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บทคัดย่อ

	 บทความวิจยันีมี้วัตถปุระสงค์	1)	เพือ่ศึกษาการมส่ีวนร่วมของผูน้�าชุมชนในการป้องกันและปราบปราม 

อาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	2)	เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ

ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมสถานตี�ารวจภธูรกดุชมุ	อ�าเภอกดุชมุ	จงัหวดัยโสธร	ของผูน้�าชมุชนทีม่ี

เพศ	ระดบัการศกึษา	และสถานภาพแตกต่างกนั	และ	3)	เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมของ

ผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	 อ�าเภอกุดชุม	 จังหวัดยโสธร	

กลุม่ตวัอยา่ง	ไดแ้ก่	ผู้น�าชมุชนในเขตรบัผดิชอบสถานีต�ารวจภูธรกดุชุม	อ�าเภอกดุชมุ	จงัหวัดยโสธร	จ�านวน	

198	 คน	 โดยใช้สูตรในการค�านวณของทาโร	 ยามาเน	 (Taro	 Yamane)	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	จ�านวน	22	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่นที่	.89	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	

ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	การทดสอบ	ค่าที	(t-test)	และการวเิคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว	(One-way	ANOVA	F-test)

	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 1)	 การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

สถานตี�ารวจภธูรกดุชมุ	อ�าเภอกดุชมุ	จงัหวดัยโสธร	โดยรวม	อยูใ่นระดบัปานกลาง	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน 

อยู่ในระดับปานกลางทั้งสี่ด้าน	 เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน	

ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน	ด้านการมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการ	และด้านการมส่ีวนร่วมในการตดิตาม

ประเมินผล	 2)	 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า	 ผู้น�าชุมชนท่ีมีเพศ	 ระดับการศึกษาและสถานภาพต่างกัน	 

มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	 จังหวัดยโสธร	

โดยรวม	ไม่แตกต่างกนั	ไม่เป็นไปตามสมติฐานท่ีตัง้ไว้	และ	3)	ผูน้�าชมุชนได้เสนอแนะเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วม

 1 นกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็
2 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลัยมหามกฏุ
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ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	ล�าดับตาม

ความถี่มากที่สุดสามอันดับแรก	 ได้แก่	 ควรให้ผู้น�าชุมชนมีส่วนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของต�ารวจ

ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน/หมู่บ้าน	 ควรให้การสนับสนุนหรือบริจาคเงิน 

เพื่อกิจกรรมของชุมชนอันเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม	และควรให้จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้น�าชุมชนกับต�ารวจบ่อย	 ๆ	 เพื่อเตรียมพร้อมและเตรียมก�าลังในการช่วยกันปราบปรามอาชญากรรมและ

เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างต�ารวจกับผู้น�าชุมชน

ค�าส�าคัญ :	1.	การมีส่วนร่วม	2.	ผู้น�าชุมชน	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�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย 

 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	11	พ.ศ.	2555-2560	ได้ให้ความส�าคัญของงาน 

ด้านการป้องกันอาชญากรรมโดยเฉพาะเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	และเสริมสร้าง

ความสงบสุขในสงัคม	ซึง่เน้นการเพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิการป้องกนัอาชญากรรม	เน้นการมส่ีวนร่วม

ของประชาชนในทุกภาคส่วน	เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขอย่างกว้างขวางใน

การควบคุมอาชญากรรม	 (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 2555,	หน้า	4-5)	

ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคดิของต�ารวจและนกัอาชญาวทิยาทีว่่า	หากประชาชนร่วมมอืกบัเจ้าหน้าทีอ่ย่างจรงิจงั	

จะช่วยให้อาชญากรรมลดลงอย่างแน่นอน	 และหากจะส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมในกิจกรรมหรือ

โครงการใดในกระบวนการยตุธิรรม	แล้วกจ็ะท�าให้กจิกรรมหรอืโครงการนัน้ๆ	มปีระสทิธิภาพในการควบคมุ

อาชญากรรมมากขึ้นด้วย

	 ปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาส�าคัญยิ่งปัญหาหนึ่งในการแก้ไขของรัฐบาลซ่ึงแนวโน้มของ

อาชญากรรมมีความรุนแรงและเพิ่มสูงขึ้น	 ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อความมั่นคงในชีวิต	 และทรัพย์สินของ

ประชาชนตลอดจนภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศชาตท่ีิส�าคญั	คอื	มผีลกระทบต่อจติใจของประชาชน

อันส่งผลให้สังคมมีความไม่สงบสุขสุจริตชนเกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตน	 เกิดความสูญเสีย

หลาย	 ๆ	 ด้านตามมาถือได้ว่าเป็นการบั่นทอนเสถียรภาพ	 ในการพัฒนาประเทศ	 จากอิทธิพลของกระแส 

โลกาภิวัตน์เป็นโรคยุคไร้พรมแดนทางข่าวสารข้อมูล	ท�าให้มีความเจริญ	ทางวัตถุอย่างมากมายหรือที่เรียก

ว่าวัตถนิุยมแต่ในขณะเดียวกนัความเจรญิทางด้านจิตใจและศลีธรรมของประชาชนกลบัลดน้อยลง	ประกอบ

กับภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย	 ในปัจจุบัน	 ส่งผลให้อาชญากรรมทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน	

และมจี�านวนเพิม่มากขึน้ดงัปรากฏเป็นข่าวอยูเ่สมอในสือ่มวลชน	สร้างความหวัน่เกรงและสะเทอืนขวญัแก่

ประชาชนโดยทัว่ไป	(สดุธดิา	เวยีงโอสถ,	2547,	หน้า	12)	การป้องกนัอาชญากรรมยคุใหม่	จ�าเป็นต้องมกีาร

แสวงหาความร่วมมือ	จากประชาชนชุมชน	ตลอดจนหน่วยราชการต่างๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	ให้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม	 ร่วมกันคิดร่วมกันเสนอแนะการจัดล�าดับความส�าคัญเร่งด่วนในการ

แก้ไขปัญหาอาชญากรรม	และเข้าร่วมด�าเนินการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของชุมชนตนเอง	

	 อ�าเภอกดุชมุ	จังหวดัยโสธร	ต้ังอยูใ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ	มพ้ืีนท่ีประมาณ	544	ตารางกโิลเมตร	

มีประชากรทั้งสิ้น	66,085	คน	เพศชาย	33,747	คน	(ร้อยละ	51.07)	เพศหญิง	32,338	คน	(ร้อยละ	48.93)	

แบ่งเขตปกครองออกเป็น	9	ต�าบล	128	หมูบ้่าน ในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมตามภารกจิ

ความรับผิดชอบของสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	ยังไม่ประสบความส�าเร็จเนื่องจาก
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ขาดความร่วมมือจากประชาชน	ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่	ยังมีความรู้สึกห่างเหินกับต�ารวจ	เพิกเฉย	ไม่สนใจ	

ไม่ให้ความร่วมมือ	 และไม่สนับสนุนกิจการของต�ารวจเท่าท่ีควร	 โดยถือว่าไม่ใช่ธุระหน้าท่ี	 นอกเสียจาก

อาชญากรรมหรือปัญหาต่างๆได้เกิดขึ้นกับตนเองหรือญาติพี่น้องเท่านั้น	ด้วยเหตุนี้เองข้อมูลข่าวสารต่าง	ๆ	

ทีเ่กีย่วกบัตวัคนร้ายผูก้ระท�าผิดและสถานทีห่ลบซ่อนตวัคนร้าย	ตลอดจนแหล่งมัว่สุม่ในการกระท�าความผดิ

ยงัไม่เพียงพอทีจ่ะท�าให้การป้องกนั	และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมตามภารกจิความรบัผดิชอบไม่ประสบ

ความส�าเร็จ	จึงจ�าเป็นที่อาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากผู้น�าชุมชนไม่ว่าจะเป็น	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	

และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	 ในการเพ่ิมความพึงพอใจ	 ของ

ประชาชนในเขตพืน้ทีด่�าเนนิงาน	น�าความสงบสขุมาสูค่รอบครวัในชมุชนต่อไป	(จตพุร	บานชืน่,	2552,	หน้า	

9-10)

	 ตามยุทธศาสตร์ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติตามที่กล่าวมาข้างต้นจะประสบผลส�าเร็จมากน้อย

เพียงใด	ส่วนหนึ่งขึ้นกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเป็นประการส�าคัญ	การที่ประชาชนในชุมชน

