ปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรณีศึกษา : สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์
และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล
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: ปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ของข้าราชการ
ตํ า รวจชั้ น ประทวน ในสั ง กั ด ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
กรณีศึกษา : สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธร
กาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธร
กาญจนดิษฐ์ และสถานีตํา รวจภูธ รขุน ทะเล ในสังกัด ตํา รวจภูธ รจังหวัด สุร าษฎร์ธ านี 2) เพื่อ
เปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน
สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มี อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง และประสบการณ์การ
รับราชการต่างกัน 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขงานชุมชนและ
มวลชนสัมพัน ธ์ ของข้าราชการตํา รวจชั้น ประทวนสถานีตํา รวจภูธรเมืองสุร าษฎร์ธานี สถานี
ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนสถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี
สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์
ธานี จํานวน 235 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent Sample t-test, One-way ANOVA)
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้น ไป มีการศึกษา
ระดับ ต่ํ า กว่า ปริญ ญาตรี มี ตํา แหน่ งผู้บัง คับ หมู่ งานป้อ งกัน ปราบปราม มี ป ระสบการณ์ การรั บ
ราชการมากกว่า 20 ปี ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของ
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อจําแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีปัญหาและอุปสรรคอันดับที่ 1 คือ ด้านปัจจัยสนับสนุน
อันดับที่ 2 คือ ด้านบุคลากร และด้านที่มีปัญหาและอุปสรรคอันดับสุดท้าย คือ ด้านการปฏิบัติงาน
ตามลําดับ

ข
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและ
มวลขนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จําแนก
ตามอายุ ไม่แตกต่า งกัน อย่า งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 สํา หรับ ตัว แปรอื่น ๆ คือ ระดับ
การศึกษา ตําแหน่ง และประสบการณ์การรับราชการ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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The objectives of this research were 1) to study problems and obstacles of
the community and mass relations of the non-commissioned police officers
Suratthani Police Station, Kanchanadit Police Station and Khunthale Police Station
in the Suratthani Provincial Police. 2) compare problems and obstacles of the
community and mass relations of the non-commissioned police officers Suratthani
Police Station, Kanchanadit Police Station and Khunthale Police Station in the
Suratthani Provincial Police classified by age, education, position and experienced
in police performance 3) to study suggestions on problems and solutions of the
community and mass relations of the the non-commissioned police officers
Suratthani Police Station, Kanchanadit Police Station and Khunthale Police Station
in the Suratthani Provincial Police. The samples consisted of 235 participants who
was the non-commissioned police officers Suratthani Police Station, Kanchanadit
Police Station and Khunthale Police Station in the Suratthani Provincial.
Questionnaires were used to collect data. Statistics used to analyze data were
descriptive statistics including frequency, percentage, mean and standard deviation
and inferential statistics, including Independent Samples T-test, One-Way ANOVA.
The results found that most of the respondents were aged more 35 years
old, graduate degree, squad leader of criminal prevention and suppression,
experienced in police performance 20 years or above. The overall opinion on
problems and obstacles of the community and mass relations of the noncommissioned police officers in the Suratthani Provincial Police at a high level. For

ง
considering each aspect, the aspect of support factor was at first sequence. The
second was the aspect of personnel and the last sequence was the aspect of
operation
The hypothesis testing, the results showed that the opinion of the
problems and obstacles of the community and mass relations the noncommissioned police officers in the Suratthani Provincial Police classified by age
was no significant difference at the 0.05 level. The other factors, namely,
education, position and experienced in police performance the opinion was no
significant difference at the 0.05 level
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งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ สํ า เร็ จ ได้ ด้ ว ยได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คลหลายฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ขอขอบคุ ณ พัน ตํ า รวจเอก วิ ช าญ เครื อ รั ต น์ อาจารย์ (สบ4)กลุ่ ม งานอาจารย์ ศู น ย์ ฝึ ก อบรม
ตํารวจภูธรภาค 8 พันตํารวจโท ดร.คมณ์เดช เปาะทอง รองผู้กํากับการป้องกันปราบปราม สถานี
ตํารวจภูธรเกาะพะงัน ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพันตํารวจโท อํานาจ วรรณะ อาจารย์
(สบ3)กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษางานวิจัย ซึ่งได้
กรุณาสละเวลาให้คําปรึกษา ตรวจสอบแบบสอบถาม ชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาและให้ข้อมูล
ต่า ง ๆ ในการดําเนิน การวิจัย ตลอดจนตรวจทานแก้ไขงานวิจัย จนสําเร็จสมบูร ณ์ด้วยดี ผู้เขีย น
ขอขอบคุณท่านทั้งสามไว้ ณ ที่นี้
ขอขอบคุณผูบ้ ังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และผู้กํา กับการสถานีตํา รวจภูธ รเมืองสุร าษฎร์ธานี สถานีตํา รวจภูธ รกาญจนดิษฐ์ และสถานี
ตํารวจภูธรขุนทะเลทุกท่าน ที่ช่วยเหลืออนุเคราะห์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และให้ข้าราชการตํารวจ
ชั้นประทวนตอบแบบสอบถามงานวิจัยเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของ
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษาเฉพาะ สถานี
ตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล
ขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการตํารวจ และผู้ที่ช่วยเหลือให้กําลังใจแต่มิได้กล่าวนามในที่นี้
ทั้งหมด จึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ความดี คุณค่า และประโยชน์อันพึงได้รับ
จากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาบูชาแด่บิดา มารดา คุณครู อาจารย์ และผู้
มีอุปะการะคุณทุกท่าน
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สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธร
จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้านการปฏิบัติงาน
59
4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี
สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธร
จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้านบุคลากร
60
4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี
สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธร
จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้านปัจจัยสนับสนุน
61
4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี
สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธร
จังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยรวมจําแนกตามอายุ
63

ฌ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี
สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธร
จังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษา
4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี
สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธร
จังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยรวม จําแนกตามตําแหน่ง
4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานี
ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด
สุราษฏร์ธานีโดยรวม จําแนกตามประสบการณ์การรับราชการต่างกัน
4.13 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคงาน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมือง
สุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ใน
สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี จําแนกตามอายุ
4.14 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคงาน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมือง
สุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ใน
สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี จําแนกตามระดับการศึกษา
4.15 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคงาน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมือง
สุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ใน
สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี จําแนกตามตําแหน่ง

หน้า

64

65

66

68

69

70

ญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
หน้า
4.16 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคงาน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมือง
สุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ใน
สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี จําแนกตามประสบการณ์การรับราชการ
72
4.17 แสดงค่าความถี่ปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการ
ตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจน
73
ดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี
4.18 แสดงค่าความถี่แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของ
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธร
กาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด
สุราษฏร์ธานี
74

ฏ

สารบัญภาพ
ภาพที่
2.1 ลําดับความต้องการของมาสโลว์
2.2 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

หน้า
14
49

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ตํารวจเป็นกลไกหนึ่งของรัฐบาลในการควบคุมดูแลสังคมให้สงบสุข โดยสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ ถือเป็นหน่วยงานที่สําคัญเป็นหน่วยงานหลัก หน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลมีหน้าที่ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ประกอบกับเป็นองค์การหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมและเป็น
หน่วยงานแรกที่มีหน้าที่ในการหามาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุและเป็นหน่วยงานแรกอีกเช่นกันที่
จะต้องถึงที่เกิดเหตุเมื่อมีเหตุการณ์อาชญากรรมเกิดขึ้น สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงได้ตระหนักถึง
ปัญหาดังกล่าว และได้มอบหมายหน่วยงานในความรับผิดชอบเพื่อดําเนินการแสวงหาความรู้และหา
มาตรการต่ า งๆจากทุ ก วิ ถี ท าง ที่ จ ะนํ า มาใช้ ใ นการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาอาชญากรรมให้ กั บ
ประชาชน ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ที่นํามาใช้มีหลายรูปแบบ ทั้งมาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุเป็น
มาตรการเชิงรุกงานสืบสวนหาข่าว เช่น โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสายตรวจ โครงการ
ตํารวจชุมชนสัมพันธ์ โครงการฝากบ้านไว้กับตํารวจ และมาตรการรุนแรงโดยการปราบปรามอย่าง
จริงจังเด็ดขาด เช่น โครงการสืบสวนและปราบปรามอบายมุขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เป็นต้น
ไม่ ว่ า จะเป็ น จํ า นวนกํ า ลัง พลของเจ้ า หน้ า ที่ ตํา รวจที่ มีน้ อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ ประชากรทั่ ง
ประเทศ ความด้อยประสิทธิภาพของกําลังพลในการทํางาน การขาดแคลนด้านงบประมาณในการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการทํางาน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พัฒนาความรู้ แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ค้นหาแนวทางสมัยใหม่ตามหลักสากล เพื่อ
นํามาทดลอง ปรับปรุง แก้ไข และปรับใช้ทํางานในระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันของประเทศ อย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ สามารถทํางาน
ร่วมกับประชาชนในเขตชุมชนเมือง และสังคมชนบทได้ หาไม่แล้วสภาพการณ์ของการเกิดปัญหา
อาชญากรรมก็จะยังคงเกิดขึ้นและทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นต่อไป
งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เป็นโครงการหนึ่งของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ได้ริเริ่ม
ปฏิบัติกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 และปฏิบัติต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ในกรณีนี้ ผู้วิจัยประสงค์จะทราบถึงปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของ
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษาเฉพาะ สถานี
ตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ซึ่งผลที่
ได้จากการศึกษาครั้งนี้ นอกจากจะทําให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ของข้าราชการตํา รวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธ รจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว ยังทํา ให้ทราบถึง
ข้อเสนอแนะเพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนางานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ให้มีความทันสมัย
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สอดคล้องกับภารกิจหลักของตํารวจ อันจะส่งผลให้ข้าราชการตํารวจระดับชั้นประทวนที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้านงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สามารถทํางานร่วมกับประชาชนให้เกิดประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับ
ของประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งจะส่งผลให้สังคมมีความสงบสุข ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินต่อไป
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของ
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษาเฉพาะ สถานี
ตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล เพื่อจัก
ได้ทราบความคิดเห็นของข้าราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่
ปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ว่ามีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์เป็น เพื่อจะได้นําไปปรับปรุงพัฒ นางานชุมชนและมวลชนสัมพัน ธ์ของตํา รวจภูธรจังหวัด
สุราษฏร์ธานี และเป็นกรณีศึกษาสําหรับพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจของ
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ต่อไป ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษา
เฉพาะ สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุน
ทะเล จํานวน 3 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร และด้านปัจจัยสนับสนุน มาเพื่อสร้าง
เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย แยกเป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เพื่อจะนําผลการวิจัยที่ได้ไป
ปรับ ปรุงพัฒนางานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ให้มีป ระสิทธิภ าพและเกิด ประสิทธิผ ลในด้านการ
ทํางานเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน สามารถทํางานร่วมกับประชาชนเพื่อ
ป้องกันปัญหาอาชญากรรมและสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน สังคม ต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจ
ชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธร
ขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการ
ตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานี
ตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มี อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง และ
ประสบการณ์รับราชการ ต่างกัน
1.2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหางานชุมชนและ
มวลชนสั ม พั น ธ์ ข องข้ า ราชการตํ า รวจชั้ น ประทวน สถานี ตํ า รวจภู ธ รเมื อ งสุ ร าษฎร์ ธ านี สถานี
ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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1.3 สมมุติฐานการวิจัย
1.3.1 ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธร
กาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีอายุต่างกัน มี
ปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ แตกต่างกัน
1.3.2 ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธร
กาญจนดิ ษฐ์ และสถานีตํ า รวจภูธ รขุ น ทะเล ในสั งกั ด ตํ า รวจภู ธ รจัง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ที่มี ร ะดั บ
การศึกษาต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ แตกต่างกัน
1.3.3 ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธร
กาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีตําแหน่ง
ต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ แตกต่างกัน
1.3.4 ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธร
กาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีประสบการณ์
รับราชการต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ แตกต่างกัน

1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตของประชากร
ได้แก่ ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษา
เฉพาะ สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี จํานวน 241 นาย สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ จํานวน
110 นาย และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล จํานวน 45 นาย รวมจํานวน 396 นาย
1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ได้แก่ ปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษาเฉพาะ สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานี
ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในประเด็นด้านต่างๆ คือ
- ด้านการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
- ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
- ด้านปัจจัยสนับสนุน
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1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
ได้แก่ พื้นที่รับผิดชอบของตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษาเฉพาะ สถานี
ตํารวจภูธร จํานวน 3 สถานี คือ 1) สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี 2) สถานีตํารวจกาญจนดิษฐ์
และ3) สถานีตํารวจภูธรขุนทะเล

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1.5.1 ทําให้ทราบปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจ
ชั้ น ประทวน สถานี ตํ า รวจภู ธ รเมื อ งสุ ร าษฎร์ ธ านี สถานี ตํ า รวจภู ธ รกาญจนดิ ษ ฐ์ และสถานี
ตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.5.2 ทําให้ทราบผลการเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของ
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์
และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มี อายุ ระดับการศึกษา
ตําแหน่ง และประสบการณ์การรับราชการ ต่างกัน
1.5.3 ทําให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขของข้าราชการตํารวจชั้น
ประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุน
ทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ปฏิบัติหน้าที่งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
1.5.4 ทําให้สามารถนําผลที่ได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางาน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ของตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นกรณีศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ของศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ให้มีประสิทธิภาพ
และเพิ่มประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับของประชาชนและสังคมต่อไป

1.6 คํานิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยั ได้นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
ปัญหาและอุปสรรค หมายถึง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ของข้าราชการตํา รวจชั้นประทวนในสังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดสุร าษฎร์ธานี ในด้านการ
ปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร และด้านปัจจัยสนับสนุน
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน หมายถึง ข้าราชการตํารวจที่ได้รับแต่งตั้งให้มีชั้นยศ สิบ
ตํารวจตรี สิบตํารวจโท สิบตํารวจเอก จ่าสิบตํารวจ และดาบตํารวจ
ข้า ราชการตํ า รวจชั้น ประทวนในสั งกัด ตํา รวจภูธ รจังหวัด สุ ร าษฎร์ธ านี หมายถึ ง
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนที่ปฏิบัติงานในสถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธร
ท่าชนะ สถานีตํารวจภูธรไชยา สถานีตํารวจภูธรพุนพิน สถานีตํารวจภูธรท่าฉาง สถานีตํารวจภูธร
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เกาะพะงัน สถานีตํา รวจภูธ รเกาะสมุย สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ สถานีตํารวจภูธรดอนสัก
สถานี ตํ า รวจภู ธ รบ้ า นนาสาร สถานี ตํ า รวจภู ธ รเวี ย งสระ สถานี ตํ า รวจภู ธ รบ้ า นนาเดิ ม สถานี
ตํารวจภูธรพนม สถานีตํารวจภูธรบ้านตาขุน สถานีตํารวจภูธรคีรีรัฐนิคม สถานีตํารวจภูธรพระแสง
สถานีตํารวจภูธรเคียนซา สถานีตํารวจภูธรชัยบุรี สถานีตํารวจภูธรวิภาวดี สถานีตํารวจภูธรขุนทะเล
สถานีตํารวจภูธรโมถ่าย สถานีตํารวจภูธรเขานิพันธ์ สถานีตํารวจภูธรบางมะเดื่อ สถานีตํารวจภูธรท่า
ชี สถานีตํารวจภูธรบ่อผุด สถานีตํารวจภูธรเกาะเต่า สถานีตํารวจภูธรบางสวรรค์ ในสังกัดตํารวจภูธร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี งานวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะสถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานี
ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล
งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ หมายถึง งานที่ตํารวจได้กระทําเพื่อให้บุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลในสังคม หรือชุมชนต่าง ๆ เกิดการรวมตัว มีความสัมพันธ์ผูกพันต่อกัน ร่วมมือช่วยเหลือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของตํารวจและเป็นการดําเนินการอย่างเป็นกระบวนการเข้าใจในปัญหาซึ่ง
กันและกัน ตลอดจนร่วมมือในการ แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม เพื่อให้เกิดความ
สงบเรียบร้อยในชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ
ตํารวจชุมชนสัมพันธ์ หมายถึง เจ้าหน้าที่ตํารวจที่จัดขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับตํารวจในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและ
ปัญหาต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของสังคม
ด้านการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ หมายถึง การวิเคราะห์ปัญหา การ
ประชุมวางแผน การเตรียมการ การปฏิบัติงาน การพบปะเยี่ยมเยียน ประสานความร่วมมือ และการ
ติดตามประเมินผล
ด้ า นบุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน หมายถึ ง ลั ก ษณะเฉพาะ ความรู้ ความสามารถ
ความสามารถพิเศษ รวมถึงวิธีการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ด้า นปั จ จั ย สนั บ สนุน หมายถึ ง การจั ด งบประมาณ เบี้ ย เลี้ ย ง สวั ส ดิ ก ารด้ า นต่ า ง ๆ
ตลอดจนยานพาหนะ และวัสดุอปุ กรณ์สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
อายุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรับงานวิจัยฉบับนี้ แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ
1) อายุต่ํากว่า 35 ปี และ 2) ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรับงานวิจัย
ฉบับนี้ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี 2) ระดับปริญญาตรี และ 3) ระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี
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ตําแหน่ง หมายถึง ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ต่าง ๆ ตามความรู้ความสามารถในสังกัด ของผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรับงานวิจัยฉบับนี้ แบ่งเป็น
3 กลุ่ม คือ 1) ตําแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม 2) ตําแหน่งผู้บังคับหมู่งานสืบสวน และ 3)
ตําแหน่งอื่น ๆ (ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอํานวยการ ผู้บังคับหมู่งานสอบสวน ผู้บังคับหมู่งานจราจร)
ประสบการณ์ ก ารรั บ ราชการ หมายถึ ง ประสบการณ์ ก ารรั บ ราชการของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม สําหรับงานวิจัยฉบับนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ต่ํากว่า 10 ปี 2) ตั้งแต่ 10 -20 ปี
และ 3) มากกว่า 20 ปี

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัญ หาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการ
ตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษาเฉพาะ สถานีตํารวจภูธรเมืองสุ
ราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ประจําปี 2560 ผู้ศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทําการศึกษา โดยมี
เนื้อหาครอบคลุมทั้งหมดตามลําดับดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของข้าราชการตํารวจ
2.5 หลักการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
2.6 แนวคิดการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของสถานีตํารวจ
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.8 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค
พัทธ์ธีรา สมทรง (2554) ให้ความหมายคําว่า ปัญหา หมายถึง สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ดําเนินชีวิตของมนุษย์ ถือเป็นสิ่งที่ขัดขวางมิให้มนุษย์ได้พบกับความต้องการของตนเอง หรือเรียกได้
ว่า สิ่งที่เป็นอุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ส่วนคํา
ว่า อุปสรรค หมายถึง สิ่งหรือเหตุที่มาขัดขวางไม่ให้เกิดความสําเร็จ1
ในทุกองค์กรย่อมพบกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ โดยปัญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงานขององค์กร โดยเฉพาะปัญหาด้านบุคลากร (บริษัท จ๊อบออนไลน์ จํากัด, 2554) มี
ดังนี2้
1

พัทธ์ธีรา สมทรง. [ออนไลน์]. (2554, 17 มิถุนายน). MGT 3201 บทที่ 6 การพิชิตปัญหา
และอุสรรคในการทํางาน เข้าถึงได้จาก http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=
ajarnben&month=15-08-2009&group=12&gblog=32.
2

บริษัท จ๊อบออนไลน์ จากัด. [ออนไลน์]. (2554, 17 มิถุนายน). ปัญหาและอุปสรรคด้าน
บุคลากรในการดําเนินงานขององค์กร. เข้าถึงได้จาก http://www.jobpub.com/articles/
showarticle.asp?id=1456.
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1. ปัญหาด้านคุณภาพและศักยภาพของบุคลากร มักมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ แต่
บางส่วนขาดความรับผิดชอบ ขาดความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ คํานึงแต่สิทธิที่พึงมีพึงได้
มากกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่พึงปฏิบัติ บางส่วนขาดความเสียสละ ขาดการอุทิศแรงกายแรงใจ
อย่างจริงจังเพื่อองค์กร และ ที่สําคัญมาก ๆ ก็คือ การขาดจิตวิญญาณของความเป็นเจ้าขององค์กร
และความจงรักภักดีต่อองค์กร
2. ปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ในภาพรวมผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับไม่
สามารถบริหารจัดการบุคลากรที่มีอยู่ให้ทํางานได้เต็มความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากร
บุคคลมากเกินความจําเป็นส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ผู้บริหาร
หน่วยงานมิได้ตระหนักและยอมรับในบทบาทของความเป็นผู้บริหารทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปกับการ
เป็นผู้บริหารงานในหน้าที่
3. ปัญหาด้านค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าจ้างค่าตอบแทนไม่สะท้อนถึงค่าของงานอย่างแท้จริง
ไม่สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีผลการทํางานที่ดีให้เข้ามาทํางาน
หรืออยู่ทํางานได้ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะด้าน แต่ขณะเดียวกัน
บุคลากรในระดับปฏิบัติการทั่ว ๆ ไป บางส่วนเป็นแรงงานไร้ฝีมือแต่มีระยะเวลาการทํางานมานาน มี
อัตราค่าจ้างค่าตอบแทนสูงมาก (ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาการทํางาน) แต่ค่าของงานและผลงาน ไม่คุ้ม
ค่าจ้างค่าตอบแทน
4. ปัญหาด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่เอื้ออานวยให้
บุคลากรขององค์กรได้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบในการทํางานในหน้าที่ควบคู่กันไป
เนื่องจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มักกําหนดถึงสิทธิต่าง ๆ เป็นหลักในทางนิติศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่ง
ต้องปฏิบัติตามละเลยมิได้ แต่หน้าที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นหลักการ
บริหารหรือการจัดการในเชิงรัฐศาสตร์ของหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นเชิงนามธรรม แม้จะมีการละเลย
ย่อหย่อนก็มิได้มีบทลงโทษเหมือนอย่างกฎระเบียบข้อบังคับ เช่น มักอ้างเรื่องของสภาพการจ้างใน
หลายประเด็น ทําให้การจะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรมีปัญหามากมาย
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กระบวนการแก้ปัญหาและพิชิตอุปสรรค (จิตรลดา วัฒนาพรรณกิตติ, 2554) มีดังนี้3
1. กลวิธานปกป้องตนเอง แก้ปัญหาด้วยวิธีหาเหตุอ้างให้กับข้อบกพร่องของตน
2.ใช้วิธีวิทยาศาสตร์ แก้ปัญ หาโดยการแสวงหาข้อเท็จ จริงจากการตั้งสมมติ ฐานเพื่อ
แก้ปัญหาโดยการทดสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนําไปสู่การตัดสินใจต่อไป
3.การแก้ปัญหาเชิงประสานสัมพันธ์ที่ดําเนินการโดยหลายฝ่ายเพื่อกําหนดปัญหาพัฒนา
แผนปฏิบัติการลงมือทํา และ ติดตามผลงาน
4.การใช้วิธีการเชิงระบบ โดยการศึกษาถึงปัญหาและสาเหตุ หลังจากนั้นก็จะกําหนด
วัตถุประสงค์และแสวงหาแนวทางเลือกเพื่อนําไปสู่วัตถุประสงค์จากการประเมินทางเลือกที่เหมาะสม
เพื่อนามาใช้แก้ปัญหา
ปัญหาหรืออุปสรรคของการบริหารในองค์การ
สุนัน เลาหนันท์ (2531 อ้างถึงใน วรารัตน์ เขียวไพรี, 2542) พบว่า ลักษณะที่ไม่เอื้ออํานวย
ต่อการพัฒนาองค์การทีท่ ําให้เกิดปัญหานั้นมีดังต่อไปนี4้
1.ปัญหาที่เกิดจากองค์การ เช่น องค์การที่มีระบบการให้แรงจูงใจต่ํา องค์การที่มี
ผลประโยชน์สูงทําให้เกิดการต่อต้านองค์การขนาดใหญ่มีความสลับซับซ้อน องค์การที่มีลักษณะปิด
ค่านิยมขององค์การที่ยึดตัวบุคคลมากกว่าหลักการ เป็นต้น
2.ปัญหาที่เกิดจากฝ่ายบริหารระดับสูง เช่น ผู้บริหารระดับสูงขาดความรู้ทางด้านพฤติกรรม
ศาสตร์และหลักการทาง OD ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังใช้อํานาจในทางที่ผิด ๆ ไม่ยอมรับความ
จริง และเปลี่ยนตัวผู้บริหารบ่อยครั้ง เป็นต้น
3.ปัญหาที่เกิดจากผู้นําการเปลี่ยนแปลงหรือที่ปรึกษาองค์การ เช่น ทําหน้าที่ผิดบทบาทเป็น
ผู้สอนมากกว่าการให้คําปรึกษา ขาดความรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน ขาดความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ ขาด
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เป็นต้น
4.ปัญหาที่เกิดจากการวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง เช่น ขาดความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติ
รีบเร่งในการแก้ปัญหาเร็วเกินไปปราศจากการตรวจวินิจฉัย ใช้เทคนิคไม่ถูกต้อง ขาดการติดตาม
ผลงาน เป็นต้น
5.ปัญหาที่เกิดจากหน่วยเหนือขององค์การ เช่น ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ ต้องการ
พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงให้เห็นผลในระยะสั้น เป็นต้น
3

จิตรลดา วัฒนาพรรณกิตติ. [ออนไลน์]. (2554, 17 มิถุนายน). การพิชิตปัญหาและ
อุปสรรคในการทํางาน. เข้าถึงได้จาก
http://pittajarn.lpru.ac.th/~chitlada/WEBPAGE/ed/problem.pdf.
4
วรารัตน์ เขียวไพรี. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฎธนบุร,ี 2542.

