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สารนิพนธ์เรือ่ งนีม้ วี ตั ถุประสงค์ คือ 1) เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ นทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั ิ
หน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  2) เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของก�ำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ำรวจ
ภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดจ�ำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการท�ำงาน และ 3) เพื่อ
รวบรวมข้อเสนอแนะของก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปราม
ของสถานีต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ก�ำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ดรวม 201 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าห้า
ระดับ จ�ำนวน 20 ข้อมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .93 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA : F-test)
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการวิจยั พบว่า 1) พบว่า ความคิดเห็นของก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ น
ที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล�ำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่
ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และด้านงานสายตรวจ 2) ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ก�ำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการต�ำรงต�ำแหน่ง
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นงานป้องกันและปราบปรามของสถานีตำ� รวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และ 3) ก�ำนันผู้ใหญ่บ้านมีข้อเสนอแนะแนวทางการ
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พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
เรียงล�ำดับความถีจ่ ากมากไปน้อย สามอันดับแรก ได้แก่ ควรมีการบังคับใช้กฎหมายจับกุมการทุจริตคอรัปชัน่
อย่างจริงจัง ควรร่วมมือกับฝ่ายปกครอง และองค์กรประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
และควรเพิ่มความถี่ในการตรวจจุดเสี่ยงในการก่ออาชญากรรม
ค�ำส�ำคัญ : 1. ความคิดเห็น 2. ก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน 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 Prevention and Suppression
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1. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
ข้าราชการต�ำรวจมีหน้าที่หลักคือการป้องกันอันตรายต่าง ๆ ให้กับประชาชน มีหน้าที่บ�ำบัดทุกข์
บ�ำรุงสุขให้กบั ประชาชน ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ลอด 24 ชัว่ โมง ปฏิบตั งิ านรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้และทีส่ ำ� คัญ
คือ ภารกิจของต�ำรวจเป็นงานทีเ่ ป็นกลไกในการควบคุมสังคม ซึง่ ตามระเบียบของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ได้สรุปอ�ำนาจหน้าทีข่ องต�ำรวจไว้ คือ รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนภายในราชอาณาจักร ซึง่ เป็น
อ�ำนาจหน้าที่ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ป้องกันมิให้มีผู้ละเมิดกฎหมาย และถ้ามีผู้ใดละเมิดก็มีอ�ำนาจ
หน้าที่ในการสืบสวน สอบสวน ตรวจค้น ควบคุม และปราบปราม น�ำตัวผู้กระท�ำผิดมาลงโทษ ซึ่งหน้าที่นี้
เป็นหน้าที่ในฐานะผู้รักษากฎหมายส่วนหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ในฐานะพนักงานฝ่ายปกครอง โดยทั่ว ๆ ไปคือ
การบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขให้กับประชาชน และรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับข้าราชการ
ทุกประเภท (อ�ำนาจ ฉิมมา, 2545, หน้า 31) ต�ำรวจยังต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายพิเศษอีกมาก และมี
อยู่ไม่น้อยที่ได้บัญญัติขึ้นโดยกระบวนการนิติบัญญัติ เพื่อวัตถุประสงค์ได้มีการป้องกันอาชญากรรม เช่น
พ.ร.บ.อาวุธปืน พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ร.บ.สุรา พ.ร.บ.การพนัน พ.ร.บ.ปรามการค้าประเวณี พ.ร.บ.โรงรับจ�ำน�ำ
พ.ร.บ.โรงแรม พ.ร.บ.การพิมพ์ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ร.บ.ภาพยนตร์ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเก็บรักษาน�้ำมัน
เชื้อเพลิง และควบคุมการด�ำเนินการตามกฎหมาย นอกจากนี้หน้าที่ในการจับกุมผู้กระท�ำผิด และปราบ
ปรามอาชญากรรมโดยทั่วไปแล้ว ยังเข้ามามีบทบาทในการคุ้มครองสวัสดิภาพของสังคมในด้านอื่น ๆ ด้วย
บทบาทหน้าที่ส�ำคัญงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม คือ การคุ้มครองสวัสดิภาพของ
ประชาชน การรักษาความปลอดภัยของชาติ การบริการโดยทัว่ ไป โดยต�ำรวจมีแนวนโยบายเน้นหนักป้องกัน
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 การจับกุมยาเสพติดแต่ละประเภท การจับกุมผูค้ า้ และผูเ้ สพยาเสพติด การจับกุมผูก้ ระท�ำผิดจราจร
การจับกุมอาวุธปืนเถื่อน การจับกุมการค้าประเวณี การจับกุมเผยแพร่วัตถุลามก การจับกุมการทุจริต
คอรัปชั่น 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�ำบลและหมู่บ้าน นอกจากเป็นหน้าที่โดยตรง
ของต�ำรวจแล้ว ยังมีก�ำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานปกครอง โดยฐานะตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2486 นั้น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้านมีอ�ำนาจจับกุม
ผู้กระท�ำความผิดมีอ�ำนาจในการค้นยึดสิ่งของตามกฎหมายของศาล หรือของเจ้าพนักงาน และฐานะใน
ทางการปกครอง ก�ำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มีบทบาทส�ำคัญต่อการบริหารงานในส่วน
ภูมภิ าคเพราะเป็นหน่วยราชการสุดท้ายน�ำนโยบาย และงานของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม ไปสูป่ ระชาชน
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และเป็นหน่วยงานแรกที่น�ำความต้องการ ของประชาชนมาสู่ราชการจึงมีฐานะเป็นผู้ประสานงานระหว่าง
