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บทคัดย่อ
บทความวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาการมีสว่ นร่วมของผูน้ ำ� ชุมชนในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมสถานีต�ำรวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีตำ� รวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ของผูน้ ำ� ชุมชนทีม่ ี
เพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพแตกต่างกัน และ 3) เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของ
ผู้น�ำชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ำรวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้นำ� ชุมชนในเขตรับผิดชอบสถานีตำ� รวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จ�ำนวน
198 คน โดยใช้สูตรในการค�ำนวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จ�ำนวน 22 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นที่ .89 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบ ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA F-test)
ผลการวิจัย พบว่า 1) การมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
สถานีตำ� รวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
อยู่ในระดับปานกลางทั้งสี่ด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
ด้านการมีสว่ นร่วมในการวางแผน ด้านการมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการ และด้านการมีสว่ นร่วมในการติดตาม
ประเมินผล 2) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้น�ำชุมชนที่มีเพศ ระดับการศึกษาและสถานภาพต่างกัน
มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ำรวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมติฐานทีต่ งั้ ไว้ และ 3) ผูน้ ำ� ชุมชนได้เสนอแนะเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วม
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ำรวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ล�ำดับตาม
ความถี่มากที่สุดสามอันดับแรก ได้แก่ ควรให้ผู้น�ำชุมชนมีส่วนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของต�ำรวจ
ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน/หมู่บ้าน ควรให้การสนับสนุนหรือบริจาคเงิน
เพื่อกิจกรรมของชุมชนอันเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม และควรให้จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้น�ำชุมชนกับต�ำรวจบ่อย ๆ เพื่อเตรียมพร้อมและเตรียมก�ำลังในการช่วยกันปราบปรามอาชญากรรมและ
เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างต�ำรวจกับผู้น�ำชุมชน
ค�ำส�ำคัญ : 1. การมีส่วนร่วม 2. ผู้น�ำชุมชน 3. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ABSTRACT
The objectives of this thematic paper were to: 1), to study community leaders’
participation in Kutchum Police Station’ crime Kutchum district, Yasothon Province, 2) to
compare variables of the former’s genders, educational and status levels with their
participation in crime prevention and suppression in its authorized area, 3) to regulate
suggestions for the former’s participation in the latter’s crime prevention and suppression
in the authorized area. The sampling group following Taro Yamane’s table comprised 198
community leaders in its authorized area. The instrument used for the research was
Likert-type questionnaires of twenty-two questions, each of which possessed the reliability
for the whole entry at .89. The statistics for data analyses encompassed percentage,
arithmetic mean, standard deviation, t-test and F-test.
Results of the research manifested the following findings: 1) Community leaders’
participation in Kutchum Police Station’ crime Kutchum district, Yasothon Province was
rated ‘high’ in the overall aspect. Given a single aspect, all four aspects were also scored
‘high’. These aspects ranked in descending order of arithmetic means included those of
participation in 1) support, 2) planning, 3) operations and 4) follow-up and assessment
respectively. 2) The hypothesis testing results confirmed that variables of the former’s
genders, educational and status levels showed in the overall aspect no significant
differences in their participation in the latter’s crime prevention and suppression and
prevention in its authorized area, hence not conforming with the reformulated hypothesis.
3) Community leaders’ suggestions for their participation in police officers’ crime
prevention and suppression in its authorized area in Kutchum Police Station’ crime
Kutchum district, Yasothon Province. were recommended in descending order of three
frequencies. Firstly, the latter should have the former assess their crime prevention and
suppression in communities and villages. Secondly, the former should support or give
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money for communities’ activities concerning crime prevention. Finally, community
relation-oriented activities between community leaders and police officers should be
frequently held in order to prepare readiness and forces to combat crimes and strengthen
good relationship between the former and the latter.