จะเข้ามามส่ีวนร่วมในโครงการดงักล่าวอาจขึน้กบัปัจจยัทีแ่ตกต่างกันได้	เช่น	ประโยชน์	ทีต่นเองจะได้รบัใน

รปูของรางวลัค่าตอบแทนหรอืการท�าตามความสามารถทีต่นถนดั	หรอืความต้องการการยอมรบัจากหมูค่ณะ

และความศรัทธาจากบุคคล	

	 ดงัน้ัน	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาการมส่ีวนร่วมของผูน้�าชมุชนในการป้องกนัและปราบปราม

อาชญากรรมสถานตี�ารวจภธูรกดุชมุ	อ�าเภอกดุชมุ	จงัหวดัยโสธร	เพือ่น�าผลการวจิยัในครัง้นีไ้ปใช้เป็นแนวทาง

ปรบัปรงุแกไ้ขการปฏบิตั	ิเพือ่ให้แจง้ข่าวอาชญากรรม	หรอืประชาชนทัว่ไป	เข้ามามีส่วนร่วมต่อการป้องกนั

อาชญากรรมมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่	อันจะส่งผลต่อประโยชน์โดยรวมของประชาชนและสังคมต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 2.1	 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถาน	ี

ต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร

		 2.2	 เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานี	ต�ารวจภูธร

กุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธรของผู้น�าชุมชนที่มีเพศ	ระดับการศึกษา	และสถานภาพแตกต่างกัน

	 2.3	 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร

3.  สมมติฐานการวิจัย 

	 3.1	 ผู้น�าชุมชนที่มีเพศต่างกัน	มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ารวจ

ภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	แตกต่างกัน

	 3.2	 ผู้น�าชุมชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

สถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	แตกต่างกัน

	 3.3	 ผู้น�าชุมชนที่มีสถานภาพต่างกัน	มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานี

ต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	แตกต่างกัน



ปีที่ 6 ฉบับที่  2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม - ธันวำคม 2560 5

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย

 4.1	 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ผู้น�าชุมชนในเขตรับผิดชอบสถานีต�ารวจภูธร

กดุชุม	อ�าเภอกดุชมุ	จงัหวดัยโสธร	จาก	9	ต�าบล	ประกอบด้วย	1)	ก�านนั	จ�านวน	9	คน	2)	ผูใ้หญ่บ้าน	จ�านวน	

128	คน และ	3) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน	256	คน รวมทั้งหมดจ�านวน	393	คน (ส�านักงานพัฒนาชุมชน

อ�าเภอกดุชมุ,	2559,	หน้า	12)	กลุม่ตัวอย่าง	ได้แก่	ผูน้�าชมุชนในเขตรบัผดิชอบสถานตี�ารวจภธูรกดุชมุ	อ�าเภอ

กุดชุม	จังหวัดยโสธร	จ�านวนทั้งสิ้น	198	คน	โดยใช้สูตรของยามาเน	(Taro	Yamane)	(สุจินต์	ธรรมชาติ,	

2549,	หน้า	48)

	 4.2		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบสอบถาม	แบ่งเป็น	3	ตอนดังนี้

	 	 ตอนที่	1	เป็นข้อค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

	 	 ตอนที่	 2	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบ

ปรามอาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	 อ�าเภอกุดชุม	 จังหวัดยโสธร	 มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	Scale)	ตามแบบของลิเคิร์ต	 (Likert	Scales)	ห้าระดับ	ได้แก่	มากที่สุด	

มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2552,	หน้า	100)

	 	 ตอนที่	 3	 เป็นค�าถามลักษณะปลายเปิด	 (Open–ended	Question)	 สอบถามเกี่ยวกับข้อ

เสนอแนะเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมของผูน้�าชมุชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมสถานตี�ารวจภธูร

กุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	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�าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา	 คิดเป็น 

ร้อยละ	45.46	และมีสถานภาพเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	คิดเป็นร้อยละ	65.15	

  5.2	 ผลการวเิคราะห์การมส่ีวนร่วมของผูน้�าชมุชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมสถานี

ต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	พบว่า	การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบ

ปรามอาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	โดยรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อ

พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	อยูใ่นระดบัปานกลางทัง้สีด้่าน	เรยีงตามค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านการ