ราชการกับประชาชน เป็นผูค้ อยดูแลความทุกข์สขุ ของราษฎร ดังนัน้ ในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการป้องกันและ
ปราบปรามของต�ำรวจ จึงมีการร่วมมือกับก�ำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างใกล้ชิด (สถานีต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด,
2558, หน้า 10)  
ผูว้ จิ ยั ในฐานะทีเ่ ป็นข้าราชการต�ำรวจสังกัดสถานีตำ� รวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีความ
สนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของก�ำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปราม
ของสถานีต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผลของการวิจัยสามารถน�ำเสนอเพื่อเป็นแนวทาง
พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปราม ของสถานีต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 	เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ นทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นงานป้องกันและปราบ
ปรามของสถานีต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
2.2 	เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของก�ำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ด้านงานป้องกัน
และปราบปรามของสถานีต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดจ�ำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาการท�ำงาน
2.3 	เพือ่ รวบรวมข้อเสนอแนะของก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ นในการพัฒนาการปฏิบตั หิ น้าที่ ด้านงานป้องกัน
และปราบปรามของสถานีต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ นทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นงานป้องกันและปราบ
ปรามของสถานีต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.2 ก�ำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีระดับการศึกษา มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและ
ปราบปรามของสถานีต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.3 ก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ นทีม่ ีระยะเวลาการท�ำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัตหิ น้าที่ดา้ นงาน
ป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
4. 	 วิธีด�ำเนินการวิจัย
4.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		
4.1.1 ประชากร ก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ นในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวนทัง้ สิน้ 201 คน
(ที่ท�ำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด, 2558, หน้า 21)
4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ก�ำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน
133 คน โดยเทียบตารางส�ำเร็จรูปของ เครจซี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2548, หน้า 19)
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4.2 ขอบเขตด้านเนือ้ หา การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาตามความคิดเห็นของก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ นทีม่ ตี อ่
การปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สาม
ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 2) ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และ 3) ด้านงาน
สายตรวจ
4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นลักษณะค�ำถาม
มีค�ำตอบให้เลือกตอบ (Check list) ประกอบด้วยอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการท�ำงาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปลายปิดเกีย่ วกับความคิดเห็นของก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ น ทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั ิ
หน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 100)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ด้านงาน
ป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด 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�ำนวน 133 คนส่วนใหญ่มีอายุเกิน 45 ปี และมีระยะเวลาการท�ำงาน
เกิน 10 ปี จ�ำนวน 70 คน
5.2 ความคิดเห็นของก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ นทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นงานป้องกันและปราบปรามของ
สถานีต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลางทัง้ สามด้าน เรียงล�ำดับจากด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากไปน้อย ได้แก่ ด้านการบังคับใช้
กฎหมาย ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และด้านงานสายตรวจ
5.3 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ำรวจภูธร
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของก�ำนันผู้ใหญ่บ้านที่มี อายุ ระดับการศึกษา และระยะ
เวลาการต�ำรงต�ำแหน่ง ต่างกัน ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
5.4 ก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ น มีขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับแนวทางการปฏิบตั หิ น้าที่ ด้านงานป้องกันและปราบ
ปรามของสถานีต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ควรมีการบังคับใช้กฎหมาย การจับกุมการทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ควรร่วมมือกับฝ่ายปกครองและองค์กรประชาชนในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม และควรเพิ่มความถี่ในการตรวจจุดเสี่ยงในการก่ออาชญากรรม
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6. 	 อภิปรายผลการวิจัย
6.1 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของก�ำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและ
ปราบปรามของสถานีตำ� รวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ทีเ่ ป็น
เช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ นมีความคิดเห็นว่าสถานีตำ� รวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดปฏิบตั ิ
