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บทคัดย่อ

	 สารนพินธ์เร่ืองน้ีมวีตัถปุระสงค์	คือ	1)	เพ่ือศึกษาความคิดเหน็ของก�านนัผูใ้หญ่บ้านทีม่ต่ีอการปฏบิตัิ

หน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด		2)	เปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของก�านันผู้ใหญ่บ้านท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจ

ภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ดจ�าแนกตามอายุ	ระดับการศึกษา	และระยะเวลาการท�างาน	และ	3)	เพื่อ

รวบรวมข้อเสนอแนะของก�านันผู้ใหญ่บ้าน	 ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีด้านงานป้องกันและปราบปราม

ของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ก�านันผู้ใหญ่บ้านในเขตอ�าเภอเมือง 

จังหวัดร้อยเอ็ดรวม	201	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าห้า

ระดับ	จ�านวน	20	ข้อมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	.93	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		t-test	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One	Way	ANOVA	:	F-test)

วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์	ผลการวจิยัพบว่า 1)	พบว่า	ความคดิเหน็ของก�านนัผูใ้หญ่บ้าน

ที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด 

โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง	เรียงล�าดับจากด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย	ได้แก่	 

ด้านการบงัคบัใช้กฎหมาย ด้านการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม และด้านงานสายตรวจ	2)	ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน	 พบว่า	ก�านันผู้ใหญ่บ้านท่ีมีอายุ	 ระดับการศึกษา	 และระยะเวลาการต�ารงต�าแหน่ง	 

ต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิติัหน้าท่ีด้านงานป้องกนัและปราบปรามของสถานตี�ารวจภธูรเมอืงร้อยเอด็	

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและรายด้าน	 ไม่แตกต่างกัน	 และ	 3)	 ก�านันผู้ใหญ่บ้านมีข้อเสนอแนะแนวทางการ

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
2 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง,มหาวทิยาลยัมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์.



ปีที่ 6 ฉบับที่  2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม - ธันวำคม 2560 43

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	

เรยีงล�าดบัความถีจ่ากมากไปน้อย	สามอนัดับแรก	ได้แก่	ควรมกีารบังคบัใช้กฎหมายจบักมุการทจุรติคอรปัชัน่

อย่างจริงจัง	ควรร่วมมือกับฝ่ายปกครอง	และองค์กรประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 

และควรเพิ่มความถี่ในการตรวจจุดเสี่ยงในการก่ออาชญากรรม	

ค�าส�าคัญ : 1.	ความคิดเห็น	2.	ก�านันผู้ใหญ่บ้าน	3.	งานป้องกันและปราบปราม	

 

ABSTRACT

	 The	purposes	of	 thematic	paper	were	as	 follows:	 1)	 to	 study	village	headman	

chiefs’	 and	 village	 headmen’s	 opinions	 on	police	 officers’	 duty	 performance	of	 crime	

prevention	and	suppression	under	Muang	Roi	Et	Provincial	Police	Station,	2)	to	compare	

the	former’s	 opinions	 on	 the	 latter’s	 duty	 performance	 as	 such	with	 variables	 of	 the 

former’s	 ages,	 educational	 qualifications	 and	 tenures,	 and	 3)	 to	 collect	 the	 former’s	 

suggestions	 for	 developing	 the	 letter’s	 such	 duty	 performance.	 The	 sampling	 group 

comprised	village	headman	chiefs	and	village	headmen,	numbering	201	individuals.	The	

research	instrument	was	the	five-rating	questionnaire	form	containing	25	questions,	each	

possessed	the	reliability	at	.93.	Statistics	used	for	the	research	included	percentage,	mean,	

standard	deviation,	t-test	and	F-test	(One-way	ANOVA),	processing	data	with	the	computer	

software.	

