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สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการป้องกันและปราบ
ปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดของผู้น�ำชุมชนที่มีเพศ
อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนใน
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ผูน้ ำ� ชุมชนในเขตเทศบาลต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 236 คน โดยใช้สตู รในการค�ำนวณของทาโร
ยามาเน่ (Taro Yamane) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จ�ำนวน
22 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นที่ .89 สถิติที่ใช้ใน การวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการ
ทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ F-test
ผลการวิจัย พบว่า 1) การมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมใน
เขตเทศบาลต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ใน
ระดับปานกลางทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
ด้านการมีสว่ นร่วมในการวางแผน ด้านการมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการ และด้านการมีสว่ นร่วมในการติดตาม
ประเมินผล ตามล�ำดับ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูน้ ำ� ชุมชนทีม่ เี พศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน
มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผู้น�ำชุมชนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
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ปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ล�ำดับตามความถี่มากไปหาน้อยสาม
อันดับแรก ได้แก่ ควรให้ผู้น�ำชุมชนมีส่วนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของต�ำรวจในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน/หมู่บ้าน ให้การสนับสนุนหรือบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมของชุมชนอันเกี่ยว
กับการป้องกันอาชญากรรม และควรให้จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ระหว่างผู้น�ำชุมชนกับต�ำรวจบ่อย ๆ
เพื่อเตรียมพร้อมและเตรียมก�ำลังในการช่วยกันปราบปรามอาชญากรรมและเพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ต�ำรวจกับผู้น�ำชุมชน
ค�ำส�ำคัญ: 1. การมีส่วนร่วม 2. ผู้น�ำชุมชน 3. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ABSTRACT
The objectives of this thematic paper were aimed: 1) to study community leaders’
participation in police officers’ crime prevention and suppression and prevention in Tambon
Selaphum Municipality’s authorized area in Roi Et’s Selaphum district, 2) to compare
variables of the former’s genders, ages and educational 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 236 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 exploited for data analyses encompass frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test (One-way ANOVA)
Results of the research manifested the following findings : 1) Community leaders’
participation in police officers’ crime prevention and suppression in Tambon Selaphum
Municipality’s authorized area in Roi Et’s Selaphum district 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, ages and
educational levels showed in the overall aspect no significant differences level at .05 in
their participation in the latter’s crime prevention and suppression and prevention in its
authorized area. 3) Community leaders’ suggestions for their participation in police officers’
crime prevention and suppression in its authorized area 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
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2561 133

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

support or give 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
ปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาส�ำคัญยิ่งปัญหาหนึ่งในการแก้ไขของรัฐบาล ซึ่งแนวโน้มของ
อาชญากรรมมีความรุนแรงและเพิ่มสูงขึ้น ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อความมั่นคงในชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชนตลอดจนภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ทีส่ ำ� คัญคือมีผลกระทบต่อจิตใจของประชาชน
อันส่งผลให้สังคมมีความไม่สงบสุข สุจริตชนเกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตน เกิดความสูญเสีย
หลาย ๆ ด้านตามมาถือได้ว่าเป็นการบั่นทอนเสถียรภาพในการพัฒนาประเทศ จากอิทธิพลของกระแส
โลกาภิวัตน์ เป็นโลกยุคไร้พรมแดนทางข่าวสารข้อมูล ท�ำให้มีความเจริญทางวัตถุอย่างมากมายหรือที่เรียกว่า
วัตถุนิยมแต่ในขณะเดียวกันความเจริญทางด้านจิตใจและศีลธรรมของประชาชนกลับลดน้อยลง ประกอบ
กับภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน ส่งผลให้อาชญากรรมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
และมีจำ� นวนเพิม่ มากขึน้ ดังปรากฏเป็นข่าวอยูเ่ สมอในสือ่ มวลชน สร้างความหวัน่ เกรงและสะเทือนขวัญแก่
ประชาชนโดยทั่วไป (สุดธิดา เวียงโอสถ, 2547, หน้า 12)
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2560 ได้ให้ความส�ำคัญของ
งานด้านการป้องกันอาชญากรรมโดยเฉพาะเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเสริม
สร้างความสงบสุขในสังคม ซึ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินการป้องกันอาชญากรรม เน้นการ
มีสว่ นร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน เพือ่ ให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการป้องกันและแก้ไขอย่างกว้าง
ขวางในการควบคุมอาชญากรรม (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555,
หน้า 4-5) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของต�ำรวจและนักอาชญาวิทยาที่ว่า หากประชาชนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
