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บทคัดย่อ

สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบ

ปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 2)	 เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ดของผู้น�าชุมชนที่มีเพศ	 

อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน	และ	3)	เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนใน

การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	

ผูน้�าชมุชนในเขตเทศบาลต�าบลเสลภมู	ิจงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวน	236	คน	โดยใช้สตูรในการค�านวณของทาโร	

ยามาเน่	(Taro	Yamane)	เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวจัิย	คอื	แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบั	จ�านวน	

22	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่นที่	 .89	สถิติที่ใช้ใน	การวิจัย	 ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการ

ทดสอบค่าที	(t-test)	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One-way	ANOVA)	หรือ	F-test

ผลการวิจัย	พบว่า	1)	การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมใน

เขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ใน

ระดับปานกลางทั้งสี่ด้าน	เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน	

ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน	ด้านการมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการ	และด้านการมส่ีวนร่วมในการตดิตาม

ประเมนิผล	ตามล�าดบั	2)	ผลการทดสอบสมมตฐิาน	พบว่า	ผูน้�าชมุชนทีม่เีพศ	อาย	ุและระดบัการศกึษาต่างกนั 

มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	

ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	 .05	 3)	 ผู้น�าชุมชนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
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ปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ล�าดับตามความถี่มากไปหาน้อยสาม

อันดับแรก	 ได้แก่	 ควรให้ผู้น�าชุมชนมีส่วนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของต�ารวจในการป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน/หมู่บ้าน	ให้การสนับสนุนหรือบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมของชุมชนอันเกี่ยว

กับการป้องกันอาชญากรรม	 และควรให้จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ระหว่างผู้น�าชุมชนกับต�ารวจบ่อย	 ๆ 

เพ่ือเตรียมพร้อมและเตรียมก�าลังในการช่วยกันปราบปรามอาชญากรรมและเพื่อสานสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง

ต�ารวจกับผู้น�าชุมชน

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

ปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาส�าคัญยิ่งปัญหาหนึ่งในการแก้ไขของรัฐบาล	 ซึ่งแนวโน้มของ

อาชญากรรมมีความรุนแรงและเพิ่มสูงขึ้น	 ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อความมั่นคงในชีวิต	 และทรัพย์สินของ

ประชาชนตลอดจนภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศชาติ	ท่ีส�าคญัคอืมผีลกระทบต่อจติใจของประชาชน

อันส่งผลให้สังคมมีความไม่สงบสุข	 สุจริตชนเกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตน	 เกิดความสูญเสีย

หลาย	 ๆ	 ด้านตามมาถือได้ว่าเป็นการบั่นทอนเสถียรภาพในการพัฒนาประเทศ	 จากอิทธิพลของกระแส 

โลกาภิวัตน์	เป็นโลกยุคไร้พรมแดนทางข่าวสารข้อมูล	ท�าให้มีความเจริญทางวัตถุอย่างมากมายหรือที่เรียกว่า 

วัตถุนิยมแต่ในขณะเดียวกันความเจริญทางด้านจิตใจและศีลธรรมของประชาชนกลับลดน้อยลง	 ประกอบ

กับภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน	 ส่งผลให้อาชญากรรมทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน	

และมจี�านวนเพิม่มากขึน้ดงัปรากฏเป็นข่าวอยูเ่สมอในสือ่มวลชน	สร้างความหวัน่เกรงและสะเทอืนขวญัแก่

ประชาชนโดยทั่วไป	(สุดธิดา	เวียงโอสถ,	2547,	หน้า	12)

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

งานด้านการป้องกันอาชญากรรมโดยเฉพาะเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 และเสริม

สร้างความสงบสุขในสังคม	 ซึ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินการป้องกันอาชญากรรม	 เน้นการ 

มส่ีวนร่วมของประชาชนในทกุภาคส่วน	เพือ่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกนัและแก้ไขอย่างกว้าง

ขวางในการควบคุมอาชญากรรม	 (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 2555,	 

หน้า	4-5)	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของต�ารวจและนักอาชญาวิทยาที่ว่า	หากประชาชนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

อย่างจรงิจงั	จะช่วยให้อาชญากรรมลดลงอย่างแน่นอน	และหากจะส่งเสรมิให้ประชาชนได้เข้าร่วมในกจิกรรม

หรือโครงการใดในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็จะท�าให้กิจกรรมหรือโครงการนั้น	 ๆ	 มีประสิทธิภาพในการ

ควบคุมอาชญากรรมมากขึ้นด้วย

การป้องกันอาชญากรรมยุคใหม่	 จ�าเป็นต้องมีการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนชุมชน	 

ตลอดจนหน่วยราชการต่าง	ๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมร่วมกัน

คิดร่วมกันเสนอแนะการจัดล�าดับความส�าคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	 และเข้าร่วมด�าเนิน

การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของชุมชนตนเอง	การจัดท�าพื้นที่ปลอดภัย	 (Safety	Zone)	จึงเป็นโครงการ

แห่งการป้องกันอาชญากรรมยุคใหม่	 เพื่อไม่ให้เป็นช่องโอกาสท่ีจะก่อให้เกิดอาชญากรรม	 และสามารถลด

ระดบัความหวาดกลวัภยัของประชาชน	เป็นการเพิม่ความเชือ่มัน่	ความไว้วางใจ	และศรทัธา	ให้กบัประชาชน

ในเขตพื้นที่นั้น	โดยได้มีการขยายพื้นที่ปลอดภัยให้มากขึ้น	(จตุพร	บานชื่น,	2552,	หน้า	9-10)
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เทศบาลต�าบลเสลภมู	ิอ�าเภอเสลภูม	ิจงัหวดัร้อยเอด็	กบัสถานตี�ารวจภธูรเสลภมู	ิยงัไม่มกีารศึกษา

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในปัญหาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไว้เลย	ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวาม

สนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาล

ต�าบลเสลภมู	ิจังหวดัร้อยเอด็	เพือ่น�าผลการวจัิยไปใช้เป็นแนวทางปรบัปรงุแก้ไขการมส่ีวนร่วมในการป้องกนั

อาชญากรรมมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่	อันจะส่งผลต่อประโยชน์โดยรวมของประชาชนและสังคมต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขต

เทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		 เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาล

ต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ของผู้น�าชุมชนที่มีเพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน

2.3		 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

	3.1		ผู้น�าชุมชนที่มีเพศต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขต

เทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

	3.2		ผู้น�าชุมชนท่ีมีอายุต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขต

เทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.3		 ผูน้�าชมุชนทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั	มส่ีวนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม

ในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ท�าให้ทราบการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขต

เทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

4.2		 ท�าให้ทราบผลการเปรยีบเทยีบการมส่ีวนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมใน

เขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ของผู้น�าชุมชนที่มีเพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน

4.3		 ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมของผูน้�าชมุชนในการป้องกนัและปราบปราม

อาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

4.4		 สามารถน�าผลจากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการมีส่วนร่วม 

ของผู ้น�าชุมชนในป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1		 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

		 	 1)		ขอบเขตด้านประชากร	ได้แก่	ผูน้�าชมุชนในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลต�าบลเสลภมู	ิอ�าเภอเสลภูมิ	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 ได้แก่	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ	 คณะกรรมการหมู่บ้าน	 จาก	 23	 ชุมชนหมู่บ้าน	 

รวมทั้งหมด	จ�านวน	575	คน	(เทศบาลต�าบลเสลภูมิ,	2558,	หน้า	6)	

		 	 2)		กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ผู้น�าชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลต�าบลเสลภูมิ	อ�าเภอเสลภูมิ	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	ได้แก่	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการชุมชน	จาก	23	ชุมชน	รวมทั้งหมด	จ�านวน	

236	คน	เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่างมีขั้นตอน	ดังนี้	1)	ก�าหนดขนาดตัวอย่าง	(Sample	Size)	โดยใช้สูตร

ของทาโร	ยามาเน่	(Taro	Yamane)	(ธานินทร์	ศิลป์จารุ,	2549,	หน้า	47)	2)	เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	

236	คน	จงึใช้วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบง่าย	(Simple	Random	Sampling)	โดยวธิกีารจบัสลากจากบญัชรีาย

ชื่อผู้น�าชุมชนในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	 อ�าเภอเสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 จนได้ครบตามจ�านวนของแต่ละ