	 Results	 of	 the	 research	 have	unveiled	 the	 following	 findings	 :	 1)	 The	 village	 

headman	chiefs’	and	village	headmen’s	opinions	on	police	officers	duty	performance	of	

crime	prevention	and	suppression	under	their	police	station	have	been	rated	as	‘moderate’ 

both	in	the	overall	aspect	and	every	singer	one.	All	aspects	placed	in	descending	order	of	

means	are:	law	enforcement,	crime	prevention	and	suppression,	and	car	patrols.	2)	The	

hypothesis	 test	 results	have	 confirmed	 that	 variables	of	 the	 former’s	 age,	 educational	

qualifications	and	tenures	show	no	significant	differences	in	their	opinions.	3)	The	former’s	

suggestions	for	developing	the	latter’s	crime	prevention	and	suppression	under	their	police	

station	are	in	descending	under	of	first	three	frequencies	that	police	officers	should	have	

to:	3.1)	stringently	enforce	laws	to	counter	corruption	and	arrest	culprits,	3.2)	collaborate	

with	administrative	sectors	and	civil	bodies	in	crime	prevention	and	suppression,	and	3.3)	

increase	car	patrol	frequencies	for	highly	risky	areas	prone	to	crimes.	

Keywords :	1.	Opinions	2.	Village	Headman	Chiefs	and	Village	Headmen	3.	Crime	Preven-

tion	and	Suppression	
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1. ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

	 ข้าราชการต�ารวจมีหน้าที่หลักคือการป้องกันอันตรายต่าง	ๆ	ให้กับประชาชน	มีหน้าที่บ�าบัดทุกข์	

บ�ารุงสุขให้กับประชาชน	ปฏบิติัหน้าทีต่ลอด	24	ชัว่โมง	ปฏบัิตงิานรวดเรว็	โปร่งใส	ตรวจสอบได้และท่ีส�าคญั

คอื	ภารกจิของต�ารวจเป็นงานทีเ่ป็นกลไกในการควบคุมสงัคม	ซึง่ตามระเบยีบของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ

ได้สรปุอ�านาจหน้าทีข่องต�ารวจไว้	คอื	รกัษาความสงบเรยีบร้อยของประชาชนภายในราชอาณาจกัร	ซึง่เป็น

อ�านาจหน้าที่ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์	ป้องกันมิให้มีผู้ละเมิดกฎหมาย	 และถ้ามีผู้ใดละเมิดก็มีอ�านาจ

หน้าที่ในการสืบสวน	สอบสวน	ตรวจค้น	ควบคุม	และปราบปราม	น�าตัวผู้กระท�าผิดมาลงโทษ	ซึ่งหน้าที่นี้

เป็นหน้าที่ในฐานะผู้รักษากฎหมายส่วนหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ในฐานะพนักงานฝ่ายปกครอง	โดยทั่ว	 ๆ	 ไปคือ	

การบ�าบัดทุกข์	บ�ารุงสุขให้กับประชาชน	และรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับข้าราชการ

ทุกประเภท	(อ�านาจ	ฉิมมา,	2545,	หน้า	31)	ต�ารวจยังต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายพิเศษอีกมาก	และมี

อยู่ไม่น้อยที่ได้บัญญัติขึ้นโดยกระบวนการนิติบัญญัติ	 เพื่อวัตถุประสงค์ได้มีการป้องกันอาชญากรรม	 เช่น	

พ.ร.บ.อาวธุปืน	พ.ร.บ.คนเข้าเมือง	พ.ร.บ.สุรา	พ.ร.บ.การพนนั	พ.ร.บ.ปรามการค้าประเวณ	ีพ.ร.บ.โรงรบัจ�าน�า 

พ.ร.บ.โรงแรม	พ.ร.บ.การพิมพ์	 พ.ร.บ.จราจรทางบก	พ.ร.บ.ภาพยนตร์	 พ.ร.บ.ว่าด้วยการเก็บรักษาน�้ามัน

เชื้อเพลิง	 และควบคุมการด�าเนินการตามกฎหมาย	 นอกจากนี้หน้าที่ในการจับกุมผู้กระท�าผิด	 และปราบ

ปรามอาชญากรรมโดยทั่วไปแล้ว	ยังเข้ามามีบทบาทในการคุ้มครองสวัสดิภาพของสังคมในด้านอื่น	ๆ 	ด้วย	