Keywords : 1. Participation 2. Community Leaders 3. Crime Prevention and Suppression
1. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2560 ได้ให้ความส�ำคัญของงาน
ด้านการป้องกันอาชญากรรมโดยเฉพาะเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเสริมสร้าง
ความสงบสุขในสังคม ซึง่ เน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินการป้องกันอาชญากรรม เน้นการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขอย่างกว้างขวางใน
การควบคุมอาชญากรรม (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555, หน้า 4-5)
ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของต�ำรวจและนักอาชญาวิทยาทีว่ า่ หากประชาชนร่วมมือกับเจ้าหน้าทีอ่ ย่างจริงจัง
จะช่วยให้อาชญากรรมลดลงอย่างแน่นอน และหากจะส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมในกิจกรรมหรือ
โครงการใดในกระบวนการยุตธิ รรม แล้วก็จะท�ำให้กจิ กรรมหรือโครงการนัน้ ๆ มีประสิทธิภาพในการควบคุม
อาชญากรรมมากขึ้นด้วย
ปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาส�ำคัญยิ่งปัญหาหนึ่งในการแก้ไขของรัฐบาลซึ่งแนวโน้มของ
อาชญากรรมมีความรุนแรงและเพิ่มสูงขึ้น ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อความมั่นคงในชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชนตลอดจนภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติทสี่ ำ� คัญ คือ มีผลกระทบต่อจิตใจของประชาชน
อันส่งผลให้สังคมมีความไม่สงบสุขสุจริตชนเกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตน เกิดความสูญเสีย
หลาย ๆ ด้านตามมาถือได้ว่าเป็นการบั่นทอนเสถียรภาพ ในการพัฒนาประเทศ จากอิทธิพลของกระแส
โลกาภิวัตน์เป็นโรคยุคไร้พรมแดนทางข่าวสารข้อมูล ท�ำให้มีความเจริญ ทางวัตถุอย่างมากมายหรือที่เรียก
ว่าวัตถุนยิ มแต่ในขณะเดียวกันความเจริญทางด้านจิตใจและศีลธรรมของประชาชนกลับลดน้อยลง ประกอบ
กับภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย ในปัจจุบัน ส่งผลให้อาชญากรรมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
และมีจำ� นวนเพิม่ มากขึน้ ดังปรากฏเป็นข่าวอยูเ่ สมอในสือ่ มวลชน สร้างความหวัน่ เกรงและสะเทือนขวัญแก่
ประชาชนโดยทัว่ ไป (สุดธิดา เวียงโอสถ, 2547, หน้า 12) การป้องกันอาชญากรรมยุคใหม่ จ�ำเป็นต้องมีการ
แสวงหาความร่วมมือ จากประชาชนชุมชน ตลอดจนหน่วยราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม ร่วมกันคิดร่วมกันเสนอแนะการจัดล�ำดับความส�ำคัญเร่งด่วนในการ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม และเข้าร่วมด�ำเนินการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของชุมชนตนเอง
อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ตัง้ อยูใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพนื้ ทีป่ ระมาณ 544 ตารางกิโลเมตร
มีประชากรทั้งสิ้น 66,085 คน เพศชาย 33,747 คน (ร้อยละ 51.07) เพศหญิง 32,338 คน (ร้อยละ 48.93)
แบ่งเขตปกครองออกเป็น 9 ต�ำบล 128 หมูบ่ า้ น ในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมตามภารกิจ
ความรับผิดชอบของสถานีต�ำรวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ยังไม่ประสบความส�ำเร็จเนื่องจาก
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ขาดความร่วมมือจากประชาชน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ ยังมีความรู้สึกห่างเหินกับต�ำรวจ เพิกเฉย ไม่สนใจ
ไม่ให้ความร่วมมือ และไม่สนับสนุนกิจการของต�ำรวจเท่าที่ควร โดยถือว่าไม่ใช่ธุระหน้าที่ นอกเสียจาก
อาชญากรรมหรือปัญหาต่างๆได้เกิดขึ้นกับตนเองหรือญาติพี่น้องเท่านั้น ด้วยเหตุนี้เองข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วกับตัวคนร้ายผูก้ ระท�ำผิดและสถานทีห่ ลบซ่อนตัวคนร้าย ตลอดจนแหล่งมัว่ สุม่ ในการกระท�ำความผิด
ยังไม่เพียงพอทีจ่ ะท�ำให้การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมตามภารกิจความรับผิดชอบไม่ประสบ
ความส�ำเร็จ จึงจ�ำเป็นที่อาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากผู้น�ำชุมชนไม่ว่าจะเป็น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ในการเพิ่มความพึงพอใจ ของ
ประชาชนในเขตพืน้ ทีด่ ำ� เนินงาน น�ำความสงบสุขมาสูค่ รอบครัวในชุมชนต่อไป (จตุพร บานชืน่ , 2552, หน้า
9-10)
ตามยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติตามที่กล่าวมาข้างต้นจะประสบผลส�ำเร็จมากน้อย
เพียงใด ส่วนหนึ่งขึ้นกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเป็นประการส�ำคัญ การที่ประชาชนในชุมชน
จะเข้ามามีสว่ นร่วมในโครงการดังกล่าวอาจขึน้ กับปัจจัยทีแ่ ตกต่างกันได้ เช่น ประโยชน์ ทีต่ นเองจะได้รบั ใน
รูปของรางวัลค่าตอบแทนหรือการท�ำตามความสามารถทีต่ นถนัด หรือความต้องการการยอมรับจากหมูค่ ณะ
และความศรัทธาจากบุคคล
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาการมีสว่ นร่วมของผูน้ ำ� ชุมชนในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมสถานีตำ� รวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เพือ่ น�ำผลการวิจยั ในครัง้ นีไ้ ปใช้เป็นแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตั ิ เพือ่ ให้แจ้งข่าวอาชญากรรม หรือประชาชนทัว่ ไป เข้ามามีสว่ นร่วมต่อการป้องกัน
อาชญากรรมมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ อันจะส่งผลต่อประโยชน์โดยรวมของประชาชนและสังคมต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานี
ต�ำรวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
2.2 เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานี ต�ำรวจภูธร
กุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธรของผู้น�ำชุมชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพแตกต่างกัน
2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมสถานีต�ำรวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ผู้น�ำชุมชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ำรวจ
ภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร แตกต่างกัน
3.2 ผู้น�ำชุมชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
สถานีต�ำรวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร แตกต่างกัน
3.3 ผู้น�ำชุมชนที่มีสถานภาพต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานี
ต�ำรวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร แตกต่างกัน
4
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4. วิธีด�ำเนินการวิจัย
4.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้น�ำชุมชนในเขตรับผิดชอบสถานีต�ำรวจภูธร
กุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จาก 9 ต�ำบล ประกอบด้วย 1) ก�ำนัน จ�ำนวน 9 คน 2) ผูใ้ หญ่บา้ น จ�ำนวน
128 คน และ 3) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ�ำนวน 256 คน รวมทั้งหมดจ�ำนวน 393 คน (ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน
อ�ำเภอกุดชุม, 2559, หน้า 12) กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ผูน้ ำ� ชุมชนในเขตรับผิดชอบสถานีตำ� รวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอ
กุดชุม จังหวัดยโสธร จ�ำนวนทั้งสิ้น 198 คน โดยใช้สูตรของยามาเน (Taro Yamane) (สุจินต์ ธรรมชาติ,
2549, หน้า 48)
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นข้อค�ำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการป้องกันและปราบ
ปรามอาชญากรรมสถานีต�ำรวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ต (Likert Scales) ห้าระดับ ได้แก่ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2552, หน้า 100)
ตอนที่ 3 เป็นค�ำถามลักษณะปลายเปิด (Open–ended Question) สอบถามเกี่ยวกับข้อ
เสนอแนะเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของผูน้ ำ� ชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีตำ� รวจภูธร
กุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ทั้ง 4 ด้าน
4.3 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมาน คือ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test (One-way
ANOVA)
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 74.46 ส�ำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 45.46 และมีสถานภาพเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 65.15
5.2 ผลการวิเคราะห์การมีสว่ นร่วมของผูน้ ำ� ชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานี
ต�ำรวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการป้องกันและปราบ
ปรามอาชญากรรมสถานีต�ำรวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลางทัง้ สีด่ า้ น เรียงตามค่าเฉลีย่ มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการ
มีสว่ นร่วมในการสนับสนุน ด้านการมีสว่ นร่วมในการวางแผน ด้านการมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการ และด้าน
การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ตามล�ำดับ ดังนี้
		
5.2.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ำรวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ได้เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะกับเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจสถานีต�ำรวจกุดชุมเกี่ยวกับจุดตรวจเพื่อป้องกันอาชญากรรมในหมู่บ้าน/ชุมชน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
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น้อยที่สุดคือ ข้อ 2 ที่ว่า “ร่วมกับสถานีต�ำรวจกุดชุมในการก�ำหนดมาตรการป้องกันและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดภายในชุมชน/หมู่บ้าน”
		
5.2.2 ด้านการมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการ พบว่า การมีสว่ นร่วมของผูน้ ำ� ชุมชนในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ำรวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “มีส่วนร่วมในกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจสถานีต�ำรวจ
ภูธรกุดชุมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในงานเทศกาลประเพณีตา่ ง ๆ ในหมูบ่ า้ น/ชุมชน” ส่วนข้อทีม่ คี า่
เฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 3 ที่ว่า “มีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจสถานีต�ำรวจภูธรกุดชุมในการตั้งจุดตรวจ-จุด
สกัดเพื่อป้องกันและปราบอาชญากรรมเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ชุมชน”
		