หน้าทีด่ า้ นงานป้องกันและปราบปราม ดังนี้ 1) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย มีการบังคับใช้กฎหมายจับกุมการ
ท�ำผิดกฎหมายจราจร  การบังคับใช้กฎหมายจับกุมการเล่นการพนัน การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้ค้ายา
เสพติด การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้เสพยาเสพติด การบังคับใช้กฎหมายจับกุมการเผยแพร่วัตถุลามก
และอนาจาร และการบังคับใช้กฎหมายการกระท�ำผิดกฎหมายด้านอืน่ ๆ 2) ด้านการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม  มีการจับกุมการท�ำผิดกฎหมายจราจรจับกุมการเล่นการพนัน จับกุมผู้ค้ายาเสพติด  จับกุม
ผู้เสพยาเสพติด จับกุมการเผยแพร่วัตถุลามก และอนาจาร และ จับกุมผู้กระท�ำผิดกฎหมายด้านอื่น ๆ
และ 3) ด้านงานสายตรวจการออกตรวจทัว่ ไปช่วงเวลากลางวัน มีการออกตรวจทัว่ ไปช่วงเวลากลางคืนและ
กลางคืน การออกตรวจแหล่งอบายมุขต่างๆ การออกตรวจช่วงเวลาจัดงานตามเทศกาล การออกตรวจจุด
เสี่ยงตามหมู่บ้านและชุมชนและการออกตรวจพื้นที่ล่อแหลมซึ่งอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม
อย่างไรก็ตามการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ท�ำได้ในระดับหนึ่งทั้งนี้อาจมาจากนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ท�ำให้
ต�ำรวจท�ำงานจริงจังขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังที่ปรากฏในสื่อมวลชน แต่ยังไม่ถึงระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ประชาชนมีจำ� นวนมากขึน้ ประกอบกับอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ดมีบริเวณกว้างขวาง ส่วนจ�ำนวนข้าราชการต�ำรวจ
ของอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ดมีจ�ำนวนเท่าเดิม และลดลงเกือบทุกปีเพราะเกษียณอายุราชการ ส่วนข้าราชการ
ต�ำรวจทีม่ อี ายุมากไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีส่ ายตรวจได้ ไม่วา่ การออกตรวจทัว่ ไปช่วงเวลากลางคืน การออก
ตรวจสถานที่ราชการทั้งกลางวันและกลางคืน การออกตรวจจุดเสี่ยงตามหมู่บ้านและชุมชน เป็นต้น ท�ำให้
ผลการวิจัย อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดาบต�ำรวจไมตรี เศษโถ (2550, หน้า 88)
ได้ท�ำการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของต�ำรวจสายตรวจในเขตเทศบาลต�ำบล
สุวรรณภูมิ อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดผลการวิจัย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผล
การวิจยั ของ สุรศักดิ์ ศิวกุล (2554, หน้า 90) ได้ทำ� การวิจยั ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
ของต�ำรวจต�ำบลปากทรง อ�ำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
6.2 การทดสอบสมมติฐาน จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่าก�ำนันผู้ใหญ่บ้านที่
มีอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง ต่างกัน สามารถน�ำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
		 6.2.1 อายุ พบว่า ก�ำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการการปฏิบัติหน้าที่
ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าก�ำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ว่าจะมีอายุช่วงใด มีความคิด
เห็นต่อ การปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน เพราะการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ำรวจภูธรเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติด้วยความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน ใช้กฎหมายฉบับเดียวกันไม่ ภายใต้
นโยบายของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ไม่เลือกปฏิบตั แิ ม้ฝา่ ยใดฝ่ายหนึง่ เพราะต�ำรวจรักษาวินยั ในการปฏิบตั ิ
หน้าทีอ่ ย่างเคร่งครัด ท�ำให้กำ� นันผูใ้ หญ่บา้ นไม่วา่ จะมีอายุชว่ งใดมีความคิดเห็นต่อ การปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นงาน
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ป้องกันและปราบปรามของสถานีตำ� รวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงาน
วิจยั ของประสาท กันยาเลิศ (2555, หน้า 89) ได้ทำ� การวิจยั ความคิดเห็นของประชาชนต่อ ต�ำรวจสายตรวจ
ในการท�ำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสถานีต�ำรวจภูธรประโคนชัย อ�ำเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มี อายุ   ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อต�ำรวจสาย
ตรวจ ในการท�ำหน้าทีป่ อ้ งกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสถานีตำ� รวจภูธรประโคนชัย อ�ำเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาบต�ำรวจ วาโยธา ท�ำนุสา (2557, บทคัดย่อ)
ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานี
ต�ำรวจหนองแวงควง อ�ำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ำรวจหนองแวงควง อ�ำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ของประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน พบว่าไม่แตกต่างกัน
		 6.2.2 ระดับการศึกษา พบว่า ก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ นทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดไม่
แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ นไม่วา่ จะมีระดับ
การศึกษาใด มีความคิดเห็นต่อ การปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นงานป้องกันและปราบปรามของสถานีตำ� รวจภูธรเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน เพราะการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานี
ต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติด้วยความเสมอภาคความเท่าเทียมกัน ใช้กฎหมายฉบับ
เดียวกันไม่ ภายใต้นโยบายของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ไม่เลือกปฏิบัติแม้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะต�ำรวจ
รักษาวินยั ในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเคร่งครัด ท�ำให้กำ� นันผูใ้ หญ่บา้ นไม่วา่ จะมีระดับการศึกษาใด มีความคิด