	 บทบาทหน้าที่ส�าคัญงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	 คือ	 การคุ้มครองสวัสดิภาพของ

ประชาชน	การรักษาความปลอดภยัของชาติ	การบรกิารโดยทัว่ไป	โดยต�ารวจมแีนวนโยบายเน้นหนกัป้องกัน

อาชญากรรมอันอาจเกิดขึ้นใน	3	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านการบังคับใช้กฎหมาย	หน้าที่	ในการบังคับใช้กฎหมาย

จับกุมการเล่นการพนัน	 จับกุมยาเสพติดแต่ละประเภท	 จับกุมผู้ค้า	 และผู้เสพยาเสพติด	จับกุมการจราจร	

จับกุมอาวุธปืนเถื่อน	 จับกุมการค้าประเวณี	 จับกุมการเผยแพร่วัตถุลามก	จับกุมการทุจริตคอรัปชั่น	 และ

จับกุมการเล่นหวยเถื่อน	เป็นต้น	2)	ด้านการป้องกัน	และปราบปรามอาชญากรรม	เช่นการจับกุมการเล่น

การพนัน	การจบักมุยาเสพติดแต่ละประเภท	การจับกมุผูค้้าและผูเ้สพยาเสพติด	การจบักมุผูก้ระท�าผดิจราจร	

การจับกุมอาวุธปืนเถื่อน	 การจับกุมการค้าประเวณี	 การจับกุมเผยแพร่วัตถุลามก	 การจับกุมการทุจริต

คอรัปช่ัน	 การจับกุมการเล่นหวยเถื่อน	 เป็นต้น	3)	ด้านสายตรวจ	 การออกตรวจตรา	 สอดส่องดูแล

อาชญากรรมอันจะเกิดขั้นในเคหสถาน	 ในเวลากลางคืน	 การออกตรวจ	สอดส่องดูแลอาชญากรรมอันเกิด

ขึ้นในงานรื่นเริงหรือเทศกาลต่าง	ๆ	การออกตรวจตราแหล่งอบายมุข	เช่น	บ่อนการพนัน	สถานบริการตู้ม้า	

ซีดีเถื่อน	โต๊ะสนุก	ซ่องโสเภณีการออกตรวจ	ดูแลจุดเสี่ยงตามหมู่บ้าน	ชุมชน	และโรงเรียน	และออกตรวจ

ตราในเขตพื้นที่ล่อแหลม	(ปุระชัย	เปี่ยมสมบูรณ์,	2546,	หน้า	32)	

	 ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมระดับต�าบลและหมู่บ้าน	 นอกจากเป็นหน้าท่ีโดยตรง

ของต�ารวจแล้ว	 ยังมีก�านันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเจ้าพนักงานปกครอง	 โดยฐานะตามกฎหมาย	

ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่	 (ฉบับที่	2)	 พ.ศ.	 2486	นั้น	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้านมีอ�านาจจับกุม 

ผู้กระท�าความผิดมีอ�านาจในการค้นยึดสิ่งของตามกฎหมายของศาล	หรือของเจ้าพนักงาน	 และฐานะใน

ทางการปกครอง	 ก�านันผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท่ีมีบทบาทส�าคัญต่อการบริหารงานในส่วน

ภมูภิาคเพราะเป็นหน่วยราชการสดุท้ายน�านโยบาย	และงานของแต่ละกระทรวง	ทบวง	กรม	ไปสูป่ระชาชน	
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และเป็นหน่วยงานแรกท่ีน�าความต้องการ	 ของประชาชนมาสู่ราชการจึงมีฐานะเป็นผู้ประสานงานระหว่าง

ราชการกบัประชาชน	เป็นผูค้อยดแูลความทกุข์สขุของราษฎร	ดงันัน้	ในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการป้องกนัและ

ปราบปรามของต�ารวจ	 จึงมีการร่วมมือกับก�านันผู้ใหญ่บ้านอย่างใกล้ชิด	 (สถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด,	 

2558,	หน้า	10)		

