบเอกสาร ทฤษฎี 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตร
ส่วนประมาณค่า ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นตาม
ทฤษฎีการสร้างเครื่องของ Likert ชนิด 5 
ตัวเลือก และแบบสอบถามแบบปลายเปิด 
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามตรวจสอบ
รายการ (Check-List) เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว 
ได้แก่ เพศ อายุ และ อาชีพ 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการ
ต ารวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตามกรอบแนวคิดการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วน

ร่วมทั้ง 3 ด้าน มีจ านวนข้อค าถามรวมทั้งสิ้น 
36 ข้อ ดังนี้  1. ด้านร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจ จ านวน 14 ข้อ 2. ด้านการประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ จ านวน 12 ข้อ 3. ด้าน
สนับสนุนกิจการต ารวจ จ านวน 12 ข้อ โดย
ได้ ก า หนดระดั บ เ กณฑ์ ก า รพั ฒน าขี ด
ความสามารถออกเป็น 5 ระดับ 
 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้ศึกษาด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้

1) ศึกษา เอกสารและงานวิ จั ยที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
ข้าราชการต ารวจ ตามแนวคิด ตามแนวคิดของ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
10 (พ.ศ. 2550-2554) โดยให้ประชาชนและ
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม เน้นการขยายงาน
ด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ มี  3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ด้านการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ และ
ด้านสนับสนุนกิจการต ารวจ เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2) ศึกษาวิธีสร้ า ง เครื่ องมือแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
วิธีของลิเคอร์ท (Likert) และการสร้าง
แบบสอบถามจากต าราของ บุญชม ศรีสะอาด 
(2553 : 74-84) 

3) ผู้ วิ จั ย ด า เ นิ น ก า ร ส ร้ า ง
แบบสอบถาม โดยสังเคราะห์จากนิยามศัพท์
เฉพาะที่ผู้วิจัยตั้งขึ้น เพื่อใช้ในการวิจัยในครั้ง
นี้ 
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4) น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม
และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

5) ปรั บปรุ ง แบบสอบถามตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วน าเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน  เพื่อตรวจพิจารณา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อค าถาม โดยการ
หาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยาม
ศัพท์เฉพาะ (IOC : Index Of Congruence) ซึ่ง
ค่าที่ใช้ได้ ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป 

6) น า แบบสอบถ ามที่ ผ่ า นก า ร
พิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 

7) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
(Try Out) กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
เขตความรับผิดชอบ ของสถานีต ารวจภูธรช้าง
กลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

8) น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้ มา
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม .839 

9) จั ดพิ มพ์ แ บบสอบถ ามฉบั บ
สมบูรณ์ เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ข อ ห นั ง สื อ จ า ก วิ ท ย า ลั ย
นครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ต่อผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 6 แห่ง ที่อยู่ในเขต

รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2) ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 

3) ผู้ศึกษาตรวจสอบความครบถ้วน 
สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1) วิ เคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่
ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2) วิ เคราะห์การมีส่ วนร่ วมของ
ประชาชนต่อการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของข้าราชการต ารวจภูธรฉวาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  แล้วน าไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่ า เฉลี่ ยและแปล
ความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,  2543 : 
100) 

3) วิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนต่อการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการ
ต ารวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ าแนกตามเพศ โดยใช้ t-test (Independent 
Samples) 

4) วิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วน
ร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการ
ต ารวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ าแนกตามอายุ และอาชีพ โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวใช้ F-test (One-way 
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ANOVA) และเมื่อพบว่ามีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของ Scheffe 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) ค ว า ม เ ที่ ย ง ต ร ง เ ชิ ง เ นื้ อ ห า 
(Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์
เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective 
Congruence) 
 2) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถ า มทั้ ง ฉบั บ โ ด ย ก า รห า ค่ า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) 
 3) สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ค่าความถี่  
(Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย  
(Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation) 
 4) ส ถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ท ด ส อ บ
สมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ใช้ค่า    
F-test (One way ANOVA) t–test แบบ 
Independent Samples และทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่  

( eScheff ) 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตความ
รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศ
ชาย จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 และ 
และเพศหญิง จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.2  มีอายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 88 คน คิด