10
สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่ประสบในองค์การ
สุรชาติ ณ หนองคาย (2543) ได้กล่าวไว้ว่า การที่จะดําเนินการใด ๆ ไม่ว่าจะใช้แผนการ
พัฒนาองค์การให้แก่องค์การใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาที่พบได้ในทุกหน่วยทุกองค์การ และ
ปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งบอกเหตุที่สําคัญ ปัญหาเหล่านั้น ได้แก่5
1. ขาดความร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงาน
2. อํานาจหน้าที่ไม่กําหนดไว้ให้แน่ชัด
3. การแก้ปัญหาใช้เวลานานเกินไป
4. โครงการทดลองหรืองานบางอย่าง ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กันภายในระหว่างบุคคล
5. ต้องการเปลี่ยนกลวิธีการจัดการ
6. ต้องการเปลี่ยนทัศนคติ
7. ต้องการวางแผนงานที่ดีกว่า
8. ต้องการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
9. ต้องการปรับปรุงการทํางานร่วมกันระหว่างกลุ่ม
10. ต้องการใช้ระบบการติดต่องานอย่างกว้างขวาง
11. ต้องการเปลี่ยนการจูงใจของหน่วยงาน
12. ปัญหาต่าง ๆ ที่มากขึ้น คั่งค้าง และสะสางไม่ออก

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520) ได้ให้ความหมายของ “การปฏิบัติ” ว่าเป็นปฏิกิริยาหรือ
กิจกรรมทุกชนิดของสิ่งที่มีชีวิต จะสังเกตได้หรือสังเกตไม่ได้ก็ตาม รวมทั้งที่มีอยู่ภายในและแสดงออก
มาภายนอก ได้ให้ข้อคิดว่า “พฤติกรรมด้านการปฏิบัติ” เป็นการใช้ความสามารถที่แสดงออกทาง
ร่างกาย รวมทั้งการปฏิบัติและพฤติกรรมที่แสดงออกและสังเกตได้ในสภาวการณ์หนึ่ง ๆ หรืออาจเป็น
พฤติกรรมที่ล่าช้า คือ บุคคลไม่ได้ปฏิบัติทันที แต่คาดคะเนว่าอาจจะปฏิบัติในโอกาสต่อไปเป็น
พฤติกรรมสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายของการศึกษา ต้องอาศัยพฤติกรรมระดับต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบ
ทั้งทางความรู้และทัศนคติ สามารถประเมิน ผลได้ง่ายแต่กระบวนการในการที่จะก่อให้เกิดเป็น
พฤติกรรมนี้ต้องอาศัยเวลาและการตัดสินใจหลายขั้นตอน6
ชม ภูมิภาค (2526) กล่าวว่า บุคคลแต่ละคนมีความสามารถในการปฏิบัติงานแตกต่างกันทั้ง
สติปัญญา สมรรถภาพทางร่างกายที่บุคคลได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากยีนโครโมโซมและด้าน
5
6

สุรชาติ ณ หนองคาย. จิตวิทยาการทํางาน. กรุงเทพฯ: ศูนย์ตาราอาจารย์นิมิตรฯ, 2543.

ประภาเพ็ญ สุวรรณ. ทัศนะคติการวัดเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมกรมอนามัย. กรุงเทพฯ:
ไทยวัฒนาพานิช, 2520.
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สิ่งแวดล้อมจากการอบรมเลี้ยงดูไม่เหมือนกัน ดังนั้นพฤติกรรมการทํางานจึงแตกต่างกันไป และทําให้
ประสบผลสําเร็จแตกต่างกัน7
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพขององค์การจะดีหรือไม่เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้นําในองค์การ
และลักษณะพฤติกรรมปทัสถานในองค์การ (Organization Norm) จะเป็นอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับ
อิทธิพลทางความประพฤติปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงาน
ไพบูลย์ ช่างเรียน และสมปราชญ์ จอมเทศ (2521) เพราะหัวหน้าหน่วยงานเป็นบุคคลที่มี
ความสําคัญยิ่งต่อหน่วยงานต่อผู้บังคับบัญชา และต่อผลงานเป็นส่วนรวม ดังนั้นคุณภาพและลักษณะ
ของหัวหน้าหน่วยงานจึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณภาพของสถาบัน รวมทั้งมีผลสะท้อนต่อผลงาน
และวิธีปฏิบัติงานขององค์การเป็นอันมาก8
เสถียร เหลืองอร่าม (2519) หัวหน้าหน่วยงานจะต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่ที่จะทําให้ภารกิจทั้ง
มวลบรรลุผลสําเร็จอย่างสมบูรณ์ โดยจะต้องรับผิดชอบต่อผลงานที่ตนควบคุมบังคับบัญชาถึงแม้งาน
นั้นตนจะมิได้กระทําด้วยตนเองก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับ อรุณ รักธรรม (2527) ที่กล่าวว่า หัวหน้า
หน่วยงานเป็นผู้ที่มีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ซึ่งได้แก่ผู้บังคับบัญชา และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และข้อที่สําคัญที่สุด คือ จะต้องให้งานที่รับผิดชอบบรรลุผลตรงตามวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานทั้งนี้ ในการทํางานของมนุษย์ (Job Performance) ขึ้นอยู่กับสิ่งสําคัญสองประการ คือ
แรงจูงใจ (Motivation) และความสามารถ (Ability) ซึ่งแรงจูงใจของมนุษย์ขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของบุคคลและความต้องการนี้เป็นผลของทางสภาพกาย (Physical Condition) และสภาพของสังคม
ที่บุคคลอาศัยอยู่ (Social Condition) ส่วนความสามารถของมนุษย์เป็นผลมาจากสิ่งสําคัญ 3
ประการ คือ ความสามารถทางสมอง ประสบการณ์ การศึกษาและการฝึกอบรม
เสถียร (Steer, 1974, อ้างถึงใน ภรณี กีร์ติบุตร, 2529) ยังเสนอได้ว่า การปฏิบัติงานที่ดี
ของบุคคลประกอบไปด้วยปัจจัย 3 ประการ คือ ความสามารถลักษณะเฉพาะตัวและความสนใจของ
บุคคล ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยนี้รวมกันเป็นเครื่องกําหนดสมรรถนะของบุคคล รวมทั้ง ธงชัย สันติวงษ์ และชัย
ยศ สันติวงษ์ (2526) ยังได้กล่าวถึง ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลที่สําคัญ อันได้แก่ อายุ
ประสบการณ์ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษานับเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ

7

ชม ภูมิภาค. พฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ: สารมวลชน, 2526.
ไพบูลย์ ช่างเรียน, สมปราชญ์ จอมเทศ. วิทยาการจัดการและพฤติกรรมการบริหาร
องค์การ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2521.
8

12
บุคคล มีแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของบุคคล (Individual Performance
Factors) ว่าประกอบด้วย9
1. ลักษณะของบุคคล (Individual Attributes) ได้แก่ 8 ลักษณะประชากร (Demographic
Characteristics) เป็นตัวแปรที่ช่วยให้เห็นถึงภูมิหลังของบุคคลเช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ สถานะทาง
เศรษฐกิจ - สังคม สถานที่อยู่อาศัยขนาดของครอบครัวตลอดจนสิ่งอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน อย่างไรก็
ตามลักษณะประชากรอย่างเดียวยังไม่เป็นเครื่องชี้วัดที่ดีที่จะแสดงถึงผลการปฏิบัติงานที่ดี ทั้งนี้ยังมี
สิ่งที่เกี่ยวข้องคือ ความรู้ความสามารถ และหรือลักษณะทางจิตวิทยา
1.1 ความรู้ความสามารถ (Competency Characteristics) เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญในการ
พิจารณาเลือกคนเพื่อมาปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้
เกิดความพยายามในการทํางาน เป็นแรงจูงใจขั้นต้นที่มีผลกระทบต่อไหวพริบของบุคคลที่เอาชนะ
สิ่งแวดล้อม ได้บุคคลที่รู้สึกว่ามีความรู้ความสามารถในงานของเขา สามารถคาดได้ว่าเขาจะทํางาน
อย่างจริงจัง ดังนั้น ความรู้ความสามารถแบ่งได้ 2 ด้าน คือ ด้านกายภาพ (Physical Competency)
และด้านสมอง (Mental Competency) ซึ่งบ่อยครั้งได้ใช้ผลการเรียนเป็นเครื่องชี้วัดถึงแนวโน้มของ
ความรู้ความสามารถด้านสมองและการปฏิบัติงาน
1.2 ลักษณะทางจิตวิทยา (Phychological Characteristics) เป็นการแสดงแนวโน้มของ
พฤติกรรมแต่ละบุคคลที่จะเกิดขึ้น และมีอิทธิพลค่อนข้างถาวรต่อพฤติกรรมลักษณะจิตวิทยาเหล่านี้
เช่น ทัศนคติ การรับรู้ ความต้องการและบุคลิกภาพ เป็นต้นอย่างไรก็ตาม ความสําคัญของ
คุณลักษณะของบุคคลเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับธรรมชาติและความจาเป็นแต่ละงาน ซึ่งเชอร์เมอร์ฮอร์น
(Shermethorn) เน้นว่าคุณลักษณะของบุคคลจะต้องมีความเหมาะสมกับความจาเป็นของแต่ละงาน
เพื่อที่จะนําไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ต้องการ
2. ความพยายามในการทํางาน (Work Effect) คุณลักษณะของบุคคลที่มีความเหมาะสมกับ
ความจําเป็นของงานนั้น ยังไม่สามารถที่จะทําให้บุคคลมีผลการปฏิบัติงานในระดับที่สูง ทั้งนี้ยังมีตัว
แปรหนึ่งที่สําคัญและต้องมีก็คือ ความพยายามในการทํางานซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงความปรารถนาที่จะ
ปฏิบัติงานนั่นคือ ต้องมีแรงจูงใจที่จะทํางาน (Motivation to Work) เป็นแรงผลักดันภายในตัวบุคคล
ที่มีผลโดยตรงและคงไว้ซึ่งความพยายามในการทํางาน คนที่มีแรงจูงใจที่ระดับสูงจะทํางานอย่าง
จริงจัง แรงจูงใจจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยกําหนดความพยายามในการทํางาน
3. การสนับสนุนจากองค์การ (Organization Support) ในการปฏิบัติงานของบุคคล
จําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์การที่ปฏิบัติอยู่ บุคคลผู้ที่มีลักษณะตรงกับความจําเป็นของงาน
9

ธงชัย สันติวงษ์, ชัยยศ สันติวงษ์. พฤติกรรมบุคคลในองค์การ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา
พานิช, 2526.
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และได้รับการจูงใจในระดับสูง อาจจะไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดีหากได้รับการสนับสนุนที่ไม่เพียงพอจาก
หน่วยงานหรือที่เรียกว่าข้อจํากัดด้านสถานการณ์ (Situational Constraint) เช่น ขาดเวลาที่จะ
ทํางาน งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับงานไม่
ชัดเจน ระดับความคาดหวังของผลการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม ขาดอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับงาน ขาด
การช่วยเหลือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่ยืดหยุ่น เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบ
ต่อผลการปฏิบัติงานของบุคคล
จากแนวคิดดังกล่าว ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จําแนกปัญหาอุปสรรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ออกเป็น 3 ด้านด้วยกันคือ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร
และด้านปัจจัยสนับสนุน

2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
2.3.1 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์
มาสโลว์ (Maslow) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจูงใจโดยใช้ข้อเสนอแนะว่า “ความต้องการของ
มนุษย์เ ป็น จุด เริ่มต้นของการจูง ใจ เขาเชื่อว่า พฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมานั้น เกิด จากความ
ต้องการของมนุษย์ และมีความต้องการอยู่เสมอและไม่สิ้นสุด ซึ่งความต้องการที่ได้รับการตอบสนอง
แล้วจะไม่เ ป็นสิ่งจูงใจของมนุษย์อีกต่อไป ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้น ที่เป็น
สิ่งจูงใจของมนุษย์ ซึ่งความต้องการของมนุษย์จะมีลักษณะเป็นลําดับขั้นจากต่ําไปหาสูงตามลําดับขั้น
ความสําคัญ เมื่อต้องการในลําดับขั้นต่ําได้รับการตอบสนอง มนุษย์ก็จะมีความต้องการในลําดับขั้น
สูงขึ้นไปตามลําดับ” มาสโลว์ ได้จัดลําดับขั้นความต้องการของมนุษย์เป็น 5 ระดับ10 คือ
1. มีความต้องการทางด้านร่างกาย ( Physiological Needs ) ความต้องการขั้นพื้นฐาน
เพื่อการอยู่รอดของมนุษย์ เช่น อาหาร น้ําดื่ม อากาศ ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม
2. ความต้องการความปลอดภัย ( Safety Needs ) เมื่อความต้องการทางร่างกายได้รับ
การตอบสนองแล้ว ความต้องการขั้นต่อไป คือ ความต้องการความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงความต้องการ
ความมั่นคงด้วย เช่น ความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ ความมั่นคง
ในอาชีพ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
3. ความต้องการทางสังคมและความรัก (Belongingnees and Love Needs) เมื่อ
ความต้องการของร่างกายและความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการขั้นต่อไป คือ
ความต้องการทางสังคมและความรัก ความต้องการดังกล่าว ได้แก่ ความต้องการที่จะเข้าร่วมเป็น
10

Maslow, Abraham.H. , Motivation and personality, ( New York : Harper &
Brothers, 1954, pp. 80 – 82.
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สมาชิกในองค์กรหรือสังคม ความต้องการให้สังคมยอมรับ ในความสํา คัญ ของตน ความต้องการ
มิตรภาพ ความต้องการได้รับความรักจากบุคคลอื่น
4. ความต้องการการยกย่อง ( Esteem Needs ) เมื่อความต้องการทางสังคมและความ
รักได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการขั้นต่อไป คือ ความต้องการการยกย่อง หมายถึง ความ
ต้องการให้มีการเชื่อมั่นในตนเอง มีความรู้ความสามารถ มีความสําเร็จ รวมทั้งได้ตําแหน่งสูงขึ้น ซึ่งจะ
ทําให้ได้รับการยกย่องนับถือ ได้รับคําสรรเสริญ มีเกียรติ มีชื่อเสียงในสังคม
5. ความต้องการความสําเร็จสมหวังในชีวิต (Self – Actualization Needs) ความ
ต้องการนี้เป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ หลังจากที่ได้รับการตอบสนองความต้องการในขั้น
ต่าง ๆ แล้ว ความต้องการที่จะพยายามให้เกิดความสําเร็จในทุกด้านตามความรู้สึกนึกคิดของตนเอง
ดังแสดงตามแผนภูมิ