5.2.3 ด้านการมีสว่ นร่วมในการสนับสนุน พบว่า การมีสว่ นร่วมของผูน้ ำ� ชุมชนในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ำรวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ได้ชักชวนหรือสนับสนุนคน ในหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้าร่วม
เป็นสมาชิกโครงการในการป้องกัน อาชญากรรม เช่น โครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมโครงการชุมชน
เข้มแข็ง ปลอดภัยจากยาเสพติด” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 6 ที่ว่า “มีส่วนร่วมในการสนับสนุน
กิจการสถานีต�ำรวจภูธรกุดชุมด้วยการให้ความร่วมมือในการเป็นพยานบอกข้อเท็จจริงในคดีอาชญากรรม
ต่อพนักงานสอบสวนหรือศาล”
		
5.2.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนใน
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ำรวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด�ำเนินงาน
ตามกิจกรรมโครงการของสถานีต�ำรวจภูธรกุดชุมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบอาชญากรรมในหมู่บ้าน/
ชุมชน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 5 ที่ว่า “มีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการในการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการในการป้องกันอาชญากรรม เช่น โครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม
โครงการต�ำรวจบ้านต้านยาเสพติด”
5.3 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานี ต�ำรวจ
ภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร พบว่า ผู้น�ำชุมชนที่มีเพศ ระดับการศึกษาและสถานภาพต่างกันที่มี
เพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ำรวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร โดยรวมไม่แตกต่างกัน
5.4 ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของผูน้ ำ� ชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
สถานีต�ำรวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร พบว่า ผู้น�ำชุมชนได้เสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของผูน้ ำ� ชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีตำ� รวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ล�ำดับตามความถี่มากที่สุดสามอันดับแรก ได้แก่ ควรให้ผู้น�ำชุมชนมีส่วนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของต�ำรวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน/หมู่บ้าน ควรให้การสนับสนุนหรือบริจาค
เงินเพื่อกิจกรรมของชุมชนอันเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม และควรให้จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
ระหว่างผูน้ ำ� ชุมชนกับต�ำรวจบ่อย ๆ เพือ่ เตรียมพร้อมและเตรียมก�ำลังในการช่วยกันปราบปรามอาชญากรรม
และเพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างต�ำรวจกับผู้น�ำชุมชน
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6. อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
สถานีต�ำรวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สามารถน�ำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
6.1 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานี
ต�ำรวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการป้องกันและปราบ
ปรามอาชญากรรมสถานีต�ำรวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง
ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้น�ำชุมชนมีส่วนร่วม และการให้ ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
สถานีต�ำรวจภูธรกุดชุม ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน/หมู่บ้าน แต่ยังมีระดับการมี
ส่วนอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีเท่าทีควร ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้น�ำชุมชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการก�ำหนดมาตรการ
ป้องกันและแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดภายในชุมชน/หมูบ่ า้ น และมีสว่ นร่วมในการเป็น
กรรมการในการตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจ้างตามแผนงาน/โครงการในการป้องกันอาชญากรรม เช่น โครงการ
สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม โครงการต�ำรวจบ้านต้านยาเสพติด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดาบต�ำรวจ
สุรยุทธ บุบผาพิลา (2557) ได้วจิ ยั “การมีสว่ นร่วมของผูน้ ำ� ชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของสถานีต�ำรวจภูธรศรีสมเด็จ อ�ำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด” พบว่า การมีส่วน
ร่วมของผู้น�ำชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีต�ำรวจภูธร
ศรีสมเด็จ อ�ำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
6.1.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ำรวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้น�ำชุมชนในเขตรับผิดชอบสถานีต�ำรวจภูธรกุดชุม ยังมีส่วน
ร่วมและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในการร่วมวางแผนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ในหมูบ่ า้ น/ชุมชน โดยมีสว่ นร่วมในการรวบรวมข้อมูลปัญหา เพือ่ การก�ำหนดมาตรการป้องกันและแนวทาง