มส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุ	ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน	ด้านการมีส่วนร่วมในการด�าเนนิการ	และด้าน

การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล	ตามล�าดับ	ดังนี้

  5.2.1	 ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน	พบว่า	การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	 อ�าเภอกุดชุม	 จังหวัดยโสธร	 โดยรวม	 อยู่ในระดับ	 

ปานกลาง	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	4	ที่ว่า	“ได้เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะกับเจ้าหน้าที่

ต�ารวจสถานีต�ารวจกุดชุมเกี่ยวกับจุดตรวจเพื่อป้องกันอาชญากรรมในหมู่บ้าน/ชุมชน”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
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น้อยที่สุดคือ	ข้อ	2	ที่ว่า	“ร่วมกับสถานีต�ารวจกุดชุมในการก�าหนดมาตรการป้องกันและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดภายในชุมชน/หมู่บ้าน”

  5.2.2		ด้านการมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการ	พบว่า	การมส่ีวนร่วมของผูน้�าชมุชนในการป้องกนั

และปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	โดยรวม	อยู่ในระดับปาน

กลาง	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	2	ที่ว่า	“มีส่วนร่วมในกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจสถานีต�ารวจ

ภธูรกดุชมุในการรกัษาความสงบเรยีบร้อยในงานเทศกาลประเพณต่ีาง	ๆ 	ในหมูบ้่าน/ชมุชน”	ส่วนข้อทีม่ค่ีา

เฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	ข้อ	3	ที่ว่า	“มีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรกุดชุมในการตั้งจุดตรวจ-จุด

สกัดเพื่อป้องกันและปราบอาชญากรรมเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ชุมชน”

  5.2.3  ด้านการมีส่วนร่วมในการสนบัสนนุ	พบว่า	การมส่ีวนร่วมของผูน้�าชมุชนในการป้องกนั

และปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	โดยรวม	อยู่ในระดับปาน

กลาง	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	3	ที่ว่า	“ได้ชักชวนหรือสนับสนุนคน	ในหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้าร่วม

เป็นสมาชกิโครงการในการป้องกนั	อาชญากรรม	เช่น	โครงการสมาชกิแจ้งข่าวอาชญากรรมโครงการชมุชน

เข้มแข็ง	ปลอดภัยจากยาเสพติด”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	ข้อ	6	ที่ว่า	“มีส่วนร่วมในการสนับสนุน

กิจการสถานีต�ารวจภูธรกุดชุมด้วยการให้ความร่วมมือในการเป็นพยานบอกข้อเท็จจริงในคดีอาชญากรรม

ต่อพนักงานสอบสวนหรือศาล”

  5.2.4  ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล	พบว่า	 การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนใน

การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	1	ที่ว่า	“มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด�าเนินงาน

ตามกิจกรรมโครงการของสถานีต�ารวจภูธรกุดชุมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบอาชญากรรมในหมู่บ้าน/

ชุมชน”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	ข้อ	5	ที่ว่า	“มีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการในการตรวจสอบการ

จัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการในการป้องกันอาชญากรรม	เช่น	โครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม	

โครงการต�ารวจบ้านต้านยาเสพติด”

 5.3	 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานี	 ต�ารวจ

ภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	พบว่า	ผู้น�าชุมชนที่มีเพศ	ระดับการศึกษาและสถานภาพต่างกันที่มี

เพศต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	 อ�าเภอกุดชุม	

จังหวัดยโสธร	โดยรวมไม่แตกต่างกัน

	 5.4		ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมของผูน้�าชุมชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม

สถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	 อ�าเภอกุดชุม	 จังหวัดยโสธร	พบว่า ผู้น�าชุมชนได้เสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

ของผูน้�าชมุชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมสถานตี�ารวจภธูรกดุชมุ	อ�าเภอกดุชมุ	จงัหวดัยโสธร	

ล�าดับตามความถี่มากที่สุดสามอันดับแรก	 ได้แก่	 ควรให้ผู้น�าชุมชนมีส่วนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของต�ารวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน/หมู่บ้าน	ควรให้การสนับสนุนหรือบริจาค

เงินเพื่อกิจกรรมของชุมชนอันเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม	 และควรให้จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