5.ความต้ องการความสํ าเร็จสมหวังในชีวติ
(Self-Actualization Needs)
4.ความต้ องการการยกย่อง
(Esteem Needs)
3.ความต้ องการทางสั งคมและความรัก
(Belongingnees and Love Needs)
2.ความต้ องการความปลอดภัย
(Safety Needs)
1.ความต้ องการทางด้ านร่ างกาย
(Physiogical Needs)
ภาพที่ 2.1 ลําดับความต้องการของมาสโลว์
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กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีการจูงใจของ มาสโลว์ ชี้ให้เห็นว่า “ ความต้องการของมนุษย์ไม่มี
สิ้นสุด เมื่อลําดับ ขั้นที่หนึ่ง ได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์จ ะเกิดความต้องการในลําดับ ขั้นต่อไป
ดังนั้น การจูงใจให้คนทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้บริหารต้องเข้าใจความต้องการของคนในองค์กร
แล้วพยามตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลในองค์กรเกิดความพอใจมากขึ้น อันจะ
จูงใจให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าผู้บริหารในองค์การไม่สามารถจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานพึง
พอใจในสิ่งตอบสนองความต้องการได้ จะทําให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเบื่อหน่าย”11
2.3.2 ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์
ดักกลาส แมคเกรเกอร์ (Mc Gregor) ศาสตราจารย์ด้านการบริหาร ได้ประยุกต์ความคิด
ทฤษฎีการจูงใจของ มาสโลว์ มาเป็นรูปแบบการจูงใจในคนงาน โดย Mc Gregor เชื่อว่า มนุษย์
โดยทั่ว ไปมีนิสัย เกีย จคร้า น พยามหลีกเลี่ย งงานเพื่อหาทางทํา งานให้น้อยที่สุด มนุษย์ขาดความ
ทะเยอทะยาน ไม่มีความรับผิดชอบ ชอบที่จะเป็นผู้ตามมากกว่าผู้นํา มนุษย์เห็นแก่ตนเองโดยไม่สนใจ
ความต้องการขององค์กร มีนิสัยด้านการเปลี่ยนแปลงแต่ตนเองโดยไม่สนใจความต้องการขององค์กร
มีนิสัยต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและไม่ฉลาด โดยเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในการทํางาน
ออกเป็น 2 แนวทาง คือ พฤติกรรมทางลบหรือทฤษฎี X และพฤติกรรมทางบวกหรือทฤษฎี Y ดังนี้
ทฤษฎี X ได้เสนอสมมุติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในการทํางานในเชิงลบไว้ คือ
1. มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ชอบทํางาน และพยายามหลีกเลี่ยงเสมอเมื่อมีโอกาส
2. วิธีการควบคุมผู้ปฏิบัติงานต้องใช้อํานาจบังคับ เช่น การข่มขู่ การควบคุมอย่างเข้มงวด
เพื่อที่จะให้คนทํางานตามที่กําหนดไว้
3. คนส่วนมากพยายามหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในการทํางาน ขาดความกระตือรือร้น
ทฤษฎี Y ได้เสนอสมมุติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในการทํางานในเชิงบวกไว้ คือ
1. คนมักชอบทุ่มเทแรงกายแรงใจ กําลังสมองไปในการทําการทํางาน โดยถือเสมือนการ
ทํางานเป็นการพักผ่อน
2. การควบคุมจากผู้บังคับบัญชาต้องไม่ใช้อํานาจข่มขู่บังคับ ทุกคนปรารถนาที่จะทํางาน
ด้วยตัวของเขาเอง มีความรับผิดชอบต่องานด้วยตนเอง และผู้บังคับบัญชาใช้วาจาสุภาพ
3. คนส่วนมากมีความรับผิดชอบต่อการทํางานสูง มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มที่
จะพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้า
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 80 - 82.
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สรุปได้ว่า ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ Mc Gregor ชี้ให้เห็นว่า “การจูงใจปฏิบัติงานนั้น
ขึ้นอยู่กับการบริหารว่าจะใช้วิธีการจูงใจแบบทฤษฎี X หรือทฤษฎี Y ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของ
บุคคลหรือผู้ปฏิบัติงานในองค์กรนั้นๆ หากผู้บริหารมองคนหรือผู้ป ฏิบัติงานด้านดี เปิดโอกาสให้
ผู้ ใต้บั งคับ บั ญ ชาได้ ใช้ ความรู้ ความสามารถอย่ า งเต็มที่ การใช้ทฤษฎี Y จะจูง ใจบุคคลหรื อ
ผู้ปฏิบัติงานได้มากกว่าทฤษฎี X แต่มิได้หมายความว่าผู้บริหารจะละเลยการควบคุมผู้ปฏิบัติโดย
สิ้นเชิง ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ ได้มีการนําทฤษฎี Y มาประยุกต์ใช้และก่อให้เกิดความสําเร็จใน
การบริหารองค์กรต่าง ๆ มากมาย” 12

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของข้าราชการตํารวจ
ตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
ตํ า รวจแห่ ง ชาติ ไ ว้ ห ลายประการ โดยให้ ผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจแห่ ง ชาติ เป็ น หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ กําหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานตํา รวจแห่งชาติ ให้เป็น ไปตามนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการที่
นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ กําหนดไว้ รวมทั้งกําชับ เร่งรัด ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยมีเป้าประสงค์ คือ ความ
มั่ น คงของชาติ ศาสนา และพระหมากษั ต ริ ย์ ความสงบสุ ข ของสั ง คมและชุ ม ชน ตลอดจน
ประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป็นสําคัญ
พระราชบั ญ ญั ติตํ า รวจแห่ง ชาติ พ.ศ. 2547 บั ญ ญั ติ ว่า “มาตรา 6 สํ า นั กงานตํ า รวจ
แห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และมีอํานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) รักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท ผู้สําเร็จ
ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ
(2) ดูแ ลควบคุม และกํา กับ การปฏิบั ติงานของข้า ราชการตํา รวจ ซึ่งปฏิบัติ การตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(3) ป้องกันและปราบปราบการกระทําผิดทางอาญา
(4) รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย ความปลอดภั ย ของประชาชนและความมั่ น คงของ
ราชอาณาจักร
12
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(5) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดให้ เ ป็ น อํ า นาจหน้ า ที่ ข องตํ า รวจหรื อ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(6) ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(7) ปฏิบัติการอื่นใด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ตาม
(1) (2) (3) (4) หรือ (5) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
...ฯลฯ...”13
สรุปได้ว่า ข้าราชการตํารวจมีภารกิจหลักในการรักษาความมั่นคงของชาติ ศาสนา และ
พระหมากษัตริย์ ความสงบสุขของสังคมและชุมชน ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นสําคัญ
พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ได้กล่าวว่า สํานักงานตํารวจแห่งชาติประกอบด้วยหน่วยงาน
ต่าง ๆ หลายหน่วยงานด้วยกัน แต่ละหน่วยงานก็มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป การปฏิบัติงานของ
ตํารวจค่อนข้างเป็นงานการควบคุมให้เป็นไปตามบรรทัดฐานของสังคม (Social Norm) งานตํารวจจึง
มีขอบเขตที่กว้างขวาง
ในภาวะที่สังคมไทยเป็นอยู่ขณะนี้ งานของตํารวจที่จะบริการให้แก่ประชาชนในฐานะผู้
คุ้มครองดูแลให้ความอบอุ่นแก่ประชาชนส่วนรวม ยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้นเป็นลําดับ อีกทั้งในการ
ปฏิบัติหน้าที่นั้นก็มีทางที่จะสร้างความนิยมและไว้วางใจให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนได้อย่างมาก ดังนั้น
ตํารวจจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนสําคัญในการปลูกฝังและส่งเสริมรากฐานในการพัฒนาไปสู่สังคม
ภายนอกซึ่งได้กล่าวโดยสรุปแล้วตํารวจมีอํานาจหน้าที่ดังนี้ คือ
1. ตํารวจในฐานะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ภายในราชอาณาจักร
2. ตํารวจในฐานะเป็นผู้รักษากฎหมาย มีหน้าที่ป้องกันมิให้มีผู้ละเมิดกฎหมายมหาชน
และถ้ามีผู้ใดละเมิดก็มีอํานาจ และหน้าที่สืบสวน จับกุม ตรวจค้น และปราบปรามนําตัวผู้กระทําผิด
มาดําเนินคดีตามสมควรแก่ความผิด
3. ตํ า รว จ ใ น ฐานะข้ า ราช การพ ล เรื อ น น อกจากต้ อ งปฏิ บั ติ ร า ช การตาม ที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดแล้วและมอบหมายไว้แล้ว ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปดุจเดียวกับข้าราชการ
พลเรือนทุกประการและต้องรักษาความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระหว่างข้าราชการทหาร
และพลเรือน
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ชุตินันท์ ธนชัยวิวัฒน์, แผนพัฒนาสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2554,
(กรุงเทพมหานคร : สูตรไพศาล), 2550, หน้า 1.
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4. ตํารวจในฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง มีหน้าที่บําบัดทุกข์บํารุงสุขให้แก่ประชาชน
5. ตํารวจเมื่ออยู่ในฐานะตํารวจสนาม มีหน้าที่ป้องกันและต่อสู้กับข้าศึกทั้งในเขตที่ทําการ
ยุทธ์และมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยตามระเบียบที่ทางราชการมอบหมายและกําหนดเป็นครั้ง
คราว
งานของตํารวจที่กล่าวมาแล้วทั้งมวล ก็เพื่อให้สังคมและชุมชนบรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ
ความสงบเรียบร้อยของสังคมและชุมชน นั่นก็หมายความว่า ตํารวจต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน14
พ.ต.อ.บัณฑิต สิงห์ศิลารักษ์ ได้กล่าวเกี่ยวกับภารกิจของตํารวจเป็นกลไกควบคุมสังคม
(Social Control) อย่างหนึ่งที่ได้ให้การดํารงอยู่ของสังคมมีความสงบสุข ปลอดภัย ตามความหมาย
ที่ว่า “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” การดําเนินงานและการปฏิบัติงานของตํารวจค่อนข้างเป็นงานที่ต้อง
ควบคุมให้เป็นไปตามบรรทัดฐานของสังคม งานของตํารวจจึงมีขอบเขตกว้างขวาง
ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา ได้ ใ ห้ ความหมายของตํ า รวจ คื อ เจ้ า
พนักงานซึ่งกฎหมายให้อํานาจหน้าที่ตรวจรักความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวมอยู่ในคําจํากัด
ความว่า “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ” หน้าที่ของตํารวจโดยทั่วไปในประเทศนั้น ได้ถูกกําหนด
ขึ้นตั้งแต่เริ่มมีกิจการตํารวจและเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาตามกาลเวลา ตามยุคสมัย และมีการพัฒนาการ
ใช้อํานาจที่เป็นลําดับจนกระทั่งในปัจจุบันหน้าที่ของตํารวจพอสรุปได้ 8 ประการ คือ
1. การป้องกันอาชญากรรม ( Crime Prevention )
2. การปราบปรามอาชญากรรม ( Crime Reprevention )
3. การสืบสวนจับกุมฟ้องร้องผู้กระทําผิด ( Apprevehension of Offenders )
4. การค้นหาทรัพย์สินสูญหาย ( Recover of Properly )
5. การรักษาระเบียบวินัยข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับอาชญากรรม ( Regulation )
6. การจัดสรรบริการแก่ประชาชน ( Provision of Service )
7. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ( Protection of Individual Freedom )
8. การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ( Different Kind of Functions )15
14

จ่าสิบตํารวจอภิราช นาคศรี. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่มีต่อการบริหาร
จัดการของสถานีตํารวจ:ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตํารวจภูธรอําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด, สาร
นิพนธ์ ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย), 2550, หน้า
5.
15
พันตํารวจเอกบัณฑิต สิงห์ศิลารักษ์. การประเมินสมรรถภาพของข้าราชการตํารวจชั้น
ประทวนในทั ศ นะของผู้บัง คับบั ญชา ในสังกั ด กองบัง คับการตํ า รวจภูธ รภาค 6. วิท ยานิ พนธ์
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2536), หน้า 14-15.
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ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ได้กล่าวถึงภารกิจของตํารวจไทยว่าหน้าที่โดยทั่วไป คือ
1. การรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งภายนอกและภายใน เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
2. รักษากฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดทางอาญา
3. บําบัดทุกข์บํารุงสุขแก่ประชาชน
4. ดูแลรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ
จากภารกิจของตํารวจดังกล่าว เป้าประสงค์ที่กําหนดไว้ครอบคลุมกว้างขวางเกินไปที่ทํา
ให้ตํารวจมีบทบาทหลายฐานะ ได้แก่
1. ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ในฐานะผู้รักษากฎหมาย มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
3. ในฐานะเป็นข้าราชการพลเรือนกึ่งทหาร ต้องปฏิบัติราชการตามที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนดและรักษาความสามัคคีระหว่างทหารและพลเรือน
4. ในฐานะพนักงานฝ่ายปกครองมีหน้าที่บําบัดทุกข์บํารุงสุขแก่ประชาชน
5. ในฐานะตํา รวจสนาม มีห น้า ที่ป้องกัน และต่อสู้ข้า ศึกศัตรูจ ากภายนอกประเทศใน
ลักษณะรุกรานโดยฉับพลันและการก่อการร้ายในรูปแบบต่าง ๆ16
นอกเหนือจากความขัดแย้งของบทบาทต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว การที่ตํารวจต้องรับบทบาท
ดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมาก ซึ่งปัญหาหนึ่งที่หน้าสนใจยิ่ง ได้แก่ การขยายขอบเขต
ความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มอํานาจหน้าที่แก่ประชาชน กล่าวคือ ถ้าปล่อยให้องค์การตํารวจโดย
ปราศจากเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดและเฉพาะเจาะจงนานเพียงใด องค์การตํารวจก็จะ
ประสบอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารและในการปฏิบัติงานพอกพูนมากขึ้นเพียงนั้น ผลที่ตามมาก็ไม่
เพียงแต่เป็นอุปสรรคต่อการวางแผน การดําเนินงาน การควบคุมบังคับบัญชาและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน แต่เชื่อมโยงถึงการกําหนดคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกบุคคลกร และการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
อีกครั้งด้วย ดังนั้นเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ขององค์การตํารวจก็จะเปรียบเสมือนหลักชัยของ
องค์การที่มองข้ามไปเสียมิได้
สภาพการปฏิบัติงานของตํารวจ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระบรมราชินี
นาท ในพิ ธี พ ระราชทานกระบี่ แ ละปริ ญ ญาบั ต รประจํ า ปี แก่น ายตํ า รวจชั้ น สัญ ญาบั ต รที่ สํ า เร็ จ
การศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ พ.ศ. 2527 ชี้ให้เห็นสภาพการปฏิบัติงานของตํารวจเป็นอย่าง
ดี ดังความตอนหนึ่ง ดังนี้
16