อย่างจริงจัง จะช่วยให้อาชญากรรมลดลงอย่างแน่นอน และหากจะส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมในกิจกรรม
หรือโครงการใดในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็จะท�ำให้กิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมอาชญากรรมมากขึ้นด้วย
การป้องกันอาชญากรรมยุคใหม่ จ�ำเป็นต้องมีการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนชุมชน
ตลอดจนหน่วยราชการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมร่วมกัน
คิดร่วมกันเสนอแนะการจัดล�ำดับความส�ำคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และเข้าร่วมด�ำเนิน
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของชุมชนตนเอง การจัดท�ำพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) จึงเป็นโครงการ
แห่งการป้องกันอาชญากรรมยุคใหม่ เพื่อไม่ให้เป็นช่องโอกาสที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรม และสามารถลด
ระดับความหวาดกลัวภัยของประชาชน เป็นการเพิม่ ความเชือ่ มัน่ ความไว้วางใจ และศรัทธา ให้กบั ประชาชน
ในเขตพื้นที่นั้น โดยได้มีการขยายพื้นที่ปลอดภัยให้มากขึ้น (จตุพร บานชื่น, 2552, หน้า 9-10)
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เทศบาลต�ำบลเสลภูมิ อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กับสถานีตำ� รวจภูธรเสลภูมิ ยังไม่มกี ารศึกษา
การมีสว่ นร่วมของประชาชนในปัญหาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไว้เลย ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาล
ต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพือ่ น�ำผลการวิจยั ไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขการมีสว่ นร่วมในการป้องกัน
อาชญากรรมมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ อันจะส่งผลต่อประโยชน์โดยรวมของประชาชนและสังคมต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขต
เทศบาลต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2.2 เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาล
ต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของผู้น�ำชุมชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน
2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในเขตเทศบาลต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ผู้น�ำชุมชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขต
เทศบาลต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.2 ผู้น�ำชุมชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขต
เทศบาลต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.3 ผูน้ ำ� ชุมชนทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีสว่ นร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ในเขตเทศบาลต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
4.1 ท�ำให้ทราบการมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขต
เทศบาลต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
4.2 ท�ำให้ทราบผลการเปรียบเทียบการมีสว่ นร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมใน
เขตเทศบาลต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของผู้น�ำชุมชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน
4.3 ท�ำให้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของผูน้ ำ� ชุมชนในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในเขตเทศบาลต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
4.4 สามารถน�ำผลจากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของผู้น�ำชุมชนในป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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5. วิธีด�ำเนินการวิจัย
5.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผูน้ ำ� ชุมชนในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลต�ำบลเสลภูมิ อ�ำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ คณะกรรมการหมู่บ้าน จาก 23 ชุมชนหมู่บ้าน
รวมทั้งหมด จ�ำนวน 575 คน (เทศบาลต�ำบลเสลภูมิ, 2558, หน้า 6)
2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้น�ำชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลต�ำบลเสลภูมิ อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการชุมชน จาก 23 ชุมชน รวมทั้งหมด จ�ำนวน
236 คน เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่างมีขั้นตอน ดังนี้ 1) ก�ำหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตร
ของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2549, หน้า 47) 2) เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน
236 คน จึงใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธกี ารจับสลากจากบัญชีราย
ชื่อผู้น�ำชุมชนในเขตเทศบาลต�ำบลเสลภูมิ อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จนได้ครบตามจ�ำนวนของแต่ละ
ชุมชน/หมูบ้าน
5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ การมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในเขตเทศบาลต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน และ 4) ด้านการมี
ส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการป้องกันและปราบ
ปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีส่วนร่วมใน
การวางแผน 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน และ
4) ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณ
ค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ต (Likert Scales) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2549, หน้า 77)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการป้องกันและปราบ
ปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นลักษณะปลายเปิด (Open–ended
Question)
5.4 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี้