	 ผูว้จิยัในฐานะทีเ่ป็นข้าราชการต�ารวจสงักดัสถานตี�ารวจภธูรเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	มคีวาม

สนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของก�านันผู้ใหญ่บ้านท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีด้านงานป้องกันและปราบปราม

ของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	ซึ่งผลของการวิจัยสามารถน�าเสนอเพื่อเป็นแนวทาง

พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปราม	ของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป	

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 2.1  เพือ่ศกึษาความคิดเหน็ของก�านนัผูใ้หญ่บ้านทีม่ต่ีอการปฏบิตัหิน้าทีด้่านงานป้องกนัและปราบ

ปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	

 2.2  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของก�านันผู้ใหญ่บ้านที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่	 ด้านงานป้องกัน

และปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ดจ�าแนกตามอายุ	 ระดับการศึกษา	 และ

ระยะเวลาการท�างาน	

 2.3  เพือ่รวบรวมข้อเสนอแนะของก�านนัผูใ้หญ่บ้านในการพฒันาการปฏบิตัหิน้าที	่ด้านงานป้องกนั

และปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	

 

3.  สมมติฐานการวิจัย

	 3.1		ก�านนัผูใ้หญ่บ้านทีม่อีายตุ่างกนั	มคีวามคิดเหน็ต่อการปฏบิตัหิน้าทีด้่านงานป้องกนัและปราบ

ปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

	 3.2		ก�านันผู้ใหญ่บ้านที่มีระดับการศึกษา	มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและ

ปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

	 3.3		ก�านนัผูใ้หญ่บ้านทีม่ีระยะเวลาการท�างานต่างกัน	มคีวามคิดเห็นต่อการปฏบิัตหินา้ที่ด้านงาน

ป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย

	 4.1		ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  4.1.1		ประชากร	ก�านนัผูใ้หญ่บ้านในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวนทัง้สิน้	201	คน	

(ที่ท�าการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด,	2558,	หน้า	21)	

	 	 4.1.2		กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ก�านันผู้ใหญ่บ้านในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน 

133	คน	 โดยเทียบตารางส�าเร็จรูปของ	 เครจซี	และมอร์แกน	 (Krejcie	and	Morgan)	(กัลยา	 วานิชย์

บัญชา,	2548,	หน้า	19)	
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	 4.2		ขอบเขตด้านเนือ้หา	การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาตามความคิดเหน็ของก�านนัผูใ้หญ่บ้านทีม่ต่ีอ

การปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	สาม

ด้าน	ดังนี้	1)	ด้านการบังคับใช้กฎหมาย	2)	ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	และ	3)	ด้านงาน

สายตรวจ

	 4.3		ขอบเขตด้านพื้นที่	ได้แก่	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 4.4		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	คือ	

	 	 ตอนที่	1	แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นลักษณะค�าถาม

มีค�าตอบให้เลือกตอบ	(Check	list)	ประกอบด้วยอายุ	ระดับการศึกษา	และระยะเวลาการท�างาน	

	 	 ตอนที	่2	แบบสอบถามปลายปิดเกีย่วกบัความคดิเห็นของก�านนัผูใ้หญ่บ้าน	ทีม่ต่ีอการปฏบิตัิ

หน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	 เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2545,	หน้า	100)	

	 	 ตอนที่	3	แบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีด้านงาน

ป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 4.5		สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	ความถี่	 ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิง

อนุมาน	คือ	การทดสอบค่าที	 (t-test)	และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว	F-test	 (One-way	

ANOVA)

5.  ผลการวิจัย 

 5.1	 ผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน	133	คนส่วนใหญ่มีอายุเกิน	45	ปี	และมีระยะเวลาการท�างาน

เกิน	10	ปี	จ�านวน	70	คน	

	 5.2		ความคดิเหน็ของก�านนัผูใ้หญ่บ้านทีม่ต่ีอการปฏบิตัหิน้าทีด้่านงานป้องกันและปราบปรามของ

สถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 

พบว่า	อยูใ่นระดบัปานกลางทัง้สามด้าน	เรยีงล�าดบัจากด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากไปน้อย	ได้แก่	ด้านการบงัคบัใช้

กฎหมาย	ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	และด้านงานสายตรวจ	

	 5.3		ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธร

เมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ตามความคิดเห็นของก�านันผู้ใหญ่บ้านท่ีมี	อายุ	 ระดับการศึกษา	 และระยะ

เวลาการต�ารงต�าแหน่ง	ต่างกัน	ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้		

	 5.4		ก�านนัผูใ้หญ่บ้าน	มข้ีอเสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางการปฏบิตัหิน้าที	่ด้านงานป้องกนัและปราบ

ปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	ควรมีการบังคับใช้กฎหมาย	การจับกุมการทุจริต

คอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง	ควรร่วมมือกับฝ่ายปกครองและองค์กรประชาชนในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรม	และควรเพิ่มความถี่ในการตรวจจุดเสี่ยงในการก่ออาชญากรรม	
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

6.  อภิปรายผลการวิจัย 

 6.1	 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของก�านันผู้ใหญ่บ้านท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีด้านงานป้องกันและ

ปราบปรามของสถานตี�ารวจภธูรเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	พบว่า	โดยรวม	อยูใ่นระดบัปานกลาง	ทีเ่ป็น

เช่นน้ีอภปิรายได้ว่า	ก�านนัผูใ้หญ่บ้านมคีวามคดิเห็นว่าสถานตี�ารวจภธูรเมอืงร้อยเอด็	จงัหวัดร้อยเอด็ปฏบิตัิ

หน้าทีด้่านงานป้องกนัและปราบปราม	ดังนี	้1)	ด้านการบังคบัใช้กฎหมาย	มกีารบังคบัใช้กฎหมายจบักมุการ

ท�าผิดกฎหมายจราจร		การบังคับใช้กฎหมายจับกุมการเล่นการพนัน	การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้ค้ายา

เสพติด	การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้เสพยาเสพติด	การบังคับใช้กฎหมายจับกุมการเผยแพร่วัตถุลามก 

และอนาจาร	และการบงัคับใช้กฎหมายการกระท�าผดิกฎหมายด้านอ่ืน	ๆ 	2)	ด้านการป้องกนัและปราบปราม

อาชญากรรม		มีการจับกุมการท�าผิดกฎหมายจราจรจับกุมการเล่นการพนัน	จับกุมผู้ค้ายาเสพติด		จับกุม 

ผู้เสพยาเสพติด	จับกุมการเผยแพร่วัตถุลามก	และอนาจาร	และ	 จับกุมผู้กระท�าผิดกฎหมายด้านอื่น	 ๆ	

และ	3)	ด้านงานสายตรวจการออกตรวจทัว่ไปช่วงเวลากลางวนั	มกีารออกตรวจทัว่ไปช่วงเวลากลางคนืและ

กลางคืน	การออกตรวจแหล่งอบายมุขต่างๆ	การออกตรวจช่วงเวลาจัดงานตามเทศกาล	การออกตรวจจุด

เสี่ยงตามหมู่บ้านและชุมชนและการออกตรวจพ้ืนท่ีล่อแหลมซ่ึงอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุงให้ดีข้ึนกว่าเดิม	

อย่างไรก็ตามการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	 ท�าได้ในระดับหนึ่งทั้งนี้อาจมาจากนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน	 ท�าให้

ต�ารวจท�างานจริงจังขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ดังที่ปรากฏในสื่อมวลชน	แต่ยังไม่ถึงระดับมาก	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

ประชาชนมจี�านวนมากขึน้	ประกอบกบัอ�าเภอเมอืงร้อยเอด็มีบรเิวณกว้างขวาง	ส่วนจ�านวนข้าราชการต�ารวจ

ของอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ดมีจ�านวนเท่าเดิม	 และลดลงเกือบทุกปีเพราะเกษียณอายุราชการ	 ส่วนข้าราชการ

ต�ารวจท่ีมอีายมุากไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีส่ายตรวจได้	ไม่ว่าการออกตรวจทัว่ไปช่วงเวลากลางคนื	การออก