อภิราช นาคศรี. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่มีต่อการบริหารจัดการของสถานี
ตํารวจ:ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตํารวจภูธรอําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด. อ้างแล้ว,หน้า 7.
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ข้ า ราชการตํ า รวจในปั จ จุ บั น นี้ ป ฏิ บั ติ ง านปฏิ บั ติ ง านหลายอย่ า งต่ า งกั น ในขอบเขตที่
กว้างขวางไม่สามารถกล่าวให้ทั่วถึงได้ หน้าที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งคือ การสืบสวนสอบสวนหา
ข้อเท็จจริงในเรื่องต่างๆ แล้ววินิจฉัยตัดสินให้ถูกต้องเที่ยงตรงเพื่ออํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน
ทั่วหน้า และรักษาความสุจริต ความเป็นธรรม ความสงบสุขในแผ่นดิน จึงย่อมทําให้ตํารวจแต่ละคน
ต้องตรากตรําจําเจอยู่กับปัญหาหนักใจหนักสมองสารพัดและมีความเคร่งเครียดอยู่ตลอดเดือน ตลอด
ปีจนอาจทําให้บางคนมีความคิดสับสน ระแรง สงสัย โกรธง่าย มองคนในแง่ลบ และที่สุดอาจวินิจฉัย
กรณีต่าง ๆ ผิดไปอย่างตรงกันข้ามง่าย
เนื่องจากงานในหน้าที่รับผิดชอบตํารวจมีขอบเขตที่กว้างขวางและมีความยุ่งยากในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ลอดเวลา จึ ง ได้ มี อุ ด มคติ ข องตํ า รวจขึ้ น มาเพื่ อ ให้ ตํ า รวจยึ ด เป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ ใ น
ชีวิ ต ประจํา วัน ดัง นี้ “เคารพเอื้ อเฟื้อ ต่อ หน้ า ที่ กรุ ณาปราณี ต่อ ประชาชน อดทนต่ อความเจ็บ ใจ
ไม่หวั่นไหวต่อความยากลําบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบําเพ็ญตน ให้เป็นประโยชน์แก่ปวงชน ดํารง
ตนในความยุติธรรม กระทําการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต”17
ปัจจุบันงานตํา รวจได้รับ การตรวจสอบการทํางานจากประชาชนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะ
แสดงออกทางสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เพื่อให้ตํารวจใช้ความรู้ความสามารถเข้า
แก้ไขปัญหาและทําหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ตระหนักถึงปัญหาเป็นอย่างดี
และได้ พ ยายามอย่ า งยิ่ ง ในการที่ จ ะพั ฒ นาบุ ค ลากรตํ า รวจให้ มี คุ ณ ภาพ ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรนักเรียนพลตํารวจ เป็นหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ และ
หลักสูตรบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน เป็นต้น ประกอบกับได้
กระจายอํานาจการบริหารงานตํารวจ และกระจายการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จากส่วนกลางลงสู่
ตํารวจภูธรภาคเพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้ตํารวจในพื้นที่ อย่างไรก็ตามเป็นที่
น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ข้าราชการตํารวจ ได้มีการพัฒนาตนเองโดยการสมัครเข้าเรียนตามมหาวิทยาลัย
เปิดของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก กันมากขึ้น
ข้อมูลดังกล่าวทําให้น่าเชื่อว่าข้าราชการตํารวจมีความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ และมี
การพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

2.5 หลักการปฏิบัตงิ านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
หลักการปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์ ประกอบด้วย ความหมายของชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ ผู้บริหารในงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานชุมชนและงานมวลชนสัมพันธ์

17

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ. ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบและเป้าหมายการปฏิบัติงานของ
สถานีตํารวจ. (กรุงเทพมหานคร : มิตรสยาม, 2525), หน้า 90.
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2.5.1 ความหมายของชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (2549 : 2) ได้ให้ความหมายของงานมวลชนสัมพันธ์ไว้ในหนังสือ
คู่มือแนวทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ได้ให้ความหมายที่เกี่ยวข้องของของงาน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ได้ดังนี18้
ชุมชน (Community) ให้ความหมายของคาว่า “ชุมชน” ว่า ในทุกชุมชนต้องมี
ส่วนประกอบดังนี้
1. ประชาชนหรือคน (People)
2. ความสนใจของคนร่วมกัน (Common Interest)
3. อาณาบริเวณหรือพื้นที่ (Area)
4. การปฏิบัติต่อกัน (Interaction)
5. ความสัมพันธ์ของสมาชิก (Relationship) ที่ผูกพันให้อยู่ร่วมกันในชุมชนนั้น
สัมพันธ์ (Relation) หมายถึง ความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องด้วยหรือการผูกพัน ดังนั้นเมื่อเมื่อมา
รวมกันเป็นคําว่า “ชุมชนสัมพันธ์” แล้วจะได้ความหมายกล่าวโดยสรุปคือ “บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องผูกพันกัน มีแนวคิดไปในแนวทางเดียวกันและสามารถรวมกําลังกันดําเนิน
กิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันได้” โดยงานชุมชนสัมพันธ์นั้นถือว่าเป็นงานที่เรียกว่า “งานชุมชน
สัมพันธ์ในหน้าที่ตํารวจ” หมายถึง การงานที่ตํารวจได้กระทําเพื่อให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคม
หรือชุมชนต่าง ๆ เกิดการรวมกันมีความสัมพันธ์ผูกพันเกี่ยวข้องต่อกัน ร่วมมือประสานการปฏิบัติเพื่อ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของตํารวจ และเป็นการดําเนินการอย่างเป็นกระบวนการ
เพื่อให้ตํารวจมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีความเข้าใจปัญหาซึ่งกันและกัน
ตลอดจนร่วมมือแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมเพื่อให้เกิดความสงบสุขเรียบร้อยใน
ชุมชน หรือสังคมนั้นๆ โดยงานนี้เป็นส่วนของการในการดาเนินการที่เรียกโดยรวมว่า “งานมวลชน
สัมพันธ์” คือเป็นการดําเนินการของกลุ่มมวลชนอย่างครบวงจรตั้งแต่การฝึกอบรม การจัดตั้ง การ
ควบคุม และการนาการเคลื่อนไหวภายในขอบเขตอํานาจหน้าที่ของตํารวจให้เป็นไปเพื่อสนับสนุนการ
รักษาความมั่นคงของชาติ การรักษาเอกราช บูรณภาพของดินแดน รวมตลอดถึงการให้ประเทศชาติ
ดํารงอยู่ ในระบอบการประครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

18

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ. แผนปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์ตํารวจ, 2549.
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กรมตํารวจ (2539 : 8-9) ได้กล่าวไว้ในหลักการของงานชุมชนสัมพันธ์ ประกอบด้วยส่วน
สําคัญ 3 ประการ ที่เกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 3 ประการคือ
1. การประชาสัมพันธ์ (Public Relation)
2. การให้บริการแก่ชุมชน (Public Service)
3. การเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน (Public Participation)
2.5.2 ความหมายของการประชาสัมพันธ์
วัฒนา สักกวัตร (2542 : 149-150) ได้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ คือการ
ประชาสัมพันธ์ เป็นจุดเริ่มต้นของงานชุมชนสัมพันธ์ในหน้าที่ของตํารวจ เพื่อมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจ
ให้ประชาชนได้ทราบถึงการดําเนินงานของตํารวจ สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในการดําเนินงาน
ของตํารวจ และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของตํารวจในด้านต่างๆ ทั้งนี้
หลักการประชาสัมพันธ์ของตํารวจ มี 3 ประการคือ19
1. การบอกกล่าว ชี้แจงหรือเผยแพร่ โดยเป็นการแจ้งให้ทราบ การให้ความรู้รวมทั้ง
เรียกร้องขอความร่วมมือและสนับสนุนจากประชาชน ซึ่งหากประชาชนเข้าใจหลักการที่ถูกต้อง ย่อม
เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
2. การป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด ซึ่งมีความสําคัญมากและสามารถกระทําได้โดย
การแก้ไขทางตรง ด้วยการออกแถลงการณ์ ประกาศ ให้สัมภาษณ์ ชี้แจงความเข้าใจผิดไปยังกลุ่ม
ประชาชนโดยตรง และการแก้ไขทางอ้อม ซึ่งใช้สาหรับความผิดบางประเภทโดยกระทําให้ประชาชน
เห็นประจักษ์แก่ตนเองเพื่อลบล้างความผิด
3. การสํารวจประชามติ เพื่อให้ทราบว่าประชาชนต้องการอะไร เมื่อทราบแล้วจะสามารถ
ตอบสนองให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด และความต้ อ งการของประชาชนอั น จะทํ า ให้ ก าร
ดําเนินการประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สุรัตน์ ประทุมแก้ว (2549 : 34) ได้กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์ของตํารวจจะสัมฤทธิผลได้
จาเป็นต้องส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างตํารวจกับสื่อมวลชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในการทางาน
ร่ว มกัน เนื่ องจากสื่อมวลชนมีบ ทบาทสํา คัญ ในการที่จั กสามารถช่ว ยสร้ า งความเข้า ใจให้กั บ
สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (2549 : 6) ได้กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ
งานชุมชนในหน้าที่ของตํารวจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การเผยแพร่ข่าวสาร เป็นการมุ่งเสริมสร้างความ
19

วัฒนา สักกวัตร. การบริหารงานสถานีตํารวจ : Police station administration.
กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2542.
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เข้าใจให้ประชาชนได้ทราบถึงการดาเนินงานของตํารวจเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในเรื่องของ
สมรรถภาพของบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และความตั้งใจจริงของตํารวจและการสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของตํารวจในด้านต่าง ๆ เช่น ข้าราชการ นักเรียน ผู้ใช้แรงงาน
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้บุคคลเหล่านี้เข้าใจวัตถุประสงค์ นโยบาย วิธีการ ปัญหาและข้อจากัดของ
ตํารวจ รวมทั้งให้เกิดความมั่นใจว่าตํารวจต้องปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด เที่ยงตรง และยุติธรรม ใน
ขณะเดียวกัน
ลักษณา สตะเวทิน (2542 : 155-156) ได้กล่าวถึง การแจ้งให้ทราบ ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการที่จะบอกกล่าวหรือแจ้งข่าวสาร เหตุการณ์ ข้อมูลหรือสิ่งอื่นใดให้ประชาชนทราบหรือเกิด
ความเข้าใจในเหตุการณ์นั้น ทั้งนี้หากเป็นข่าวสารใหม่ประชาชนก็จะได้รับทราบสิ่งเพิ่มเติมและถ้าเป็น
สิ่งที่เคยทราบมาก่อนแล้วก็จะเป็นการยืนยันความถูกต้องของข่าวสารนั้น สาหรับการให้ความรู้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงสภาพการณ์ก่อนที่จะไปชักนาการเปลี่ย นแปลง โดยเป็นการ
ดําเนินงานที่ต้องการให้การศึกษาที่มีลักษณะวิชาการแก่ประชาชน เพื่อให้มีความรู้เพิ่มขึ้นเป็นการ
สร้างความเข้าใจกับเนื้อหาสาระในการสอนหรือให้การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อม
ทั้ ง สภาวะอารมณ์ แ ละทั ศ นคติ ใ ห้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย เพื่ อ นํ า เอาสิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน20
2.5.3 ความหมายของการให้บริการแก่ชุมชน
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (2549 : 7) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างตํารวจกับประชาชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือที่ตํารวจได้รับจากประชาชนมากยิ่งขึ้น
ในการให้บริการแก่ประชาชนจะมีการปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนทั้งในและนอกสถานี โดย
เน้นการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว และการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักขั้นตอนการให้บริการ การ
ให้บริการสามารถกระทําได้หลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบการนําบริการต่าง ๆ ไปสู่ประชาชน และใน
รูปแบบการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของตํารวจ ซึ่งการพิจารณาว่าจะใช้รูปแบบใด
แก่ประชาชนกลุ่มใดนั้น จะต้องพิจารณาความเหมาะสมกับสภาพแต่ละท้องถิ่นตามสถานการณ์ และ
ที่สําคัญควรเป็นบริการที่ตรงกับความต้องการ ที่แท้จริงของประชาชน21