		 5.4.1 ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถามการมีส่วน
ร่วมของผูน้ ำ� ชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
5.4.2 น�ำแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เสนออาจารย์ทปี่ รึกษาสารนิพนธ์ เพือ่ พิจารณาตรวจ
สอบข้อความในแบบสอบถามทั้งในด้านเนื้อหา ความเข้าใจ และการใช้ภาษาให้มีความเที่ยงตรงสอดคลอง
กับจุดมุ่งหมายของการวิจัย
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5.4.3 น�ำแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เสนอผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน เพือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) และตรวจสอบความถูกต้องของภาษาแล้วน�ำไปแกIไข การหาคุณภาพ
ของเครื่องมือที่จัดท�ำขึ้นนี้ ประกอบด้วย การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ตามดัชนีความสอดคลIอง
ระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) และค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) จากผู้เชี่ยวชาญ
5.4.4 การวิเคราะห์ค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) ของเครื่องมือ โดยน�ำแบบสอบถามที่
ใช้ในการศึกษาวิจัยไปท�ำการทดลองใช้ (Try-out) จ�ำนวน 30 ชุด ทดสอบกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ที่เทศบาลต�ำบลเสภูมิ อ�ำเภอเสภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน�ำกลับมาทดสอบหาค่าความน่าเชื่อถือได้ โดยใช้
สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับทีร่ ะดับ .89
5.4.5 น�ำแบบสอบถามเสนออาจารย์ทปี่ รึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์ทปี่ รึกษาร่วม พิจารณา
เป็นครั้งสุดท้าย แล้วจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
5.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ใน
การเปรียบเทียบความแตกต่าง 2 กลุ่มใช้ t-test และ 3 กลุ่มขึ้นไปใช้ F-test (One-way ANOVA)
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการวิเคราะห์ปจั จัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม จ�ำนวน
98 คน เป็นเพศชาย จ�ำนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 70.34 และเพศหญิง จ�ำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ
29.66 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ�ำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 36.02 รองลงมาคือ มีอายุ 78 ปี ขึ้นไป
จ�ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 33.05 และมีอายุระหว่าง 30-40 ปี จ�ำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 30.93
มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช. จ�ำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 48.73 รองลงมาคือ ระดับ
อนุปริญญา/ปวส.ขึ้นไป จ�ำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 30.08 และระดับประถมศึกษา จ�ำนวน 50 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.19
6.2 ผลการวิเคราะห์ การมีสว่ นร่วมของผูน้ ำ� ชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมใน
เขตเทศบาลต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับปานกลางทั้งสี่ด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมใน การสนับสนุน ด้านการ
มีสว่ นร่วมในการวางแผน ด้านการมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการ และด้านการมีสว่ นร่วมในการติดตามประเมินผล
ตามล�ำดับ
6.3 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน
มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05
6.4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการป้องกันและปราบ
ปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ล�ำดับตามความถี่มากไปหาน้อยสามอันดับ
แรก ได้แก่ ควรให้ผนู้ ำ� ชุมชนมีสว่ นในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของต�ำรวจในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในชุมชน/หมู่บ้าน ให้การสนับสนุนหรือบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมของชุมชน อันเกี่ยวกับการ
ป้องกันอาชญากรรม และควรให้จดั กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ระหว่างผูน้ ำ� ชุมชนกับต�ำรวจบ่อย ๆ เพือ่ เตรียม
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พร้อมและเตรียมก�ำลังในการช่วยกันปราบปรามอาชญากรรมและเพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างต�ำรวจ
กับผู้น�ำชุมชน
7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 การมีสว่ นร่วมของผูน้ ำ� ชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�ำบล
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และ การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองในการร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน/หมู่บ้านของผู้น�ำชุมชนของผู้น�ำในเขต
เทศบาลต�ำบลเสลภูมิ ยังมีระดับการมีส่วนอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาล สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชัยรัตน์ เฉลิมโชคชัย (2552,
บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขต
เทศบาลต�ำบลปากน�้ำประแส อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง” ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�ำบล โดยรวม มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุทิศ ศิริเม (2553, บทคัดย่อ) ได้วิจัย “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของสถานีตำ� รวจภูธรโนนเจริญ อ�ำเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรรี มั ย์” ผลการวิจยั พบว่า การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีต�ำรวจภูธรโนนเจริญ อ�ำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง และมีการน�ำผลการวิจยั ทีน่ า่ สนใจและน�ำมาอภิปรายผลเพิม่ เติมตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