ตรวจสถานที่ราชการทั้งกลางวันและกลางคืน	การออกตรวจจุดเสี่ยงตามหมู่บ้านและชุมชน	เป็นต้น	 ท�าให้

ผลการวิจัย	อยู่ในระดับปานกลาง	สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	ดาบต�ารวจไมตรี	เศษโถ	(2550,	หน้า	88)	 

ได้ท�าการวิจัย	 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของต�ารวจสายตรวจในเขตเทศบาลต�าบล

สุวรรณภูมิ	 อ�าเภอสุวรรณภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ดผลการวิจัย	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	สอดคล้องกับผล

การวจิยัของ	สรุศกัดิ	์ศวิกลุ	(2554,	หน้า	90)	ได้ท�าการวจิยั	ความคดิเหน็ของประชาชนต่อการปฏบิตัหิน้าที่

ของต�ารวจต�าบลปากทรง	อ�าเภอพะโต๊ะ	จังหวัดชุมพร	ผลการวิจัยพบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	

 6.2 การทดสอบสมมติฐาน	จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่าก�านันผู้ใหญ่บ้านที่

มีอายุ	ระดับการศึกษา	และระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง	ต่างกัน	สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้	

    6.2.1	 อายุ	พบว่า	ก�านันผู้ใหญ่บ้านที่มีอายุต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการการปฏิบัติหน้าที่

ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าก�านันผู้ใหญ่บ้านไม่ว่าจะมีอายุช่วงใด	มีความคิด

เห็นต่อ	การปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	ไม่แตกต่างกัน	 เพราะการปฏิบัติหน้าท่ีด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมือง

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ปฏิบัติด้วยความเสมอภาค	ความเท่าเทียมกัน	ใช้กฎหมายฉบับเดียวกันไม่	ภายใต้

นโยบายของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ	ไม่เลอืกปฏบิตัแิม้ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่	เพราะต�ารวจรกัษาวนิยัในการปฏบิตัิ

หน้าทีอ่ย่างเคร่งครดั	ท�าให้ก�านนัผูใ้หญ่บ้านไม่ว่าจะมอีายชุ่วงใดมคีวามคดิเหน็ต่อ	การปฏบิตัหิน้าทีด้่านงาน
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ป้องกนัและปราบปรามของสถานตี�ารวจภธูรเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ไม่แตกต่างกนั	สอดคล้องกบังาน

วจิยัของประสาท	กนัยาเลศิ	(2555,	หน้า	89)	ได้ท�าการวจิยัความคิดเห็นของประชาชนต่อ	ต�ารวจสายตรวจ	

ในการท�าหน้าท่ีป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	 ของสถานีต�ารวจภูธรประโคนชัย	 อ�าเภอประโคนชัย	

จังหวัดบุรีรัมย์	 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า	 ประชาชนท่ีมี	อายุ		 ต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อต�ารวจสาย

ตรวจ	ในการท�าหน้าทีป้่องกนัและปราบปรามอาชญากรรม	ของสถานตี�ารวจภธูรประโคนชยั	อ�าเภอประโคนชยั	 

จังหวัดบุรีรัมย์ไม่แตกต่างกัน	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ดาบต�ารวจ	 วาโยธา	 ท�านุสา	(2557,	 บทคัดย่อ) 

ได้วิจัยเรื่อง	ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานี

ต�ารวจหนองแวงควง	อ�าเภอศรีสมเด็จ	จังหวัดร้อยเอ็ด		ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจหนองแวงควง	 อ�าเภอศรีสมเด็จ	 จังหวัดร้อยเอ็ด 

ของประชาชนที่มี	อายุ	ต่างกัน	พบว่าไม่แตกต่างกัน	

    6.2.2	 ระดับการศึกษา	พบว่า	ก�านนัผูใ้หญ่บ้านทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อ

การการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ดไม่

แตกต่างกนั	ซึง่ไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าก�านนัผูใ้หญ่บ้านไม่ว่าจะมรีะดบั