ระหว่างผูน้�าชมุชนกบัต�ารวจบ่อย	ๆ 	เพือ่เตรยีมพร้อมและเตรยีมก�าลงัในการช่วยกนัปราบปรามอาชญากรรม

และเพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างต�ารวจกับผู้น�าชุมชน
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6.  อภิปรายผลการวิจัย

	 จากการสรุปผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

สถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

 6.1 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานี

ต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร พบว่า	การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบ

ปรามอาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	 อ�าเภอกุดชุม	 จังหวัดยโสธร	 โดยรวม	 อยู่ในระดับปานกลาง	 

ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	ผู้น�าชุมชนมีส่วนร่วม	และการให้	ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

สถานีต�ารวจภูธรกุดชุม ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน/หมู่บ้าน	 แต่ยังมีระดับการมี

ส่วนอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีเท่าทีควร	 ทั้งนี้เนื่องจาก	 ผู้น�าชุมชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการก�าหนดมาตรการ

ป้องกันและแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดภายในชมุชน/หมูบ้่าน	และมส่ีวนร่วมในการเป็น

กรรมการในการตรวจสอบการจัดซือ้จัดจ้างตามแผนงาน/โครงการในการป้องกันอาชญากรรม	เช่น	โครงการ

สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม	โครงการต�ารวจบ้านต้านยาเสพติด	สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	ดาบต�ารวจ	

สรุยทุธ	บบุผาพลิา	(2557)	ได้วจัิย	“การมส่ีวนร่วมของผูน้�าชมุชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	ของสถานีต�ารวจภูธรศรีสมเด็จ	อ�าเภอศรีสมเด็จ	จังหวัดร้อยเอ็ด”	พบว่า	การมีส่วน

ร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีต�ารวจภูธร	

ศรีสมเดจ็	อ�าเภอศรสีมเด็จ	จังหวดัร้อยเอด็	โดยรวม	อยู่ในระดบัปานกลาง	เม่ือพจิารณาเป็นรายด้าน	สามารถ

อภิปรายผลได้ดังนี้

	 	 6.1.1	 ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน	พบว่า	การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	โดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง	ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	ผู้น�าชุมชนในเขตรับผิดชอบสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	ยังมีส่วน

ร่วมและให้ความร่วมมอืกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจในการร่วมวางแผนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม

ในหมูบ้่าน/ชมุชน	โดยมส่ีวนร่วมในการรวบรวมข้อมูลปัญหา	เพือ่การก�าหนดมาตรการป้องกนัและแนวทาง

การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดภายในชุมชน/หมู่บ้าน	 และการเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบข้อมูล

การจดัท�าแผนงานในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยาเสพตดิภายในหมู่บ้าน/ชุมชน	ยงัมรีะดบัการมส่ีวนร่วม

หรือการให้ความร่วมมืออยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีเท่าทีควร	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 ดาบต�ารวจ	 สุรยุทธ	 

บบุผาพลิา	(2557)	ได้วจิยั	“การมีส่วนร่วมของผูน้�าชมุชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในเขต

พืน้ทีร่บัผดิชอบของสถานตี�ารวจภธูรศรสีมเดจ็	อ�าเภอศรสีมเดจ็	จงัหวดัร้อยเอด็”	พบว่า	การมส่ีวนร่วมของ

ผูน้�าชมุชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบของสถานตี�ารวจภูธรศรสีมเดจ็	

อ�าเภอศรีสมเด็จ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้านมีส่วนร่วมในการวางแผน	อยู่ในระดับปานกลาง	

	 	 6.1.2	 ด้านการมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการ	พบว่า	การมส่ีวนร่วมของผูน้�าชมุชนในการป้องกนั

และปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	โดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง	 ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า	 การมีส่วนร่วมในการด�าเนินการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมในเขตในเขตรับผิดชอบของสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	ผู้น�าชุมชน	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	และผู้ช่วย

ผูใ้หญ่บ้านได้ให้ความร่วมมอืกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจและมส่ีวนร่วมในกจิกรรมกบัเจ้าหน้าท่ีต�ารวจในการรกัษา
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ความสงบเรียบร้อยในงานเทศกาลประเพณีต่างๆ	 ในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการในการ

ป้องกนัอาชญากรรม	ทัง้นีเ้นือ่งจาก	ผูน้�าชมุชน	ก�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน	และผูช่้วยผูใ้หญ่บ้านยงัขาดการมส่ีวนร่วม

กบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจสถานตี�ารวจภธูรกดุชมุในการต้ังจดุตรวจ-จดุสกดัเพือ่ป้องกนัและปราบอาชญากรรมเพิม่

ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิให้แก่ชมุชน/หมูบ้่าน	สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ	ร้อยต�ารวจโท	อาทติย์	

พัฒนสระคู	 (2558)	 ได้วิจัย	 “การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

เทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิ	 อ�าเภอสุวรรณภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด”	 พบว่า	 การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการ

ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิ	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้านการ

มีส่วนร่วมในการด�าเนินการ	อยู่ในระดับปานกลาง	

	 	 6.1.3		ด้านการมส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุ	พบว่า	การมส่ีวนร่วมของผูน้�าชมุชนในการป้องกนั

และปราบปรามอาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	โดยรวม	อยู่ในระดับปาน

กลาง	ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	ผู้น�าชุมชน	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	ได้มีส่วน

ร่วมในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมกับสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	 โดยก�านัน	 ผู้ใหญ่

บ้าน	 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	 ได้ชักชวนหรือสนับสนุนประชาชนในหมู่บ้าน/	 ชุมชนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก

โครงการในการป้องกนัอาชญากรรม	และเข้าร่วมกจิกรรมหรอืโครงการในการป้องกนัอาชญากรรม	สอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ	ร้อยต�ารวจโท	อาทิตย์	พัฒนสระคู	(2558)	ได้วิจัย	“การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการ

ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิ	 อ�าเภอสุวรรณภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด”	 พบว่า	

การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิ	 อ�าเภอ

สุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน	อยู่ในระดับปานกลาง

	 	 6.1.4	 ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล	พบว่า	 การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนใน

การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมสถานตี�ารวจภธูรกดุชมุ	อ�าเภอกดุชมุ	จงัหวดัยโสธร	โดยรวม	อยูใ่น

ระดับปานกลาง	 ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ผู้น�าชุมชน	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	 

มส่ีวนร่วมในการติดตามประเมนิผลการด�าเนนิงานการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของสถานตี�ารวจ

ภูธรกุดชุม	 ยังอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ไม่ดีเท่าที่ควร	แต่สถานีต�ารวจภูธรกุดชุมก็ให้ผู้น�าชุมชนก็ได้มีส่วนร่วมใน

การประเมินผลการด�าเนินงานตามกิจกรรมโครงการของสถานีต�ารวจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมในหมูบ้่าน/ชมุชน	และได้เชญิชวนให้ประชาชนในหมูบ้่าน/ชมุชนให้ความร่วมมอืและให้ข้อมลู

อาชญากรรมต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	ดาบต�ารวจ	สุรยุทธ	บุบผาพิลา	(2557)	ได้

วิจัย	 “การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ

สถานีต�ารวจภูธรศรีสมเด็จ	อ�าเภอศรีสมเด็จ	จังหวัดร้อยเอ็ด”	พบว่า	การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการ

ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบของสถานตี�ารวจภูธรศรสีมเดจ็	อ�าเภอศรีสมเดจ็	

จังหวัดร้อย	ด้านมีส่วนในการติดตามและประเมินผล	อยู่ในระดับปานกลาง

	 6.2	 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย	

	 	 6.2.1		ผูน้�าชุมชนทีมี่เพศต่างกนั	มส่ีวนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมสถานี

ต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	

ผลปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 เพศของผู้น�าชุมชนไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม	 ท้ังนี้เป็นเพราะว่าการด�าเนิน
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งานในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	 เจ้าหน้าท่ีต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	 และผู้น�าชุมชน	 

ได้ร่วมมกีนัวางแผนป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในพืน้ที	่ทกุฝ่ายให้ความร่วมมอืกนั	ไม่ว่าจะเป็นจะ

เป็นการมีส่วนร่วมในด้านร่วมคิดก�าหนดความต้องการ	ด้านร่วมจัดท�าแผนพัฒนา	ด้านร่วมปฏิบัติ	และด้าน

ร่วมติดตามผล	และประเมินผล	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ดาบต�ารวจ	สุรยุทธ	บุบผาพิลา	(2557)	ได้วิจัย	

“การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานี

ต�ารวจภูธรศรสีมเดจ็	อ�าเภอศรีสมเดจ็	จงัหวดัร้อยเอด็”	พบว่า	ผูน้�าชุมชนทีม่เีพศต่างกนั	มมีส่ีวนร่วมในการ

ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบของสถานตี�ารวจภูธรศรสีมเดจ็	อ�าเภอศรีสมเดจ็	

จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน

	 	 6.2.2	 ผู ้น�าชุมชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน	ไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว้	 ผลปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 ระดับการศึกษาไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกัน

และปราบปรามอาชญากรรม	ทั้งนี้เป็นเพราะว่าสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	มีการประสานงานกับผู้น�าชุมชนใน

การมาช่วยกันท�างานเพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ให้ประชาชนได้อยู่อย่างสงบสุข	

การดแูลความสงบหมูบ้่าน/ชมุชน	เข้าร่วมในกจิกรรมโครงการการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมเป็น

ประจ�าอยู่แล้ว	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ร้อยต�ารวจโทอาทิตย์	พัฒนสระคู	(2558)	ได้วิจัย	“การมีส่วนร่วม

ของผูน้�าชมุชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมเทศบาลต�าบลสุวรรณภมู	ิอ�าเภอสวุรรณภูม	ิจงัหวัด

ร้อยเอ็ด”	พบว่า	ผูน้�าชมุชนทีม่รีะดับการศึกษาต่างกนั	มส่ีวนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม

เทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิ	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน

	 	 6.2.3		ผูน้�าชมุชนทีม่สีถานภาพต่างกนั	มส่ีวนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม

สถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	โดยรวม	ไม่แตกต่างกันไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง

ไว้	ผลปรากฏเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	สถานภาพของผูน้�าชมุชนไม่ส่งผลต่อการมส่ีวนร่วม	ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่าผูน้�า

ชุมชนมีความรู้จักคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	พื้นท่ีและได้พบปะสังสรรค์หรือร่วมกิจกรรมกันอยู่ประจ�า	

สอดคล้องกบังานวจิยัของ	ดาบต�ารวจ	สรุยทุธ	บบุผาพลิา	(2557)	ได้ท�าวจิยั	“การมส่ีวนร่วมของผูน้�าชมุชน

ในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบของสถานตี�ารวจภธูรศรสีมเดจ็	อ�าเภอศรี

สมเด็จ	จังหวัดร้อยเอ็ด”	พบว่า	ผู้น�าชุมชนที่มีสถานภาพต่างกัน	มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีต�ารวจภูธรศรีสมเด็จ	 อ�าเภอศรีสมเด็จ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดย

รวมไม่แตกต่างกัน

7.  ข้อเสนอแนะ 

	 7.1		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 ผลการวิจัยพบว่า	 การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

สถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	โดยรวมทั้งสี่ด้าน	อยู่ในระดับ	ปานกลาง	ดังนั้น	สถานี

ต�ารวจภธูรกุดชมุ	ควรปรบัปรุงการท�างานเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน/หมูบ้่าน	

และก�าหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพืน้ที	่ส่งเสรมิผูน้�าชมุชนให้มส่ีวนร่วมกบัเจ้า
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หน้าทีต่�ารวจการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในพืน้ทีใ่ห้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	โดยค�านงึถงึด้าน

การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล	เป็นอันดับแรกเพราะมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

	 7.2	ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 7.2.1	ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	เพื่อศึกษาสภาพ	ปัญหา	สาเหตุ	 

และรายละเอยีดต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการมส่ีวนร่วมในการป้องกนัและปราบปราม

อาชญากรรมของผูน้�าชุมชนดา้นการมีส่วนร่วมในการตดิตามประเมินผล	เพือ่ศึกษาข้อมูลเชิงลึก	และน�าผล

การวิจัยใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ของผู้น�าชุมชน	เพิ่มมากยิ่งขึ้น

	 	 7.2.2	 ควรได้วิจัยเชิงปริมาณ	 เรื่อง	 ความพึงพอใจของประชาชนที่ต่อการป้องกันและปราบ

ปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรกุดชุม	อ�าเภอกุดชุม	จังหวัดยโสธร	
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