7.1.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ผูน้ ำ� ชุมชนในเขตเทศบาลต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ยังมีสว่ นร่วมกับเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจและเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครองในการรวบรวมข้อมูลปัญหา เพือ่ การก�ำหนดมาตรการป้องกันและแนวทาง
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดภายในชุมชน/หมู่บ้าน และการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล
การจัดท�ำแผนงานในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยาเสพติด ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน ยังมีระดับการมีส่วน
ร่วมหรือการให้ความร่วมมืออยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีเท่าทีควร สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชัยรัตน์ เฉลิมโชคชัย
(2552, บทคัดย่อ) ได้วิจัย “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขต
เทศบาลต�ำบลปากน�้ำประแส อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง” ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ในเขตเทศบาลต�ำบลปากน�้ำประแส ด้านการมีส่วน
ร่วมในการวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง
7.1.2 ด้านการมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการ ผลการวิจยั พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ การมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาล
ต�ำบลเสลภูมิ ผูน้ ำ� ชุมชนได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจใน การรักษาความสงบเรียบร้อยในงาน
เทศกาลประเพณีต่างๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการในการป้องกันอาชญากรรม เช่น
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โครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม โครงการต�ำรวจบ้าน ต้านยาเสพติด แต่ระดับการมีส่วนร่วมหรือการ
ให้ความร่วมมือของผู้น�ำชุมชนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีเท่าที่ควร สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กฤษฎา ตั้งวิทย์
โมไนย (2548, บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั “การมีสว่ นร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในจังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลในจังหวัดปทุมธานี
มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง
7.1.3 ด้านการมีสว่ นร่วมในการสนับสนุน ผลการวิจยั พบว่า ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ผูน้ ำ�
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามในเขตเทศบาลต�ำบลเสลภูมิโดยผู้น�ำชุมชุม
ได้ชกั ชวนหรือสนับสนุนคนในหมูบ่ า้ น/ชุมชนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการในการป้องกันอาชญากรรม เช่น
โครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมโครงการชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติด และเข้าร่วมกิจกรรม
หรือโครงการในการป้องกันอาชญากรรม เช่นโครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม โครงการต�ำรวจบ้าน
ต้านยาเสพติด เป็นต้น ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ อุทิศ ศิริเม (2553, บทคัดย่อ) ได้วิจัย “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีต�ำรวจภูธรโนนเจริญ อ�ำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์”
ผลการวิจยั พบว่า ระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ในเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบของสถานีต�ำรวจภูธรโนนเจริญ อ�ำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนในการป้องกันอาชญากรรม อยู่ในระดับปานกลาง
7.1.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้น�ำชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในเขตเทศบาลต�ำบลเสลภูมิยังอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ไม่ดีเท่าที่ควร แต่ผู้น�ำชุมชนก็ได้มี ส่วนร่วม
ในการประเมินผลการด�ำเนินงานตามกิจกรรมโครงการของสถานีตำ� รวจเกีย่ วกับการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในหมูบ่ า้ น/ชุมชน และได้เชิญชวนให้ประชาชนในหมูบ่ า้ น/ชุมชนให้ ความร่วมมือและให้ขอ้ มูล
อาชญากรรมต่อเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ สอดคล้องกับผลการวิจยั กฤษฎา ตัง้ วิทย์โมไนย (2548, บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั
“การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล จังหวัดปทุมธานี”
ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลในจังหวัดปทุมธานี มีส่วนร่วมในการป้องกัน
อาชญากรรมในท้องถิน่ ด้านร่วมติดตามประเมินผล อยูใ่ นระดับปานกลาง และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
อุทิศ ศิริเม (2553, บทคัดย่อ) ได้วิจัย “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีต�ำรวจภูธรโนนเจริญ อ�ำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์”
ผลการวิจยั พบว่า ระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ในเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบของสถานีต�ำรวจภูธรโนนเจริญ อ�ำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านร่วมติดตามประเมินผล
อยู่ในระดับปานกลาง
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7.2 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาล
ต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของผู้น�ำชุมชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน
7.2.1 ผู้น�ำชุมชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
เทศบาลต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ผลปรากฏเช่นนี้อภิปราย
ได้วา่ เพศของผูน้ ำ� ชุมชนไม่สง่ ผลต่อการมีสว่ นร่วม ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะว่าการด�ำเนินงานในการป้องกันและปราบ
ปรามอาชญากรรม เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และผู้น�ำชุมชน ได้ร่วมมีการวางแผนป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกัน ไม่ว่าจะเป็นจะเป็นการมีส่วนร่วมในด้าน