การศกึษาใด	มคีวามคดิเหน็ต่อ	การปฏบิตัหิน้าทีด้่านงานป้องกนัและปราบปรามของสถานตี�ารวจภธูรเมอืง

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่แตกต่างกัน	 เพราะการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานี

ต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	ปฏิบัติด้วยความเสมอภาคความเท่าเทียมกัน	 ใช้กฎหมายฉบับ

เดียวกันไม่	ภายใต้นโยบายของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ไม่เลือกปฏิบัติแม้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	เพราะต�ารวจ

รกัษาวนิยัในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเคร่งครดั	ท�าให้ก�านนัผูใ้หญ่บ้านไม่ว่าจะมรีะดบัการศกึษาใด	มคีวามคดิ

เห็นต่อ	การปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	ไม่แตกต่างกัน	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ร้อยต�ารวจ	เอกชัยสิต		วงษ์ศิลป์	 (2547,	หน้า	79)	ได้

ท�าการวิจัยเรื่อง	 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน	 และปราบปราม

อาชญากรรมของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธร	อ�าเภอเมือง	จังหวัดราชบุรี	ผลการทดสอบสมมติฐาน	

พบว่า	ประชาชนท่ีมรีะดับการศึกษาต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการป้องกนั	และปราบปราม

อาชญากรรมของข้าราชการต�ารวจ	 สถานีต�ารวจภูธร	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดราชบุรี	 โดยรวมไม่แตกต่าง

กนั	สอดคล้องกบังานวจัิยของประสาท	กนัยาเลศิ	(2555,	หน้า	89)	ได้ท�าการวจิยัความคดิเหน็ของประชาชน

ต่อ	ต�ารวจสายตรวจ	ในการท�าหน้าทีป้่องกนัและปราบปรามอาชญากรรม	ของสถานตี�ารวจภธูรประโคนชยั	

อ�าเภอประโคนชัย	 จังหวัดบุรีรัมย์	 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า	 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 

มีความคิดเห็นต่อต�ารวจสายตรวจ	 ในการท�าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	 ของสถานีต�ารวจ

ภูธร	ประโคนชัย	อ�าเภอประโคนชัย	จังหวัดบุรีรัมย์ไม่แตกต่างกัน

    6.2.3	 ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง 	พบว่า	ก�านนัผูใ้หญ่บ้านทีม่รีะยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง

ต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมือง

ร้อยเอด็	จงัหวัดร้อยเอด็ไม่แตกต่างกนั	ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภิปรายได้ว่า	ก�านนั

ผูใ้หญ่บ้านไม่ว่าจะมรีะยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งเท่าใด	มคีวามคดิเหน็ต่อ	การปฏิบตัหิน้าทีด้่านงานป้องกนั

และปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่แตกต่างกัน	 เพราะการปฏิบัติหน้าที่
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	ปฏิบัติด้วยความเสมอ

ภาค	ความเท่าเทียมกัน	ใช้กฎหมายฉบับเดียวกันไม่	ภายใต้นโยบายของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	ไม่เลือก

ปฏบิตัแิม้ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่	เพราะต�ารวจรกัษาวินยัในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเคร่งครดั	ท�าให้ก�านนัผูใ้หญ่บ้าน

ไม่ว่าจะมรีะยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งใด	มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏิบัติหน้าทีด้่านงานป้องกนัและปราบปราม

ของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่แตกต่างกัน	สอดคล้องกับ	ส�านักงานต�ารวจแห่ง

ชาต	ิ(2557,	หน้า	9)	ทีก่�าหนดให้ข้าราชการต�ารวจปฏบิตังิานชมุชน	งานชมุชน	และมวลชนสมัพนัธ์	รณรงค์

ต่อต้านอาชญากรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจในบทบาท	

และงานของต�ารวจดขีึน้	รูจ้กัวธิกีารทีจ่ะป้องกนัตนเองมใิห้ตกเป็นเหยือ่อาชญากรรม	แสวงหาความร่วมมอื