20

ลักษณา สตะเวทิน. หลักการประชาสัมพันธ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัท
เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง จํากัด, 2542.
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สํานักงานตํารวจแห่งชาติ. แผนปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์ตํารวจ, 2549.
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พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธ์ (2542 : 106-113) ได้กล่าวถึงการบริการของตํารวจแก่ประชาชนใน
ปัจจุบันมีขอบเขตกว้างขวางและมีวิธีการที่หลากหลาย จากความหมายการบริการของตํารวจเดิมที่
เป็นการปฏิบัติรับใช้โดยตํารวจและการให้ความสะดวกต่าง ๆ โดยตํารวจ ซึ่งเป็นการบริการที่รวมงาน
ด้านการบังคับใช้กฎหมายและงานอื่น ๆ ที่อาจมีลักษณะของการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
หรือแก้ปัญหาสิ่งที่รบกวนความสุขของประชาชนเข้าไปด้วยแล้ว การให้บริการยังมีเป้าหมายของการ
ปฏิบัติอยู่ที่การแก้ปัญหาของประชาชนของสังคม และพยายามลดความหวาดระแวงของประชาชน
โดยการสร้างความรู้จักคุ้นเคยกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนกล้าบอกปัญหา ความต้องการ และ
ความนึกถึงที่แท้จริง เพื่อจะให้บริการได้ตรงตามความต้องการของประชาชน22
2.5.4 ความหมายของการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน
สํา นักงานตํา รวจแห่งชาติ (2549 : 7) ได้ ให้ความหมายว่าเพื่อสร้างความสัมพัน ธ์
ความคุ้นเคยในการทํางานร่วมกับประชาชน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชุมชนอาจดาเนินการโดยการ
เข้าไปร่วมงานกับสมาคมหรือองค์การที่จัดตั้งขึ้นแล้ว รวมทั้งประชาชนที่รวมกันเป็นหมู่เหล่า ซึ่งเป็น
การเสริมสร้างประสบการณ์การทํางานร่วมกับประชาชนในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นวิธีการที่
จะชี้นําให้ประชาชนหันเข้ามาสนใจในปัญหาอาชญากรรม ซึ่งชุมชนนั้น ๆ ประสบอยู่ และเข้ามามี
ส่วนช่วยสนับสนุนตํารวจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปด้วย23
2.5.5 ผู้ปฏิบัติในงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (2549 : 24) กําหนดการดาเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ซึ่ง
ใช้อยู่ในการปฏิบัติปัจจุบัน แบ่งการปฏิบัติเป็น 2 ระดับ คือ ระดับผู้บริหารงาน และระดับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (2549 : 24-27) ในระดับผู้บริหารชุมชนสัมพันธ์ ได้ปรับเป็น
หัวหน้าชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์เพื่อให้สามารถผนึกกาลังร่วมกันระหว่างประชาชนกับข้าราชการ
ตํารวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้ ตามระดับแต่ละสถานีโดยจะต้องทําหน้าที่อานวย
การ และควบคุมการปฏิบัติงานและจะต้องเป็นผู้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือ
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พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธ์. มุมมองการจัดการตํารวจในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพมหานคร :
ศิลป์สยามการพิมพ์, 2542.
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สํานักงานตํารวจแห่งชาติ. แผนปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์ตํารวจ, 2549.
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เครื่องใช้ การศึกษาการจัดทําข้อมูลท้องถิ่น และกํา หนดแผนการปฏิบัติงานให้กับเจ้า หน้า ที่
ผู้ปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติดังนี24้
1. มีอุดมการณ์และมีความประพฤติดี กล่าวคือ ต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมีความ
เสียสละ และประพฤติตนที่ดีเป็นตัวอย่าง เป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการทางานเพื่อสร้างศรัทธา
ให้เกิดกับประชาชน และไม่มั่วสุมกับอบายมุข
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กล่าวคือ สามารถที่จะเข้ากับประชาชนได้ การมีมนุษย์สัมพันธ์ดีนั้น
เป็นเรื่องที่สามารถฝึกอบรมกันได้แต่เป็นกรณีที่ต้องใช้เวลา ดังนั้นควรคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีมาก่อนย่อมจะทําให้การปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น
3.มีบุคลิกดีมีลักษณะเป็นผู้นํามีความริเริ่มสร้างสรรค์ อดทนอดกลั้น กล่าวคือต้องมี
บุคลิกลักษณะที่ดี องอาจ สง่าผ่าเผย แต่งกายสะอาด รู้จักใช้วาจาที่สุภาพ นุ่มนวล มีสุ่มเสียงน่าฟัง
เหมาะสมที่จะเป็นผู้นําประชาชน และรู้จักอดทดอดกลั้นในขณะที่ปฏิบัติงาน
4.มีไหวพริบปฏิภาณ กล่าวคือ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม
รวมทั้ ง สามารถปรั บ ปรุ ง รู ป แบบของการปฏิ บั ติ ง านให้ เ ข้ า กั บ สภาพชุ ม ชนและพื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5.ผ่านการอบรมด้วยการประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์มาก่อน กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงาน
จะต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในงานด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละงานชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งถ่ อ งแท้
ไม่เช่นนั้นจะไม่ทราบว่าจะต้องทําอะไรก่อนหลัง และอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของสานักงานตํารวจ
แห่งชาติ
6.เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม กล่าวคือ การถ่ายทอดความรู้เป็นสิ่งสําคัญในการ
ถ่ายทอดให้ประชาชนได้เกิดความเข้าใจ ในแต่ละชุมชนจะมีประชาชนที่มีพื้นฐานความรู้แตกต่างกัน
เช่นในบางพื้นที่ประชาชนมีความรู้สูงก็จาเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ตํารวจที่มีความรู้ทัดเทียมกัน เพื่อให้
เหมาะสมกับในแต่ละพื้นที่ และจะต้องได้รับการฝึกอบรมและปรับความรู้ให้เท่าเทียมกัน
7.มีความรู้ความสามารถพิเศษ กล่าวคือ เป็นด้านที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานการใช้ความรู้
ความสามารถพิเศษเช่น ช่างไม้ ช่างเครื่องยนต์ ช่างตัดผม ย่อมช่วยสร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชน
สร้างความเห็นอกเห็นใจ และประชาชนจะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ให้ได้ผลดี
ยิ่งขึ้น
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (2549 : 27-28) กําหนดให้ต้องมีการเตรีมเครื่องมือเครื่องใช้โดย
ถ้าเกิดใช้การพูดอย่างเดียวประชาชนก็จะเกิดความเบื่อหน่าย นอกจากนี้ความรู้พื้นฐานของแต่ละคน
ไม่เท่ากัน ควรเตรียมการด้านงบประมาณเพื่อจัดหาเครื่องมือในการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ เช่น
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สํานักงานตํารวจแห่งชาติ. แผนปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร :
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เครื่องขยายเสียง ไวท์บอร์ด กระดานดํา กล้องถ่ายรูป หรือกล้อง วีดีโอ และเอกสาร แนะนําให้ความรู้
แก่ประชาชนกําหนดให้จําเป็นที่ต้องมีการเลือกพื้นที่เป้าหมายที่จะลงพื้นที่ปฏิบัติงานออกเป็น 2
ลักษณะคือ ส่วนชุมชน และส่วนกลุ่มบุคคล
1.ชุมชนสภาพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่ในขอบเขตเดียวกันโดยสภาพภูมิศาสตร์
หากประชาชนใดพักอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวถือว่าอยู่ในชุมชนนัน้
2.ชุมชนผลประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ การรวมตัวเป็นชุมชนขั้นมา เนื่องจากมีผลประโยชน์
อย่างเดียวกัน อาจมีการขยายตัวไม่กว้างออกไปได้ตราบเท่าที่กลุ่มประชาชนมีผลประโยชน์อย่าง
เดียวกัน มีความต้องการอย่างเดีย วกันเพิ่มมากขึ้น เช่นประชาชนตามซอยต่าง ๆ ที่มีอาชีพขับ
จักรยานยนต์รับจ้างเหมือนกัน หรือ กลุ่มพ่อค้าเร่ขายของตามชุมชนต่าง ๆ
3.ชุมชนตามความผูกพันด้านจิตใจ ได้แก่ ชุมชนที่ประชาชนมีความรู้สึกผู้พันที่เข้ามาอยู่ใน
ชุมชนนั้น ๆ เป็นลักษณะของจิตใจที่มีความผูกพันกับพื้นที่นั้นๆ มีความเต็มใจที่จะเข้ามาอยู่ในชุมชน
นั้น ๆ อย่างมั่นคง เช่น ชุมชนของชาวอีสาน หรือคนต่างชาติ หรือชุมชนบริเวณสุเหร่าของศาสนา
อิสลาม
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (2549 : 29-31) กําหนดให้ต้องศึกษาสภาพอาชญากรรมในแต่
ละชุมชนด้วย คือ จะต้องวิเคราะห์ปัญหาอาชญากรรม โดยพิจารณาจากสถิติคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่
เป้าหมายว่ามีความถี่มากน้อยเพียงใด หรือพิจารณาจากปัญหาความเดือดร้อน โดยรับฟังคําร้องเรียน
จากประชาชน สื่อมวลชน หรือกลุ่มตัวแทนต่าง ๆ ในชุมชนเป้าหมาย และพิจารณาปัญหาความ
เร่งด่วนบางประการที่จาเป็นต้องดําเนินงานชุมชนสัมพันธ์ อาจเป็นการดําเนินการตามนโยบายสําคัญ
เช่น นโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือเป็นงานปฏิบัติเฉพาะหน้า เช่น ประชาชนในพื้นที่ที่มีทัศนะ
คติไม่ดีต่อตํารวจหรือมีแนวโน้มจะต่อต้นการปฏิบัติงานหรือไม่ให้ความร่วมมือกับตํารวจ เพื่อกําหนด
แผนปฏิบัติการต่อไป โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ ความชัดเจน ความอ่อนตัวและจะต้องกําหนด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนเพื่อการติดตามประเมินผลได้อย่างถูกต้อง
2.5.6 การปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
การปฏิบัติงานของตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นในสังคมนั้น
มีแนวทางการดําเนินงานในระดับปฏิบัติ แบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นปฏิบัติการ และ
ขั้นการติดตามผล การประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข
2.5.6.1 ขั้นเตรียมการ
ขั้นเตรียมการประกอบด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรมคือ 1) การพบปะเยี่ยมเยียนและร่วม
กิจกรรม 2) การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน และ 3) การชุมนุมวางแผนร่วมกับผู้นําชุมชนและ
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ประชาชน ในแต่ละกิจกรรมจะประกอบด้วย แนวคิดและหลักการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมและ
ข้อเสนอแนะ สื่อและอุปกรณ์ และการวัดและการติดตามผล
1) กิจกรรมที่ 1 การพบปะเยี่ยมเยียนและร่วมกิจกรรม
แนวความคิดและหลักการ
สัมพันธภาพของมนุษย์เริ่มต้นด้วยการพบประคุ้นเคยซึ่งกันและกัน ระดับความสัมพันธ์
บุคคลมีต่อกันย่อมขึ้นอยู่กับความใกล้ชิดและความเข้าใจและวางใจซึ่งกันและกัน ดังนั้น การออก
พบปะเยี่ยมเยียนและเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้นําชุมชน เป็นวิธีการสร้างความเข้าใจและความวางใจ
ความเชื่อมั่น ความเคารพนับถือ อันจะเป็นหนทางให้สามารถดาเนินขั้นตอนต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ การพบปะเยี่ยมเยียนในชุมชนมีวัตถุประสงค์ดังนี้
เพื่อให้ชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์รู้จักและคุ้นเคยกับประชาชนและผู้นําชุมชนในพื้นที่
และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นพื้นฐานสาหรับการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ขั้นต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1.เข้า เยี่ย มพบปะผู้นํา ชุมชนและประชาชนที่บ้า นหรือนัด หมายโดยปฏิบัติการชุมชน
สัมพันธ์อาจแยกไปดําเนินการเป็นรายบุคคลหรือทั้งกลุ่ม ซึ่งการเยี่ยมเยียนพบปะผู้นําชุมชนนั้นอาจ
ดําเนินการทั้งผู้นําทางการและผู้นําตามธรรมชาติ
2.เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีและเทศกาล รวมถึงกิจกรรมสาธารณะกุศลและการพัฒนาที่
ชุมชนจัดขึ้น
3. เข้าร่วมกิจกรรมปกติตามวิถีชีวิตประจําวันในชุมชน
4. แนะนําตนเองและชี้แจงเกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ์
สื่อและอุปกรณ์ ได้แก่ คู่มือประชาชน เอกสารแผ่นปลิว กล้องถ่ายรูป สไลด์ วิดีโอ ใน
การให้ความรู้แก่ประชาชน
การวัดและการติดตามผล จะพิจารณาจากจํานวนผู้นําและประชาชนในท้องถิ่นที่ชุด
ปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์รู้จักและคุ้นเคย และความสนใจซักถามและความร่วมมือของประชาชน
2) กิจกรรมที่ 2 การศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน
แนวความคิดและหลักการ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนทําให้สามารถอธิบาย
สถานการณ์ต่าง ๆ ของชุมชนอันเป็นพืน้ ฐานของการวางแผน การตัดสินใจ และดําเนินกิจการร่วมกับ
ชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
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วัตถุประสงค์ เพื่อจะได้รู้จักและเข้าใจสถานการณ์และปัญหาของชุมชน ตลอดจนรู้จัก
และเข้าใจความต้องการของชุมชน โดยจะต้อง