ชุมชน/หมูบ้าน	

5.2		 ขอบเขตด้านเน้ือหา	 ได้แก่	 การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ใน	 4	 ด้าน	 ดังนี้	 1)	 ด้านการมีส่วนร่วมในการ

วางแผน	2)	ด้านการมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ	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�าชุมชนในการป้องกันและปราบ

ปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ใน	4	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านการมีส่วนร่วมใน

การวางแผน	 2)	 ด้านการมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ	 3)	 ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน	 และ 

4)	 ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล	 ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน	 ประมาณ

ค่า	 (Rating	 Scale)	 ตามแบบของลิเคิร์ต	 (Likert	 Scales)	 โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น	 5	 ระดับ	

(ธานินทร์	ศิลป์จารุ,	2549,	หน้า	77)

	 	 ตอนที่	3	ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบ

ปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เป็นลักษณะปลายเปิด	 (Open–ended	

Question)

5.4		 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี้	

   5.4.1		ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี	แนวคิด	และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถามการมีส่วน

ร่วมของผู้น�าชมุชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม	เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม	

	 	 5.4.2		น�าแบบสอบถามทีผู่ว้จัิยสร้างขึน้เสนออาจารย์ทีป่รกึษาสารนพินธ์	เพือ่พจิารณาตรวจ

สอบข้อความในแบบสอบถามทั้งในด้านเนื้อหา	ความเข้าใจ	และการใช้ภาษาให้มีความเที่ยงตรงสอดคลอง

กับจุดมุ่งหมายของการวิจัย
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

		 	 5.4.3		 น�าแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสร้างข้ึนเสนอผู้เชีย่วชาญ	3	ท่าน	เพือ่ตรวจสอบความเท่ียงตรง 

ตามเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 และตรวจสอบความถูกต้องของภาษาแล้วน�าไปแกIไข	 การหาคุณภาพ 

ของเครื่องมือที่จัดท�าขึ้นนี้	 ประกอบด้วย	 การหาค่าความเท่ียงตรง	 (Validity)	 ตามดัชนีความสอดคลIอง

ระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์	(IOC)	และค่าความเชื่อถือได้	(Reliability)	จากผู้เชี่ยวชาญ

		 	 5.4.4		การวิเคราะห์ค่าความเชื่อถือได้	 (Reliability)	ของเครื่องมือ	 โดยน�าแบบสอบถามที่

ใช้ในการศึกษาวิจัยไปท�าการทดลองใช้	(Try-out)	จ�านวน	30	ชุด	ทดสอบกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

ที่เทศบาลต�าบลเสภูมิ	อ�าเภอเสภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	 เพื่อน�ากลับมาทดสอบหาค่าความน่าเชื่อถือได้	 โดยใช้

สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค	(Cronbach’s	Alpha	Coefficient)	ได้ค่าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัทีร่ะดบั	.89

		 	 5.4.5		น�าแบบสอบถามเสนออาจารย์ทีป่รกึษาสารนพินธ์และอาจารย์ทีป่รกึษาร่วม	พจิารณา

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		 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	พบว่า	ผูต้อบแบบสอบถาม	จ�านวน	

98	คน	เป็นเพศชาย	จ�านวน	166	คน	คิดเป็นร้อยละ	70.34	และเพศหญิง	จ�านวน	70	คน	คิดเป็นร้อยละ	

29.66	มีอายุระหว่าง	41-50	ปี	จ�านวน	85	คน	คิดเป็นร้อยละ	36.02	รองลงมาคือ	มีอายุ	78	ปี	ขึ้นไป	

จ�านวน	29	คน	คิดเป็นร้อยละ	33.05	และมีอายุระหว่าง	30-40	ปี	จ�านวน	73	คน	คิดเป็นร้อยละ	30.93	 

มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือ	 ปวช.	 จ�านวน	 115	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 48.73	 รองลงมาคือ	 ระดับ

อนุปริญญา/ปวส.ข้ึนไป	 จ�านวน	 71	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 30.08	 และระดับประถมศึกษา	 จ�านวน	 50	 คน	 

คิดเป็นร้อยละ	21.19

6.2		 ผลการวเิคราะห์	การมส่ีวนร่วมของผูน้�าชมุชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมใน

เขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	

อยู่ในระดับปานกลางทั้งสี่ด้าน	เรียงจากมากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านการมีส่วนร่วมใน	การสนับสนุน	ด้านการ

มส่ีวนร่วมในการวางแผน	ด้านการมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการ	และด้านการมีส่วนร่วมในการตดิตามประเมนิผล 

ตามล�าดับ

6.3		 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนที่มีเพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน	

มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม

และรายด้าน	ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	

6.4		 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบ

ปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ล�าดับตามความถี่มากไปหาน้อยสามอันดับ

แรก	ได้แก่	ควรให้ผูน้�าชมุชนมส่ีวนในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของต�ารวจในการป้องกนัและปราบปราม

อาชญากรรมในชุมชน/หมู่บ้าน	 ให้การสนับสนุนหรือบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมของชุมชน	 อันเก่ียวกับการ

ป้องกนัอาชญากรรม	และควรให้จดักจิกรรมมวลชนสมัพนัธ์ระหว่างผูน้�าชมุชนกบัต�ารวจบ่อย	ๆ 	เพือ่เตรยีม
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พร้อมและเตรียมก�าลังในการช่วยกันปราบปรามอาชญากรรมและเพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างต�ารวจ 

กับผู้น�าชุมชน

7.  อภิปรายผลการวิจัย

7.1		 การมส่ีวนร่วมของผูน้�าชมุชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบล

เสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 การมีส่วนร่วมใน

การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	 และ	 การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจและเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

ปกครองในการร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน/หมู่บ้านของผู้น�าชุมชนของผู้น�าในเขต

เทศบาลต�าบลเสลภูมิ	 ยังมีระดับการมีส่วนอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีเท่าที่ควร	 ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการ

วางแผน	 การมีส่วนร่วมในการด�าเนินการการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	 การมีส่วนร่วมในการ

สนับสนุน	 และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมในหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาล	สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	ชัยรัตน์	 เฉลิมโชคชัย	 (2552,	

บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง	 “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขต

เทศบาลต�าบลปากน�้าประแส	อ�าเภอแกลง	จังหวัดระยอง”	ผลการวิจัยพบว่า	การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบล	โดยรวม	มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง	

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	อุทิศ	ศิริเม	(2553,	บทคัดย่อ) ได้วิจัย	“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบของสถานตี�ารวจภธูรโนนเจรญิ	อ�าเภอบ้านกรวด	

จงัหวดับรุรีมัย์”	ผลการวจิยัพบว่า	การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม	

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีต�ารวจภูธรโนนเจริญ	 อ�าเภอบ้านกรวด	 จังหวัดบุรีรัมย์	 โดยภาพรวม	 

อยูใ่นระดบัปานกลาง	และมีการน�าผลการวิจยัทีน่่าสนใจและน�ามาอภปิรายผลเพิม่เติมตามประเด็นต่าง	ๆ 	ดังน้ี	

	 	 7.1.1		ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน	 ผลการวิจัยพบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	

ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภปิรายได้ว่า ผูน้�าชมุชนในเขตเทศบาลต�าบลเสลภมู	ิจงัหวดัร้อยเอด็	ยงัมีส่วนร่วมกบัเจ้าหน้าที่

ต�ารวจและเจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครองในการรวบรวมข้อมลูปัญหา	เพือ่การก�าหนดมาตรการป้องกนัและแนวทาง

การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดภายในชุมชน/หมู่บ้าน	 และการเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบข้อมูล

การจัดท�าแผนงานในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยาเสพติด	 ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน	 ยังมีระดับการมีส่วน

ร่วมหรือการให้ความร่วมมืออยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีเท่าทีควร	สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชัยรัตน์	เฉลิมโชคชัย 

(2552,	บทคัดย่อ) ได้วิจัย “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขต

เทศบาลต�าบลปากน�้าประแส	 อ�าเภอแกลง	 จังหวัดระยอง”	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	 ในเขตเทศบาลต�าบลปากน�้าประแส	 ด้านการมีส่วน

ร่วมในการวางแผน	อยู่ในระดับปานกลาง

	 	 7.1.2		 ด้านการมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการ	ผลการวจิยัพบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	

ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	การมส่ีวนร่วมในการด�าเนินการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาล

ต�าบลเสลภมู	ิผูน้�าชมุชนได้มส่ีวนร่วมในกจิกรรมกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจใน	การรกัษาความสงบเรยีบร้อยในงาน

เทศกาลประเพณีต่างๆ	 ในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการในการป้องกันอาชญากรรม	 เช่น	
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โครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม	โครงการต�ารวจบ้าน	ต้านยาเสพติด	แต่ระดับการมีส่วนร่วมหรือการ

ให้ความร่วมมือของผู้น�าชุมชนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีเท่าที่ควร	สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กฤษฎา	ตั้งวิทย์

โมไนย	(2548,	บทคดัย่อ)	ได้วจิยั	“การมส่ีวนร่วมในการป้องกนัอาชญากรรมของสมาชกิสภาองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในจังหวัดปทุมธานี”	ผลการวิจัยพบว่า	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดปทุมธานี	

มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง

	 	 7.1.3		 ด้านการมส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุ	ผลการวจิยัพบว่า	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ผูน้�า

ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิโดยผู้น�าชุมชุม

ได้ชกัชวนหรือสนบัสนนุคนในหมูบ้่าน/ชมุชนให้เข้าร่วมเป็นสมาชกิโครงการในการป้องกนัอาชญากรรม	เช่น	

โครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมโครงการชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติด	 และเข้าร่วมกิจกรรม

หรือโครงการในการป้องกันอาชญากรรม	 เช่นโครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม	 โครงการต�ารวจบ้าน

ต้านยาเสพติด	เป็นต้น	ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน	อยู่ในระดับปานกลาง	สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ อุทิศ	 ศิริเม	 (2553,	 บทคัดย่อ)	 ได้วิจัย	 “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีต�ารวจภูธรโนนเจริญ	 อ�าเภอบ้านกรวด	 จังหวัดบุรีรัมย์”	 

ผลการวิจยัพบว่า	ระดับการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	ในเขตพืน้ท่ี

รับผิดชอบของสถานีต�ารวจภูธรโนนเจริญ	 อ�าเภอบ้านกรวด	 จังหวัดบุรีรัมย์	 ด้านการมีส่วนร่วมในการ

สนับสนุนในการป้องกันอาชญากรรม	อยู่ในระดับปานกลาง

	 	 7.1.4		ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล	ผลการวิจัยพบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 ผู้น�าชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิยังอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ไม่ดีเท่าที่ควร	แต่ผู้น�าชุมชนก็ได้มี	ส่วนร่วม

ในการประเมนิผลการด�าเนนิงานตามกจิกรรมโครงการของสถานตี�ารวจเกีย่วกับการป้องกนัและปราบปราม

อาชญากรรมในหมูบ้่าน/ชมุชน	และได้เชญิชวนให้ประชาชนในหมูบ้่าน/ชมุชนให้	ความร่วมมอืและให้ข้อมลู

อาชญากรรมต่อเจ้าหน้าทีต่�ารวจ	สอดคล้องกบัผลการวจิยั	กฤษฎา	ตัง้วิทย์โมไนย	(2548,	บทคดัย่อ)	ได้วจิยั	

“การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล	 จังหวัดปทุมธานี” 

ผลการวิจัยพบว่า	 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดปทุมธานี	 มีส่วนร่วมในการป้องกัน

อาชญากรรมในท้องถิน่	ด้านร่วมติดตามประเมนิผล	อยูใ่นระดบัปานกลาง	และสอดคล้องกับผลการวจิยัของ 

อุทิศ	 ศิริเม	 (2553,	 บทคัดย่อ)	 ได้วิจัย	 “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีต�ารวจภูธรโนนเจริญ	 อ�าเภอบ้านกรวด	 จังหวัดบุรีรัมย์”	 

ผลการวิจยัพบว่า	ระดับการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	ในเขตพืน้ท่ี

รับผิดชอบของสถานีต�ารวจภูธรโนนเจริญ	 อ�าเภอบ้านกรวด	 จังหวัดบุรีรัมย์	 ด้านร่วมติดตามประเมินผล 

อยู่ในระดับปานกลาง
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7.2  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาล

ต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ของผู้น�าชุมชนที่มีเพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน

	 	 7.2.1		ผู้น�าชุมชนที่มีเพศต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

เทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	ผลปรากฏเช่นนี้อภิปราย

ได้ว่า	เพศของผู้น�าชมุชนไม่ส่งผลต่อการมส่ีวนร่วม	ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่าการด�าเนนิงานในการป้องกนัและปราบ

ปรามอาชญากรรม	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง	และผู้น�าชุมชน	 ได้ร่วมมีการวางแผนป้องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกัน	 ไม่ว่าจะเป็นจะเป็นการมีส่วนร่วมในด้าน

ร่วมคดิก�าหนดความต้องการ	ด้านร่วมจัดท�าแผนพฒันา	ด้านร่วมปฏบัิต	ิและด้านร่วมตดิตามผล และประเมนิ

ผล	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุชัย	 จินดารัตน์	 (2552,	 บทคัดย่อ) ได้วิจัย	 “การให้ความร่วมมือของ

ประชาชนต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการต�ารวจในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัด

จนัทบรุ”ี	พบว่า	ประชาชนทีม่เีพศ	ต่างกนั	การให้ความร่วมมอืของประชาชนในการป้องกนัและปราบปราม

อาชญากรรม	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน

	 	 7.2.2		 ผู้น�าชุมชนที่มีอายุต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

เทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	ผลปรากฏเช่นนี้อภิปราย

ได้ว่า	 อายุของผู้น�าชุมชนไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม	 ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้น�าชุมชนมีความรู้จักคุ้นเคยกับเจ้า

หน้าที่ต�ารวจ	พื้นที่และ	ได้พบปะสังสรรค์หรือร่วมกิจกรรมกันอยู่ประจ�า	สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจษฎา	

ภุมรา (2551,	บทคัดย่อ) ได้วิจัย	“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมชุมชนเทศบาล

หาดเจ้าส�าราญ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี”	พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	มีส่วนร่วม	 ในการป้องกัน

อาชญากรรม	ในภาพรวม	ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 7.2.3		ผู้น�าชุมชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า	 ระดับการศึกษาไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	 ท้ังนี้

เป็นเพราะว่าเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	 มีการประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจกับผู้น�าชุมชนในการมาช่วยกัน

ท�างานเพือ่การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในพืน้ทีใ่ห้ประชาชนได้อยูอ่ย่างสงบสขุ	และสถานตี�ารวจ

ภธูรเสลภมู	ิกใ็ห้ผูน้�าชุมชนได้มส่ีวนร่วมกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจในการดแูลความสงบหมูบ้่าน/ชุมชน	เข้าร่วมใน

กิจกรรมโครงการการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเป็นประจ�าอยู่แล้ว	ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อนุชัย	จินดารัตน์	(2552,	บทคัดย่อ) ได้วิจัย	“การให้ความร่วมมือของประชาชนต่อการป้องกันและปราบ

ปรามอาชญากรรมของข้าราชการต�ารวจในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดัจนัทบรุ”ี	พบว่า	ประชาชนท่ีมรีะดับการ

ศึกษา	 ต่างกัน	 การให้ความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	 โดยรวม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05



ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2561 141

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

		 	 8.1.1	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมท้ังส่ีด้าน	 อยู่ในระดับปานกลาง	 ดังนั้น	

เทศบาลต�าบลเสลภูมิ	 ควรปรับปรุงการท�างานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน/

หมู่บ้าน	 ก�าหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่	 ส่งเสริมผู้น�าชุมชนให้มีส่วนร่วม

กับเจ้าหน้าที่ต�ารวจการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	โดยค�านึง

ถึงด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล	เป็นอันดับแรกเพราะมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

	 	 8.1.2		ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล	มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 ดังนั้น	 ผู้น�าชุมชน

ในเขตเทศบาลต�าบลเสลภมู	ิควรให้ความร่วมมอืและเข้าร่วมกจิกรรมกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจ	และเจ้าหน้าทีฝ่่าย

ปกครอง	 ตลอดติดตามตรวจสอบการด�าเนินงานของภาครัฐตามแผนงาน/โครงการท่ีภาครัฐจัดข้ึนเพื่อการ

ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้มีโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

		 ผลการวจัิย	พบว่า	การมส่ีวนร่วมของผูน้�าชมุชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมใน

เขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม	 อยู่ในระดับปานกลาง	 แต่ด้านการมี	 ส่วนร่วมในการ

ติดตามประเมินผล	ปรากฏว่า	มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น	ๆ	ดังนั้น	ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	

Research)	เพ่ือศกึษาสภาพ	ปัญหา	สาเหตุ	และรายละเอยีดต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา

การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของผู้น�าชุมชนด้านการ	มีส่วนร่วมในการติดตาม

ประเมนิผล	เพือ่ศกึษาข้อมลูเชงิลกึ	และน�าผลการวจิยัใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศในการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม

ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของผู้น�าชุมชน	เพิ่มมากยิ่งขึ้น

9.  เอกสารอ้างอิง

กฤษฎา	ตัง้วิทย์โมไนย.	(2548).	การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของสมาชกิสภาองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล จังหวดัปทมุธาน.ี	วทิยานพินธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ	(สาขาวชิาสงัคมศาสตร์เพือ่การ

พัฒนา).	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

จตพุร	บานช่ืน.	(2552). ปัญหาสงัคม : อาชญากรรม.	กรงุเทพฯ	:	ภาควชิารฐัศาสตร์และ	รฐัประศาสนศาสตร์	

คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เจษฎา	 ภุมรา.	 (2551).	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมชุมชนเทศบาลหาด 

เจ้าส�าราญ อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.	บัณฑิต

วิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.	

ชัยรัตน์	เฉลิมโชคชัย.	(2552).	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ในเขตเทศบาลต�าบลปากน�้าประแส อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง.	 วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร	 

มหาบัณฑิต.	บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี.	



Vol.7 No.1 January - June 2018142

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

เทศบาลต�าบลเสลภูมิ.	(2558).	ข้อมูลคณะกรรมการหมู่บ้าน. ร้อยเอ็ด	:	เทศบาลต�าบลเสลภูมิ.	อัดส�าเนา.

ธานินทร์	ศิลป์จารุ.	(2549). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งที่	5.	กรุงเทพฯ	:	

วี.อินเตอร์	พริ้นท์.

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	 (2555). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2560.	กรุงเทพฯ	:	ส�านักนายกรัฐมนตรี.

สุดธิดา	 เวียงโอสถ.	 (2547).	การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชนในเขตเทศบาล 

เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย.	 วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.	 บัณฑิตวิทยาลัย	 :	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

อนุชัย	จนิดารัตน์.	(2552).	การให้ความร่วมมือของประชาชนต่อการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม

ของข้าราชการต�ารวจในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี.	วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. 

สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา.	บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี.

อทุศิ	ศริิเม.	(2553).	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพืน้ที่

รับผิดชอบของสถานีต�ารวจภูธรโนนเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์.	 วิทยานิพนธ์ 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.	บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

10.  ค�าขอบคุณ

	สารนิพนธ์นี	้ส�าเรจ็ลงได้ด้วยดเีพราะความอนเุคราะห์จากทางมหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลยั	

วิทยาเขตร้อยเอ็ด	และคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้	ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ให้ค�าแนะน�า

เป็นอย่างดีมาโดยตลอด	ขอขอบพระคุณ	ดร.สุวัฒน์	จิตต์จันทร์	อาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่กรุณาให้ค�าปรึกษา

และเอาใจใส่ด้วยดเีสมอมาผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้เป็นอย่างยิง่จงึขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้	ณ	โอกาสนี	้

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองมหาวิทยาลัย	 มหามกุฏราช

วิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด	ที่กรุณาให้ความรู้	 ให้ค�าปรึกษา	ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงาน	ท�าให้งานวิจัย 

มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบรวมทั้งให้ค�าแนะน�า

แก้ไขเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ	 นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้จัดการธนาคาร

อาคารสงเคราะห์	สาขาร้อยเอด็	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็ทีไ่ด้อนเุคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในการ

วิจัยครั้งนี้ด้วยดี	 และขอขอบคุณประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ช่วยกรุณาตอบแบบสอบถามด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้	 ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา	 มารดา	 คร	ู

อาจารย์	และผู้มีพระคุณทุกท่าน