เห็นต่อ การปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ร้อยต�ำรวจ เอกชัยสิต  วงษ์ศิลป์ (2547, หน้า 79) ได้
ท�ำการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน และปราบปราม
อาชญากรรมของข้าราชการต�ำรวจสถานีต�ำรวจภูธร อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ประชาชนทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการป้องกัน และปราบปราม
อาชญากรรมของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธร อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของประสาท กันยาเลิศ (2555, หน้า 89) ได้ทำ� การวิจยั ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อ ต�ำรวจสายตรวจ ในการท�ำหน้าทีป่ อ้ งกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสถานีตำ� รวจภูธรประโคนชัย
อ�ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อต�ำรวจสายตรวจ ในการท�ำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสถานีต�ำรวจ
ภูธร ประโคนชัย อ�ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ไม่แตกต่างกัน
		 6.2.3 ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง พบว่า ก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ นทีม่ รี ะยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ำรวจภูธรเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ก�ำนัน
ผูใ้ หญ่บา้ นไม่วา่ จะมีระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งเท่าใด มีความคิดเห็นต่อ การปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นงานป้องกัน
และปราบปรามของสถานีต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน เพราะการปฏิบัติหน้าที่
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ด้านงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติด้วยความเสมอ
ภาค ความเท่าเทียมกัน ใช้กฎหมายฉบับเดียวกันไม่ ภายใต้นโยบายของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ไม่เลือก
ปฏิบตั แิ ม้ฝา่ ยใดฝ่ายหนึง่ เพราะต�ำรวจรักษาวินยั ในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเคร่งครัด ท�ำให้กำ� นันผูใ้ หญ่บา้ น
ไม่วา่ จะมีระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งใด มีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นงานป้องกันและปราบปราม
ของสถานีต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่ง
ชาติ (2557, หน้า 9) ทีก่ ำ� หนดให้ขา้ ราชการต�ำรวจปฏิบตั งิ านชุมชน งานชุมชน และมวลชนสัมพันธ์ รณรงค์
ต่อต้านอาชญากรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจในบทบาท
และงานของต�ำรวจดีขนึ้ รูจ้ กั วิธกี ารทีจ่ ะป้องกันตนเองมิให้ตกเป็นเหยือ่ อาชญากรรม แสวงหาความร่วมมือ
จากประชาชน องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแนวทางชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
7. 	 ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของของก�ำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกัน
และปราบปรามของสถานีต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานีตำ� รวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ควรมีการปรับปรุง แก้ไข และยกระดับ
การพัฒนา โดยเพิ่มยุทธศาสตร์การการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและปราบปราม  ด้านการบังคับใช้
กฎหมาย ด้านการป้อกันและปราบปรามอาชญากรรม และด้านงานสายตรวจ ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
7.1 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
7.1.1 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของของก�ำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้าน
งานป้องกันและปราบปรามของสถานีต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดับปานกลาง และปรากฏว่า ด้านงานสายตรวจ มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ดังนั้น ควรมีการวิจัยผสม
(Mixed Research) ทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
เพือ่ ศึกษาสภาพ ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการพัฒนาการปฏิบตั หิ น้าที่ ด้านงานสายตรวจของสถานีตำ� รวจ
ภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
7.1.2 ควรมีการวิจัยรูปแบบบังคับใช้กฎหมายจับกุมการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามข้อเสนอแนะ
ของก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ นเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาการปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นงานป้องกันและปราบปรามของสถานี
ต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดที่มีค่าความถี่สูงสุด
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ชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์
ขอขอบคุณ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรรัฐศาสตรมหา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด นางวันเพ็ญ ใหม่คามิ ครูวิทยฐานะช�ำนาญ
การพิเศษ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และ ดร.จิราพร บาริศรี อาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ขอกราบขอบพระคุณนายอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด ทีไ่ ด้อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจยั
ครั้งนี้ด้วยดี และขอขอบคุณก�ำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ช่วย ตอบแบบสอบถามด้วยดี
ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด/บรรณารักษ์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ด ทุกท่านทีอ่ นุเคราะห์ และให้ความสะดวกในการค้นคว้าเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ด้วย
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ดีเสมอมา
คุณค่าและประโยชน์อนั พึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขอมอบเป็นเครือ่ งบูชาพระคุณบิดา มารดา
ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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