1. สามารถวิเคราะห์และเรียงลาดับปัญหาความจาเป็นและความต้องการของชุมชนได้
2. มีข้อมูลชุมชนด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะ
1. ศึกษาข้อมูลชุมชน ความจําเป็นพื้นฐาน และข้อมูลหมู่บ้านของคณะกรรมการพัฒนา
ชนบทแห่งชาติ
2. สํารวจเกี่ยวกับท้องถิ่นสัมพันธ์กับงานด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
3. สอบถามหรือสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนหรือประชาชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ต้องการโดยการออกแบบสอบถามแล้วนํามาแจกแจงวิเคราะห์ข้อมูล
4. ใช้วิธีการเข้าร่วมกิจกรรมในชีวิตประจําวันของชาวบ้าน
สื่อและอุปกรณ์ แบบสอบถามรวมทั้งแบบบันทึกข้อมูลต่าง ๆ กล้องถ่ายรูป กล้อง
บันทึกเสียง กล้องวีดีโอ
การวัดและการประเมินผล ชุดปฏิบัติการสามารถแบ่งปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนได้ รวมทั้งเรียงลําดับความสําคัญของปัญหาได้
3) กิจกรรมที่ 3 การวางแผนร่วมกับผู้นําชุมชนและประชาชน
แนวความคิดและหลักการ การประชุมเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความเข้าใจปัญหา
เนื้อหาสาระรวมทั้งการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่ร่วมกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อระดมสมองร่วมคิดร่วมตัดสินใจต่อปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน
2. เพื่อเป็นการหารือร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติและผู้นําของชุมชนและประชาชน รวมทั้ง
บุคคลากรในหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อกําหนด นโยบาย แนวทาง แผนการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน อุบัติเหตุ และยาเสพติดให้โทษ
4. เพื่อกําหนดกิจกรรมที่เหมาะสมและเงื่อนไขการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ
1. ปรึกษาหารือผู้นําที่เกี่ยวข้อง เช่นกรรมการฝ่ายป้องกันและ รักษาความสงบเรียบร้อย
ฝ่ายสวัสดิการและสังคมของหมู่บ้าน รวมทั้งผู้นําอื่น เช่นกลุ่มครู ผู้นาศาสนา เพื่อประชุมในการ
วางโครงการการทํากิจกรรมด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุบัติภัยและยาเสพติดให้โทษ
2. การประชุมเป็นขั้นของการระดมความติดเพื่อเข้าใจสถานการณ์ร่วมกัน
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3. การประชุมควรให้ผู้นําชุมชนเป็นผู้นัดหมายและเป็นเจ้าของเรื่อง เจ้าหน้าที่ตํารวจควร
เป็นผู้ประสานงาน ติดต่อ อํานวยความสะดวก และพร้อมสนับสนุนในส่วนที่นอกเหนือขีด
ความสามารถของผู้นําชุมชน
4. ให้ที่ประชุมกําหนดกรอบนโยบายในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บน
หลักการของการพึ่งพาตนเองของชุมชนและการร่วมมือร่วมใจ พร้อมกําหนดโครงการหรือแผนงานที่
สามารถลงมือปฏิบัติได้
2.5.6.2 ขั้นปฏิบัติการ
ขั้นปฏิบัติการประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 1) การจัดระบบงานและประเมินความพร้อม
2) การแนะนําให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองและชุมชน 3) การจัดระบบประสานความร่วมมือ
ระหว่างตํารวจกับประชาชน โดยในแต่ละกิจกรรมประกอบด้วย แนวคิดและหลักการ วัตถุประสงค์
กิจกรรมและข้อเสนอแนะ สื่อและอุปกรณ์ และการวัดและการติดตามผล
1) กิจกรรมที่ 1 การจัดระบบงานและการประเมินความพร้อม
แนวความคิดและหลักการ เป็น ปัจ จัยที่สําคัญ มากเพื่อให้กาลังคนและบุคคลากรที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ระบบงาน แผนงานและขั้นตอนในการปฏิบัติกระชับสอดคล้องเหมาะสม
ไม่เช่นนั้นจะเกิดความสูญเปล่าอย่างมหาศาลหากไม่มีการเตรียมพร้อม
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้สานึกความพร้อมทางด้านบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งขวัญ
กําลังใจ จิตสํานึก อุดมการณ์ ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ ทักษะ
2.เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้ประเมินความพร้อมของการจัดระบบงาน รวมทั้งข้อขัดข้องและ
ปัญหาต่าง ๆ เพื่อที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขล่วงหน้า
3.จัดให้มีการสาธิตแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงาน เทคโนโลยี และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
และประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการปฏิบัติงาน
สื่อและอุปกรณ์ คู่มือ แผ่นพับ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ สไลด์ วีดีโอ แผนภูมิ
2) กิจกรรมที่ 2 การแนะนําให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองและชุมชน
แนวความคิดและหลักการ การแนะนําให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองและชุมชนจาก
ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดให้โทษ อุบัติภัย และปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอาชญากรรมนั้น
เป็นวิธีการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด เมื่อประชาชนและชุมชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากปัญหาดังกล่าว โดยเข้าใจถึงที่มาของปัญหา ผลเสียที่จะเกิดต่อ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนแนวทางป้องกัน แก้ไข และมีความรู้สึกรับผิดชอบในฐานะสมาชิก
ของชุมชนแล้ว ปัญหาต่าง ๆ
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วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ทราบที่มาและสาเหตุของปัญหาอาชญากรรม ยาเสพ
ติดให้โทษ อุบัติภัย ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.เพื่อให้ประชาชนได้ทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาในฐานะสมาชิกของชุมชนและ
การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ
3.เพื่อให้ประชาชนได้ทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาในฐานะสมาชิกของชุมชนและ
การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ข้อเสนอแนะ
1.การพบปะพูดคุยกับประชาชนตามเคหสถาน โดยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติดให้โทษ อุบัติภัย และปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
2.ประสานงานโรงเรียนในท้องถิ่นเพื่อขอให้จัดเวลาช่วงสั้น ๆ ให้ชุดปฏิบัติการชุมชน
สัมพันธ์ทําการบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน
3.จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติดให้
โทษ อุบัติภัย และปัญหาอื่น ๆ
สื่อและอุปกรณ์ เอกสารแจกจ่ายให้ความรู้กับประชาชนเครื่องฉายแผ่นใส สไลด์
พร้อมจอฉาย กระดาษสีขาว กระดานดาเครื่องเล่นวีดีโอพร้อมโทรทัศน์
การวัดและประเมินผล
1.จากจํานวนประชาชนหรือหลังคาเรือนที่ได้ให้ความรู้
2.จากจํานวนครั้งของการฝึกอบรมที่จัดขึ้นและจานวนประชาชนที่เข้ามาร่วมรับการ
ฝึกอบรม
3.จากความสนใจของประชาชนที่ได้สัมผัสหรือเข้ามารับการฝึกอบรม
3) กิจกรรมที่ 3 การจัดระบบประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนกับตํารวจ
แนวความคิดและหลักการ การประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนกับตํารวจและการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของตํารวจเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดให้โทษ อุบัติภัยและปัญหาอื่น ๆ ใน
ชุมชน หลังจากประชาชนในชุมชนได้มีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและแนวทางแก้ไขแล้ว คือเป้าหมาย
สุดท้ายของงานชุมชนสัมพันธ์ แต่การที่ตํารวจกับประชาชนจะมีการประสานงานที่ดี แต่ละฝ่ายจะต้อง
มีความรู้ความเข้าใจและเห็นชอบกับระบบการประสานงาน และดําเนินงานตามระบบดังกล่าวอย่าง
จริงจัง
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วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ประชาชนและตํารวจร่วมกันจัดระบบประสานความร่วมมือและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของตํารวจ
2.เพื่ อ ให้ ก ารประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประชาชนกั บ ตํ า รวจเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3.เพื่อให้ประชาชนเข้าใจแนวทางการมีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของตํารวจ
4. เพื่อให้ประชาชนประสานความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของตํารวจ
ด้วยความมั่นใจและมีความปลอดภัยอย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะ
1.จัดการประชุมระหว่างผู้นําชุมชน ประชาชนและตํารวจ ขอความร่วมมือและชี้แจง
เกี่ยวกับหน้าที่ของพลเมืองดี ตลอดจนวิธีการแจ้งข่าวสารให้กับตํารวจ
2.จัดตู้รับข่าวสารความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
3.นําข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับระบบการประสานงานและการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของตํารวจมากระทาการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.จัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้ข่าวสารและการสนับสนุนการปฏิบัติงานของตํารวจให้
มีความทันสมัยและต่อเนื่อง โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ให้ข่าวและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ตํารวจเป็นสําคัญ
สื่อและอุปกรณ์ การปฏิบัติงานขั้นตอนนี้ดาเนินการได้โดยชุดปฏิบัติการชุมชน
สัมพันธ์และผู้บริหารงานชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งคือผู้บริหารงานสถานีตํารวจด้วย สาหรับสื่อและอุปกรณ์
พื้นฐานนอกเหนือจากที่ใช้ในการประชุมชี้แจง กระดาษสีขาว กระดานดา แผ่นใส แล้ว จักต้องจัดสิ่ง
ต่อไปนี้ด้วย คือ ตู้รับเอกสารและความคิดเห็นของประชาชน แฟ้มรายชื่อประชาชนที่ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองดี การป้องกันปัญหาอาชญากรรม แฟ้มรายชื่อและรายละเอียด
เกี่ยวกับผู้ให้ข่าวหรือแหล่งข่าวที่สามารถประสานให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ตํารวจ
การวัดและประเมินผล
1.จากจํานวนข่าวสารที่ได้รับในตู้รับข่าวสารและความคิดเห็นของประชาชน
2.จํานวนหรือประชาชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองดี การ
ป้องกันปัญหาอาชญากรรม
3.จํานวนรายชื่อผู้ให้ข่าวหรือแหล่งข่าวที่สามารถประสานให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของตํารวจจานวนการเกิดของอาชญากรรมในพื้นที่และผลการจับกุม
2.5.6.3 ขั้นการติดตามผล ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข
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แนวความคิดและหลักการ การวัดผลทําให้ทราบถึงปัญหาและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนํา
ข้อมูล เหล่า นั้น มาวิเคราะห์และประเมิน ผลว่า ได้ผ ลตรงตามวัต ถุป ระสงค์ห รือเป้า หมายมากน้อย
เพียงใด และปรับปรุงแผนงานหรือโครงการการปฏิบัติครั้งต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นผลจากการที่ดาเนินโครงการไปแล้ว
2.เพื่อเป็นการประเมินผลว่า งานชุมชนสัมพันธ์ได้ผลมากน้อยเพียงใดเพื่อเป็น
พื้นฐานในการปรับปรุงแก้ไขแผนงานและแผนปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์
กิจกรรมและข้อเสนอแนะ
1.การสร้างเครื่องมือแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกในการเก็บข้อมูล
ผลกระทบต่าง ๆ จากการดาเนินงานชุมชนสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานวิจัยหรือสถาบัน
เช่น วิทยาลัย มหาวิทยาลัยใกล้เคียงให้ช่วยเหลือดาเนินการติดตามประเมินผลโครงการ
2.ประชุมที่ปรึกษาหารือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้นําหมู่บ้าน ผู้นํากลุ่ม กรรมการ
ฝ่ายต่างๆ รวมทั้งประชาชน เพื่อให้แสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ
และควรสัมมนาระหว่างผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารโครงการ นักปฏิบัติ นักวิชาการ นักบริหาร และ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และปรับปรุงแก้ไขการทางานในครั้งต่อไป
3.บันทึกภาพ สไลด์ วิดีโอและบันทึกเสียง
4.สื่อและอุปกรณ์ กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สาหรับในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เทปบันทึกเสียง ฯลฯ
จากแนวทางการดํา เนิน งานชุม ชนและมวลชนสัมพัน ธ์นั้น ทางสํ า นัก งานตํ า รวจ
แห่งชาติได้ระบุไว้ว่าให้แต่ละสถานีควรนําไปปฏิบัติโดยให้มีการวิเคราะห์ปัญหาก่อน ไม่ว่าจะเป็น
โครงการที่จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน และการเสริมสร้างความร่วมมือและป้องกันตนเองของ
ประชาชน ไม่จาเป็นต้องทําทุกโครงการ และอาจจัดทําโครงการขึ้นเพิ่มเติมตามสภาพปัญหาของแต่
ละพื้นที่ก็ได้