จากประชาชน	องค์กรภาคเอกชน	และหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแนวทางชุมชนและมวลชนสัมพันธ์

7.  ข้อเสนอแนะ 

 7.1		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	

	 ผลการวิจัยพบว่า	ความคิดเห็นของของก�านันผู้ใหญ่บ้านท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีด้านงานป้องกัน

และปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	และรายด้านอยู่ในระดับปาน

กลาง	ดงัน้ัน	ผูบ้รหิารสถานตี�ารวจภธูรเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ควรมกีารปรบัปรงุ	แก้ไข	และยกระดบั

การพัฒนา	โดยเพ่ิมยุทธศาสตร์การการปฏิบัติหน้าท่ีด้านงานป้องกันและปราบปราม		ด้านการบังคับใช้

กฎหมาย	ด้านการป้อกนัและปราบปรามอาชญากรรม	และด้านงานสายตรวจ	ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	

	 7.1		ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

  7.1.1		ผลการวิจัยพบว่า	ความคิดเห็นของของก�านันผู้ใหญ่บ้านที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้าน

งานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมและรายด้าน	อยู่ใน

ระดับปานกลาง	และปรากฏว่า	ด้านงานสายตรวจ	มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น	ๆ	ดังนั้น	ควรมีการวิจัยผสม	

(Mixed	Research)	ทั้งเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	และเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	

เพ่ือศกึษาสภาพ	ปัญหา	สาเหตุ	และแนวทางการพฒันาการปฏบัิตหิน้าท่ี	ด้านงานสายตรวจของสถานตี�ารวจ

ภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 	 7.1.2		ควรมีการวิจัยรูปแบบบังคับใช้กฎหมายจับกุมการทุจริตคอร์รัปชั่น	 ตามข้อเสนอแนะ

ของก�านันผูใ้หญ่บ้านเกีย่วกบัแนวทางการพฒันาการปฏิบัตหิน้าทีด้่านงานป้องกันและปราบปรามของสถานี

ต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ดที่มีค่าความถี่สูงสุด	
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อ�านาจ 	ฉิมมา.	 พันต�ารวจโท.	(2545).	ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจชั้น

ประทวนในจังหวัดร้อยเอ็ด.	วิทยานิพนธ์	ศศ.ม..	มหาสารคาม	:	สถาบันราชภัฏมหาสารคาม.	

9.  ค�าขอบคุณ

	 ขอขอบคุณ	ดร.สุวัฒน์	 จิตต์จันทร์	 อาจารย์ท่ีปรึกษา	ท่ีได้กรุณาให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า	ตลอดจน

ชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง	ๆ	ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์	

	 ขอขอบคณุ	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.สมเกยีรต	ิเกยีรตเิจริญ	อาจารย์ประจ�าหลักสตูรรฐัศาสตรมหา

บัณฑิต	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด	นางวันเพ็ญ	ใหม่คามิ	ครูวิทยฐานะช�านาญ

การพเิศษ	โรงเรียนหลกัเมอืงมหาสารคาม	จังหวดัมหาสารคาม	และ	ดร.จริาพร	บารศิรี	อาจารย์มหาวทิยาลยั

ราชภัฏร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ

	 ขอกราบขอบพระคุณนายอ�าเภอเมอืงร้อยเอด็ ทีไ่ด้อนเุคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	ในการวจิยั

ครั้งนี้ด้วยดี	และขอขอบคุณก�านันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ช่วย	ตอบแบบสอบถามด้วยดี	

	 ขอขอบพระคุณ	เจ้าหน้าที่ห้องสมุด/บรรณารักษ์	 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	

วทิยาเขตร้อยเอด็	ทกุท่านทีอ่นเุคราะห์	และให้ความสะดวกในการค้นคว้าเอกสารงานวจิยั	ทีเ่กีย่วข้อง	ด้วย
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ดีเสมอมา	

	 คณุค่าและประโยชน์อนัพงึมจีากสารนพินธ์ฉบบันี	้ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครือ่งบชูาพระคณุบดิา	มารดา	

ครู	อาจารย์	และผู้มีพระคุณทุกท่าน	