ร่วมคิดก�ำหนดความต้องการ ด้านร่วมจัดท�ำแผนพัฒนา ด้านร่วมปฏิบตั ิ และด้านร่วมติดตามผล และประเมิน
ผล สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุชัย จินดารัตน์ (2552, บทคัดย่อ) ได้วิจัย “การให้ความร่วมมือของ
ประชาชนต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการต�ำรวจในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัด
จันทบุร”ี พบว่า ประชาชนทีม่ เี พศ ต่างกัน การให้ความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
7.2.2 ผู้น�ำชุมชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
เทศบาลต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ผลปรากฏเช่นนี้อภิปราย
ได้ว่า อายุของผู้น�ำชุมชนไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้น�ำชุมชนมีความรู้จักคุ้นเคยกับเจ้า
หน้าที่ต�ำรวจ พื้นที่และ ได้พบปะสังสรรค์หรือร่วมกิจกรรมกันอยู่ประจ�ำ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจษฎา
ภุมรา (2551, บทคัดย่อ) ได้วิจัย “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมชุมชนเทศบาล
หาดเจ้าส�ำราญ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี” พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วม ในการป้องกัน
อาชญากรรม ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05
7.2.3 ผู้น�ำชุมชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมเทศบาลต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า ระดับการศึกษาไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ทั้งนี้
เป็นเพราะว่าเทศบาลต�ำบลเสลภูมิ มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจกับผู้น�ำชุมชนในการมาช่วยกัน
ท�ำงานเพือ่ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพืน้ ทีใ่ ห้ประชาชนได้อยูอ่ ย่างสงบสุข และสถานีตำ� รวจ
ภูธรเสลภูมิ ก็ให้ผนู้ ำ� ชุมชนได้มสี ว่ นร่วมกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในการดูแลความสงบหมูบ่ า้ น/ชุมชน เข้าร่วมใน
กิจกรรมโครงการการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเป็นประจ�ำอยู่แล้ว ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อนุชัย จินดารัตน์ (2552, บทคัดย่อ) ได้วิจัย “การให้ความร่วมมือของประชาชนต่อการป้องกันและปราบ
ปรามอาชญากรรมของข้าราชการต�ำรวจในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุร”ี พบว่า ประชาชนทีม่ รี ะดับการ
ศึกษา ต่างกัน การให้ความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในเขตเทศบาลต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งสี่ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น
เทศบาลต�ำบลเสลภูมิ ควรปรับปรุงการท�ำงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน/
หมู่บ้าน ก�ำหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ ส่งเสริมผู้น�ำชุมชนให้มีส่วนร่วม
กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยค�ำนึง
ถึงด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล เป็นอันดับแรกเพราะมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
8.1.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้น�ำชุมชน
ในเขตเทศบาลต�ำบลเสลภูมิ ควรให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ และเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ย
ปกครอง ตลอดติดตามตรวจสอบการด�ำเนินงานของภาครัฐตามแผนงาน/โครงการที่ภาครัฐจัดขึ้นเพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้มีโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป
8.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
ผลการวิจยั พบว่า การมีสว่ นร่วมของผูน้ ำ� ชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมใน
เขตเทศบาลต�ำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง แต่ด้านการมี ส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผล ปรากฏว่า มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ดังนั้น ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) เพือ่ ศึกษาสภาพ ปัญหา สาเหตุ และรายละเอียดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา
การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของผู้น�ำชุมชนด้านการ มีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล เพือ่ ศึกษาข้อมูลเชิงลึก และน�ำผลการวิจยั ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของผู้น�ำชุมชน เพิ่มมากยิ่งขึ้น
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10. ค�ำขอบคุณ
สารนิพนธ์นี้ ส�ำเร็จลงได้ดว้ ยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ให้ค�ำแนะน�ำ
เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ ดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่กรุณาให้ค�ำปรึกษา
และเอาใจใส่ดว้ ยดีเสมอมาผูว้ จิ ยั รูส้ กึ ซาบซึง้ เป็นอย่างยิง่ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองมหาวิทยาลัย มหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่กรุณาให้ความรู้ ให้ค�ำปรึกษา ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงาน ท�ำให้งานวิจัย
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบรวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำ
แก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้จัดการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ สาขาร้อยเอ็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดทีไ่ ด้อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยครั้งนี้ด้วยดี และขอขอบคุณประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ช่วยกรุณาตอบแบบสอบถามด้วยดี
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู
อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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