เป็นร้อยละ 22.1 อายุ 30940 ปี จ านวน 112 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.1 คน อายุ 41-50 ปี จ านวน 
122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 และอายุ 51 ปีขึ้น
ไป จ านวน 76 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.1 
ประกอบอาชีพอาชีพเกษตรกรรม/ประมง 
จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9  อาชีพ
รับจ้าง/พนักงานบริษัท จ านวน 85 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.4  อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9   และ
อาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ จ านวน 87 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.9 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
ข้ า ร า ช ก า ร ต า ร ว จ ภู ธ ร ฉ ว า ง  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
( x =4.48, S.D.= 0.28) เมื่อพิจารณาเป็นด้าน 
พบว่า ด้านร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x =4.69, S.D.= 0.33) 
รองลงมา คือ ด้านการประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจ ( x =4.40, S.D.= 0.33) และด้าน
สนับสนุนกิจการต ารวจ ( x =4.69, S.D.= 
0.33) มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดตามล าดับ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน  ปรากฏผลดังนี้ 
  1) ด้านร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x =
4.69, S.D.= 0.33)  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ท่านเข้าร่วมในกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.66, S.D.= 1.56) 
ร อ งล งม า  คื อ  ท่ า นมี ส่ วน ร่ ว ม ในก า ร
ประสานงานจัดตั้งเวรยามเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ( x =4.49, 
S.D.= 0.71) และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ท่านเข้า
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ร่วมประสานงานระหว่างต ารวจกับประชาชน 
( x =4.23, S.D.= 0.86) 
  2) ด้ านก ารประสานงานกั บ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
( x =4.40, S.D.= 0.33)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ท่านมีส่วนร่วมในการประสาน
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
ยาเสพติด  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.58, S.D.= 
0.64)  รองลงมา ท่ านมี ส่ วนร่ วมในการ
ประสานงานจัดตั้ งเวรยามเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ( x =4.51, 
S.D.= 0.63) และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านมี
ส่วนร่วมในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจด้วยการแจ้งเบาะแสอาชญากรรม( x =
4.22, S.D.= 0.80) 
  3) ด้านสนับสนุนกิจการต ารวจ
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( x =4.35, S.D.= 
0.36)  เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า  ท่านมี
ส่วนร่วมในการอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ป้ อ ง กั น และปร าบปร าม
อาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ( x =4.46, S.D.= 0.69) รองลงมา คือ 
ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง 
ๆ และ ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามกับ
ต ารวจ ( x =4.43, S.D.= 0.75, 0.72) และ มี
ค่ า เฉลี่ ยน้อยที่สุด  คือ  ท่ านร่ วมมือและ
สนับสนุนงานแก้ปัญหาด้านเด็กและเยาวชน
กับต ารวจ ( x =4.25, S.D.=0.97) 
 3.  ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนต่ อการป้ องกั นและ

ปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการ
ต ารวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ าแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาพบว่า ระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมของข้ าราชการ
ต ารวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยภาพรวม มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้ อภิปรายได้ว่า ประชาชนได้เข้าร่วมใน
กิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ และได้มีส่วน
ร่วมในการประสานงานจัดตั้งเวรยามเพื่อรักษา
ความปลอดภั ยร่ วมกับเจ้ าหน้ าที่ ต ารวจ 
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในการรณรงค์การป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม เข้ าร่วมจัดท า
แผนปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน อุบัติภัย และยาเสพติดให้โทษ 
ได้ร่ วมมือกับชุดชุมชนสัมพันธ์  ในการ
แก้ปัญหาหมู่บ้านเป้าหมายเป็นอย่างดี  การ
ประสานงานจัดตั้งเวรยามเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ และได้ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชนและความสงบสุขของสังคม 
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประชาชน
กับต ารวจ ในการอ านวยความสะดวกต่อการ
ปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ป้ อ ง กั น และปร าบปร าม
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อาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพื่อ
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการป้องกันและ
ปราบปรามกับต ารวจในการบริจาคเงิน และ
ให้ความร่ วมมือในการ เป็นพยานบอก
ข้อเท็จจริงในคดีอาชญากรรมต่อพนักงาน
สอบสวนหรือศาล ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ
กับเพื่อนเกี่ ยวกับปัญหาอาชญากรรมใน
ชุมชน จึงท าให้มีค่าแปลผลออกมาอยู่ใน
ระดับมาก 
 ผลการศึกษาดังกล่าวนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรวุฒิ  นนตะสี (2551) ที่ศึกษา
การมีส่วนร่วมของราษฎรอาสาสมัครใน
โครงการต า รวจชุมชนกับการป้องกัน
อาชญากรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีต าบลตาด
ทอง อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ผลวิจัยพบว่า 
ระดับการมีส่วนร่วมของราษฎรอาสาสมัคร
ในโครงการต ารวจชุมชนกับการป้องกัน
อาชญากรรม พบว่า 1) ด้านการเรียนรู้การ
ป้องกัน หรือการฝึกอบรมการป้องกันของ
ราษฎรในโครงการต ารวจชุมชนกับการป้องกัน
อาชญากรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีส่วน
ร่วมในด้านการเรียนรู้หรือฝึกอบรม มากที่สุด 
คือ มีส่วนร่วมในการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ
การป้องกันอาชญากรรมตามที่ต ารวจจัดให้ 
อาทิ  เช่น  สมาชิกแจ้ งข่ าวอาชญากรรม 
เยาวชนสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ 
ขวนขวายหาความรู้ในแขนงต่าง ๆ ในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 2) ด้าน
การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมใน
ด้านการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ มาก
ที่สุด คือ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติบุคคลใน