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดภายในชุมชน/หมู่บ้าน และการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล
การจัดท�ำแผนงานในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดภายในหมูบ่ า้ น/ชุมชน ยังมีระดับการมีสว่ นร่วม
หรือการให้ความร่วมมืออยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีเท่าทีควร สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดาบต�ำรวจ สุรยุทธ
บุบผาพิลา (2557) ได้วจิ ยั “การมีสว่ นร่วมของผูน้ ำ� ชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขต
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของสถานีตำ� รวจภูธรศรีสมเด็จ อ�ำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด” พบว่า การมีสว่ นร่วมของ
ผูน้ ำ� ชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของสถานีตำ� รวจภูธรศรีสมเด็จ
อ�ำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านมีส่วนร่วมในการวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง
6.1.2 ด้านการมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการ พบว่า การมีสว่ นร่วมของผูน้ ำ� ชุมชนในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ำรวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในเขตในเขตรับผิดชอบของสถานีต�ำรวจภูธรกุดชุม ผู้น�ำชุมชน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย
ผูใ้ หญ่บา้ นได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจและมีสว่ นร่วมในกิจกรรมกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในการรักษา
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ความสงบเรียบร้อยในงานเทศกาลประเพณีต่างๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการในการ
ป้องกันอาชญากรรม ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก ผูน้ ำ� ชุมชน ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น และผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ นยังขาดการมีสว่ นร่วม
กับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจสถานีตำ� รวจภูธรกุดชุมในการตัง้ จุดตรวจ-จุดสกัดเพือ่ ป้องกันและปราบอาชญากรรมเพิม่
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ให้แก่ชมุ ชน/หมูบ่ า้ น สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ร้อยต�ำรวจโท อาทิตย์
พัฒนสระคู (2558) ได้วิจัย “การมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
เทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ
มีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ อยู่ในระดับปานกลาง
6.1.3 ด้านการมีสว่ นร่วมในการสนับสนุน พบว่า การมีสว่ นร่วมของผูน้ ำ� ชุมชนในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ำรวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้น�ำชุมชน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้มีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมกับสถานีต�ำรวจภูธรกุดชุม โดยก�ำนัน ผู้ใหญ่
บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ชักชวนหรือสนับสนุนประชาชนในหมู่บ้าน/ ชุมชนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
โครงการในการป้องกันอาชญากรรม และเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการในการป้องกันอาชญากรรม สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ร้อยต�ำรวจโท อาทิตย์ พัฒนสระคู (2558) ได้วิจัย “การมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” พบว่า
การมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ อ�ำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน อยู่ในระดับปานกลาง
6.1.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนใน
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีตำ� รวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยรวม อยูใ่ น
ระดับปานกลาง ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ผู้น�ำชุมชน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
มีสว่ นร่วมในการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตำ� รวจ
ภูธรกุดชุม ยังอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ไม่ดีเท่าที่ควร แต่สถานีต�ำรวจภูธรกุดชุมก็ให้ผู้น�ำชุมชนก็ได้มีส่วนร่วมใน
การประเมินผลการด�ำเนินงานตามกิจกรรมโครงการของสถานีต�ำรวจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในหมูบ่ า้ น/ชุมชน และได้เชิญชวนให้ประชาชนในหมูบ่ า้ น/ชุมชนให้ความร่วมมือและให้ขอ้ มูล
อาชญากรรมต่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดาบต�ำรวจ สุรยุทธ บุบผาพิลา (2557) ได้
วิจัย “การมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สถานีต�ำรวจภูธรศรีสมเด็จ อ�ำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด” พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของสถานีตำ� รวจภูธรศรีสมเด็จ อ�ำเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดร้อย ด้านมีส่วนในการติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง
6.2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