ชุมชนต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ และน้อยที่สุด คือ ใน
การแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต ารวจเมื่อมีเหตุร้าย
เกิดขึ้นในชุมชน 3)  ด้ านการมีส่วนร่วม
กิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ พบว่า โดยรวม
อยู่ในระดับมาก  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ มากที่สุด คือ การมีส่วน
ร่วมในการบริการประชาชนภายในชุมชน 
เช่น รักษาความปลอดภัย รักษาความสงบ
เรียบร้อยและจัดการจราจร ส่วนการมีส่วน
ร่วมน้อยที่สุด คือ การเข้าร่วมกิจกรรมของ
สถานีต ารวจ เช่น การจัดงานเนื่องในวัน
ส าคัญต่าง ๆ 
 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนต่อการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการ
ต ารวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ  และ อาชีพที่
ต่างกัน โดยรวม พบว่า แตกต่างกัน เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้ งไว้  ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิพัฒน์   ว่องเจริญ (2553 : 
บทคัดย่อ) การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
ประชาชนในเขตอ าเภอพานทอง จังหวัด
ชลบุรี ผลวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
ประชาชนในเขตสถานีภูธรพานทอง อ าเภอพาน
ทอง จังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า  ด้านการ
เรียนรู้การป้องกันหรือการฝึกอบรมการ
ป้องกันมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับปานกลาง 
รองลงมาคือ  ด้ านการประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจอยู่ในระดับน้อยผล การ
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เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
ประชาชนในด้านต่าง ๆ พบว่า ประชาชนที่มี 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส  อาชีพ รายได้ของ
ครอบครัว ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตสถานี
ต ารวจภูธรพานทอง  อ าเภอพานทอง จังหวัด
ชลบุรี  ต่ างกันมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ .05 ส่วนประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมแตกตา่งกันอยา่งไม่มี
นัยส าคัญทางสถิต ิ
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1) ด้านร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจ  โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ผู้ ศึ กษามี
ข้อเสนอแนะดังนี้ ประชาชนควรสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของต ารวจด้วยความมั่นใจ รู้จัก
และเข้าใจสถานการณ์ปัญหา ตลอดจนรู้จัก
และเข้าใจความต้องการของประชาชนและ
ชุมชน ควรให้ประชาชนร่วมมือกับต ารวจ
พบปะเยี่ยมเยียนชุมชน หมู่บ้านเป้าหมาย และ
ร่วมกิจกรรมเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
 

 2) ด้านการประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจ  โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ผู้ ศึ กษามี
ข้อเสนอแนะดังนี้ ประชาชนควรมีส่วนร่วมใน
การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจด้วยการแจ้ง
เบาะแสอาชญากรรม ควรให้ความร่วมมือใน
การแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต ารวจเมื่อมีเหตุร้าย
เกิดขึ้นในชุมชนควรประสานกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กร
ชุมชน 
 3) ด้ านสนับสนุนกิ จการต ารวจ 
โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง  ผู้ วิ จั ยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ ประชาชนควรมีส่วนร่วม
ในการบริจาคสิ่งของเพื่อกิจกรรมในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  และ
ควรร่วมมือและสนับสนุนงานแก้ปัญหาด้าน
เด็กและเยาวชนกับต ารวจ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการ
ต ารวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2) ควรศึกษา ทัศนคติของเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการ
ต ารวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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