6.2.1 ผูน้ ำ� ชุมชนทีม่ เี พศต่างกัน มีสว่ นร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานี
ต�ำรวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ผลปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เพศของผู้น�ำชุมชนไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการด�ำเนิน
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งานในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เจ้าหน้าที่ต�ำรวจสถานีต�ำรวจภูธรกุดชุม และผู้น�ำชุมชน
ได้รว่ มมีกนั วางแผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพืน้ ที่ ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกัน ไม่วา่ จะเป็นจะ
เป็นการมีส่วนร่วมในด้านร่วมคิดก�ำหนดความต้องการ ด้านร่วมจัดท�ำแผนพัฒนา ด้านร่วมปฏิบัติ และด้าน
ร่วมติดตามผล และประเมินผล สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาบต�ำรวจ สุรยุทธ บุบผาพิลา (2557) ได้วิจัย
“การมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานี
ต�ำรวจภูธรศรีสมเด็จ อ�ำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด” พบว่า ผูน้ ำ� ชุมชนทีม่ เี พศต่างกัน มีมสี ว่ นร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของสถานีตำ� รวจภูธรศรีสมเด็จ อ�ำเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
6.2.2 ผู้น�ำชุมชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมสถานีต�ำรวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ระดับการศึกษาไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม ทั้งนี้เป็นเพราะว่าสถานีต�ำรวจภูธรกุดชุม มีการประสานงานกับผู้น�ำชุมชนใน
การมาช่วยกันท�ำงานเพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ให้ประชาชนได้อยู่อย่างสงบสุข
การดูแลความสงบหมูบ่ า้ น/ชุมชน เข้าร่วมในกิจกรรมโครงการการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเป็น
ประจ�ำอยู่แล้ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ร้อยต�ำรวจโทอาทิตย์ พัฒนสระคู (2558) ได้วิจัย “การมีส่วนร่วม
ของผูน้ ำ� ชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด” พบว่า ผูน้ ำ� ชุมชนทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีสว่ นร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
เทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
6.2.3 ผูน้ ำ� ชุมชนทีม่ สี ถานภาพต่างกัน มีสว่ นร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
สถานีต�ำรวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยรวม ไม่แตกต่างกันไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ผลปรากฏเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ สถานภาพของผูน้ ำ� ชุมชนไม่สง่ ผลต่อการมีสว่ นร่วม ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะว่าผูน้ ำ�
ชุมชนมีความรู้จักคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ พื้นที่และได้พบปะสังสรรค์หรือร่วมกิจกรรมกันอยู่ประจ�ำ 
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดาบต�ำรวจ สุรยุทธ บุบผาพิลา (2557) ได้ทำ� วิจยั “การมีสว่ นร่วมของผูน้ ำ� ชุมชน
ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของสถานีตำ� รวจภูธรศรีสมเด็จ อ�ำเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด” พบว่า ผู้น�ำชุมชนที่มีสถานภาพต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีต�ำรวจภูธรศรีสมเด็จ อ�ำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
รวมไม่แตกต่างกัน
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
สถานีต�ำรวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยรวมทั้งสี่ด้าน อยู่ในระดับ ปานกลาง ดังนั้น สถานี
ต�ำรวจภูธรกุดชุม ควรปรับปรุงการท�ำงานเกีย่ วกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน/หมูบ่ า้ น
และก�ำหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพืน้ ที่ ส่งเสริมผูน้ ำ� ชุมชนให้มสี ว่ นร่วมกับเจ้า
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หน้าทีต่ ำ� รวจการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพืน้ ทีใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยค�ำนึงถึงด้าน
การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล เป็นอันดับแรกเพราะมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
7.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
7.2.1 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา สาเหตุ
และรายละเอียดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการมีสว่ นร่วมในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของผูน้ �ำชุมชนด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล เพือ่ ศึกษาข้อมูลเชิงลึก และน�ำผล
การวิจัยใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ของผู้น�ำชุมชน เพิ่มมากยิ่งขึ้น
7.2.2 ควรได้วิจัยเชิงปริมาณ เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่ต่อการป้องกันและปราบ
ปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจสถานีต�ำรวจภูธรกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
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