2.6 แนวคิดการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของสถานีตํารวจ
2.6.1 แนวคิดและทฤษฎีตํารวจชุมชน
ตํารวจชุมชน หมายถึง “หลักการทํางานของตํารวจ ซึ่งส่งเสริมสนับสนุนแก้ต้นเหตุเพื่อลด
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของชุมชนโดยเทคนิคการแก้ต้นเหตุปัญหา ด้ว ย
ความร่วมมือระหว่างตํารวจและชุมชน”
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เป็นแนวคิดเริมต้นจาก เซอร์โรเบิร์ต พีล ผู้ก่อตั้งตํารวจมหานครลอนดอนหรือ สก๊อต
แลนด์ยาร์ด เจ้าของคําพูดที่ว่า “ตํารวจคือประชาชน ประชาชนคือตํารวจ” (The Police are
the public and the public are the police) แนวคิดและหลักการทํางานของตํารวจผู้รับใช้
ชุมชน คือ แนวคิดและหลักการทํางานใหม่ของตํารวจ เพิ่มเติมจากการทํางานแบบเดิม ที่มุ่งเพียงมี
สายตรวจป้องกัน/แก้ไขเหตุร้ายและสืบสวนจับกุมผู้กระทําความผิด เท่านั้น
การตํารวจชุมชนเป็นการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ เพื่อป้องกันและควบคุมอาชญากรรม และ
ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ซึ่งมีสาระสําคัญ 4 ประการ ได้แก่
1.การขยายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของงานตํารวจให้กว้างขวางขึ้น
2.การให้ความสําคัญอย่างเน้นหนักในการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างตํารวจกับประชาชน
อย่างใกล้ชิด ลึกซึ่ง สม่ําเสมอ และต่อเนื่องตลอดไป
3.การให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาและการป้องกัน
อาชญากรรม
4.ความพยายามที่จะปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานตํารวจ เพื่อกระจายการให้บริการ
และการวางแผนระดับชุมชน ให้ดีมากยิ่งขึ้น
นัยนา เกิดวิชัย (2547 : 5 - 6) กล่าวถึง อํานาจหน้าที่ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดังนี้
มาตรา 6 สํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในอํานาจการบังคับ
บัญชาของนายกรัฐมนตรี และมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. รักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จ
ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ
2. ดูแลควบคุม และกํากับการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3. ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดทางอาญา
4. รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย ความปลอดภั ย ของประชาชน และความมั่ น คงของ
ราชอาณาจักร
5. ปฏิบัติการอื่น ตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของข้าราชการตํารวจ หรือ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
6. ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
7. ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้การปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ตาม (1) (2)
(3) (4) หรือ (5) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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มาตรา 7 ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชน มีส่วนร่วมในกิจการ
ตํารวจ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อย และรักษา
ความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสม และความต้องการแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ การดําเนินการ
มีส่วนร่วมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)
กําหนด
2.6.2 หลักการสําคัญของการตํารวจชุมชน
หลักการสําคัญของการตํารวจชุมชนประกอบด้วยหัวข้อใหญ่ๆ 2 ข้อ
ข้อแรก ตํารวจเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนเกาะติดพื้นที่อย่างทั่วถึง
ข้อสอง ตํารวจนําชุมชนหน่วยงานอื่นแก้ต้นเหตุอาชญากรรม หรือความไม่เป็นระเบียบใน
ชุมชน หลักการสําคัญของการตํารวจชุมชน 2 ข้อดังกล่าว แยกย่อยได้ 10 หลักการดังนี้
1. การนํ า หลั ก การตํ า รวจชุ ม ชนเป็ น แนวคิ ด หรื อ กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ในการทํ า งาน (Core
Strategy) ที่ตํารวจทุกคนในองค์กรหรือหน่วยงานตํารวจต้องนําไปใช้เป็นหลักในการทํางาน ตั้งแต่
หัวหน้าหน่วยหรือผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นจนถึงตํารวจทุกฝ่ายทุกแผนก (ไม่ใช้มีความคิดว่าเฉพาะ
ตํารวจชุดชุมชนมวลชนสัมพันธ์เท่านั้นที่ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน แต่พนักงานสอบสวนที่เป็น
ร้ อ ยเวรสอบสวนหรื อ ตํ า รวจสายตรวจไม่ ส นใจรั บ ฟั ง แก้ ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมาแจ้งความ) การจะแสดงออกว่าหน่วยตํารวจใดนําแนวคิดตํา รวจผู้รับใช้
ชุมชนไปเป็นแนวคิดหลักในการทํางานหรือไม่ ให้ดูจากการกําหนดวิสัยทัศน์ค่านิยมของหน่วยว่ามีการ
กําหนดแนวคิดหลักในการทํางานร่วมมือกับประชาชนหรือให้ประชาชนศรัทธาหรือใช้พลังมวลชน
มาร่วมแก้ปัญหาอาชญากรรมหรือไม่ หรือมีนโยบายยุทธศาสตร์ในการนําหลักการตํารวจชุมชน ทั้ง
10 ข้อนี้ ไปกํา หนดหรือนํา ไปใช้ เ ป็น หลักทํา งานหรือไม่ งานตํา รวจผู้รับ ใช้ชุมชนไม่ ใช้ โ ครงการ
ชั่วคราวที่หมดเวลา หรือหมดเงินงบประมาณแล้วเลิกทํา เช่น โครงการปราบโจรฤดูแล้งหรือโครงการ
นํา ตํา รวจไปทํา บุญร่ว มกับ ประชาชนทุกวันพระเป็น ต้น แต่เ ป็นหลักการทํางานสํา คัญ ที่ต้องทํา
ตลอดไปจึงจะเป็น “ตํารวจชุมชน”
2. การกระจายอํา นาจให้ตํา รวจผู้ป ฏิบัติงาน (Decentralized) ตํา รวจสายตรวจหรือ
ตํารวจที่ทํางานสัมผัสกับประชาชน เช่น สายตรวจตําบล หรือตํารวจที่รับผิดชอบพื้นที่จะต้องได้รับ
การกระจายอํานาจ หรือมีอํานาจในการนําเสนอการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน
ให้ได้มากที่สุด แทนวิธีการทํางานแบบเดิมที่อํานาจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อยู่ที่ส่วนกลาง
เช่น ปัจจุบันหน่วยงานตํารวจไทยมอบอํานาจให้หัวหน้าสถานีตํารวจมีอํานาจมากขึ้นกว่าเดิมมาก เช่น
การสั่งคดีการปล่อยชั่วคราว การอนุมัติให้ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ เป็นต้น
3. การเกาะติ ด พื้ น ที่ แ ละการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบให้ ตํ า รวจแต่ ล ะพื้ น ที่ (Fixed
Geographic & Accountability) ในระบบการตํารวจชุมชน ตํารวจทุกคนไม่ว่าสายตรวจรถยนต์
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สายตรวจรถจั ก รยานยนต์ สายตรวจตํ า บลหรื อ ตํ า รวจประจํ า ตู้ ย าม ฝ่ า ยอํ า นวยการหรื อ
ผู้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ
จะได้รับมอบการกระจายอํานาจให้แบ่งรับผิดชอบพื้นที่เป็นระยะ
เวลานาน ๆ เช่น จะไม่เปลี่ยนสายตรวจแต่ละผลัดหรือแต่ละเขตบ่อยจนทําให้ตํารวจสายตรวจไม่มี
ความคุ้นเคย หรือชาวบ้าน “ไม่เชื่อใจ” หรือเห็นตํารวจเป็นคนแปลกหน้า โดยควรจัดตํารวจแบบ
เกาะติดพื้นที่การแบ่งมอบพื้นที่หรือเขตตรวจ ยึดถือชุมชนเป็นหลัก มากกว่า สถิติคดี
4. ใช้พลังความร่วมมือของประชาชนและอาสาสมัคร (Volunteers) ในระบบการตํารวจ
ชุมชนมุ่งเน้นให้มีการใช้ความร่วมมือจากประชาชนในรูปแบบของการเป็นอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ
ตามที่ชุมชนหรือในพื้นที่ต้นทุนทางสังคม หรือมีการจัดตั้ง หรือมีความเหมาะสม ตํารวจมีหน้าที่ให้
ความรู้ แ ละสร้ า งความร่ ว มมื อ กํ า หนดวิ ธี ก ารจั ด ตั้ ง เพื่ อ ประชาชนได้ ม าช่ ว ยเหลื อ งานป้ อ งกั น
อาชญากรรมและแก้ไขความไม่เป็นระเบียบของชุมชนตามความเหมาะสม ซึ่งจะทําให้ตํารวจมีเวลาไป
ทํางานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอื่นได้มากขึ้น
รูปแบบของอาสาสมัครจะต่างไปในแต่ละพื้นที่ชุมชน บางแห่งอาจจะเป็นการใช้อาสาสมัคร
ที่มีหน่วยงานอื่นจัดตั้งไว้แล้วหรือตํารวจจัดตั้งขึ้นเอง แล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่และชุมชนและ
ความพร้อมของสภาพชุมชน เช่น อาสาสมัครตํารวจชุมชน ( ตชต.) สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม
เหยี่ยวเวลา อาสาจราจร ตํารวจบ้าน สายตรวจประชาชน สมาชิกกู้ภัย สมาชิกชุมชนเพื่อนบ้าน
เตือนภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และลูกเสือชาวบ้าน เป็นต้น
5. ใช้ผู้สนับสนุน (Enhancer) ในระบบการตํารวจชุมชน ตํารวจจะต้องหาความร่วมมือใน
การสนับสนุนงานตํารวจจากชุมชนและองค์กรป้องครองในพื้นที่ไม่เฉพาะงานหลักคือ การป้องกัน
อาชญากรรมหรือการเป็นอาสาสมัครในการป้องกันอาชญากรรมเท่านั้น แต่ในระบบตํารวจชุมชน
หน่ ว ยตํ า รวจจะต้ อ งแสวงหาทรั พ ยากรจากชุ ม ชนมาช่ ว ยเหลื อ งานตํ า รวจอื่ น ๆ เช่ น การจั ด
อาสาสมัครช่วยแจ้งข่าวเว็บไซต์ลามก การให้ประชาชนเป็นอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือ
บริ ก ารผู้ ม าแจ้ ง ความที่ ส ถานี ตํ า รวจ การจั ด อาสาสมั ค รช่ ว ยรั บ โทรศั พ ท์ ที่ ศู น ย์ วิ ท ยุ การจั ด
อาสาสมัครลงข้อมูลสถิติคดี การจัดคณะกรรมการหาทุนช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม และการรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากชุมชนหรือท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลืองานตํารวจในด้านต่าง ๆ
6. การบังคับใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือรับใช้ชุมชน (Law Enforcement) งานการตํารวจ
ชุมชนยังถือว่าการสืบสวนจับกุมคนร้ายเป็นเครื่องมือสําคัญในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และ
ปัญหาความไม่เป็นระเบียบในชุมชน โดยเน้น การจับกุมเพื่อแก้ปัญหา ที่ถือเป็นความเดือดร้อนของ
ชุมชนเป็นลําดับแรกสุด และตํารวจมีหน้าที่ในการรักษาสมดุลระหว่างการบังคับใช้กฎหมายหรือการ
จับ กุมกับ ความร่ว มมือของชุมชน ในการแก้ ไขต้ น เหตุของปั ญ หาอาชญากรรม หรือ ความไม่เ ป็ น
ระเบียบของชุมชน
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7. เน้นป้องกันปัญหาอาชญากรรมมากกว่ารอให้เกิดเหตุ (Proactivc Crime Prevention)
การตํ า รวจชุ ม ชนมุ่ ง เน้ น ในการทํ า งานเพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ อ าชญากรรมเกิ ด มากกว่ า การรอให้
อาชญากรรมเกิดแล้ว จึงคิด ติด ตามจับ กุมคนร้า ยเพื่อฟ้องศาล กิจกรรมส่วนใหญ่ของตํารวจที่ทํา
ร่วมกับชุมชน คือ สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการป้องกันอาชญากรรมด้วยชุมชนเอง โดยใช้
เทคนิคแก้ต้นเหตุของปัญหาการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม การจัดระบบเพื่อนบ้า น
เตือนภัยหรือจัดสายตรวจประชาชน เป็นต้น เพื่อมุ่งเป้าประสงค์ในการลดอาชญากรรมและความ
หวาดกลัวภัยอาชญากรรม
8. ใช้เทคนิคแก้ปัญหา (Problem Solving) ตํารวจสมาชิกชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ
ทํางานร่วมกัน เพื่อกําหนดต้นเหตุของปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน หรือปัญหาความไม่เป็น
ระเบียบในชุมชน (Scanning) แล้ววิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Analysis ) แสวงหาแนวทางในการ
แก้ ไขปัญ หา (Response) ดํา เน้น การแก้ ไขปัญ หาแล้ว ประเมิน ผล (Assessment) เทคนิคในการ
แก้ปัญหานี้ เป็นการระดมความร่วมมือระหว่า งตํารวจกับชุมชน เป็น การคิดแก้ปัญ หานอกกรอบ
ความคิดการทํางานแบบเดิมของตํารวจ ที่ถือว่า การสืบสวนจับกุมคนร้ายได้ก็นับเป็นการบรรลุภารกิจ
แล้ว แต่ถ้าตํารวจมีแนวคิดและทํางานตามความเชื่อแบบเดิมปัญหาอาชญากรรมหรือความเดือดร้อน
ของชุมชนก็จะกลับมาอีก เพราะ การจับกุมคนร้าย ไม่ใช้การแก้ต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริง
การใช้เทคนิคแก้ปัญหาลักษณะนี้ ควรถือเป็นหลักการสําคัญ เพราะที่ผ่านมาประเทศไทย
เคยใช้ชุดชุมชนมวลชนสัมพันธ์เข้าไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตํารวจกับประชาชนได้แล้ว แต่
ไม่ได้นําชุมชนมาระดมความร่วมมือกับตํารวจ ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมหรือความเดือดร้อน
ของชุมชน
9. การเป็นหุ้นส่วน และสร้างความร่วมมือระหว่างตํารวจ และชุมชน (Partnerships) ใน
ระบบตํ า รวจชุ ม ชนประชาชนในชุ ม ชนคื อ หุ้ น ส่ ว นของตํ า รวจในการร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบป้ อ งกั น
อาชญากรรมหรือปัญหาความไม่เป็นระเบียบในชุมชน (ไม่ใช้เป็นปัญหาของตํารวจเพียงฝ่ายเดียว)
ตํารวจและประชาชนในชุมชนต้องร่วมกันสํารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับความ
เดือดร้อนหรือความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมและให้ชุมชนร่วมใช้เทคนิคแก้ปัญหาเพื่อร่วมแก้ต้นเหตุ
ปัญหาความเดือดร้อนจากอาชญากรรมดังกล่าว และตํารวจต้องสร้างความร่วมมือหรือเป็นแกนนําใน
การระดมทรัพยากร/ความร่วมมือ หรือให้ประชาชนร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อดําเนินกิจกรรมป้องกัน
อาชญากรรมได้ด้วยตัวชุมชนเอง
10. ตํารวจต้องบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Integration) ในการบังคับใช้กฎหมาย
หรือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโดยเฉพาะการแก้ที่ต้นเหตุของปัญหา (ไม่ใช้เพียงแต่จับกุม
คนร้าย ) หลายกรณี ตํารวจไม่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงจะเข้าไปจัดการได้ เช่น หอพักที่เป็นแหล่งมั่ว
สุมของวัยรุ่นติดยาเสพติด เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์หรือประชาชนสงเคราะห์มี
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หน้าที่ตามกฎหมายโดยตรงในการจัดระเบียบ หรือการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณที่เกิดเหตุชิงทรัพย์
หรือข่มขืนเสมอ ๆ เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การถอนใบอนุญาตให้บุคคลที่มี
พฤติกรรมลักเล็กขโมยน้อยมีและใช้อาวุธปืน เป็นอํานาจของนายทะเบียนอาวุธปืน คือ นายอําเภอ
ท้องที่(ต่างจังหวัด) การอนุญาตให้รถเร่ขายสุราตามงานเทศกาลหรืองานรื่นเริงต่าง ๆ ที่เป็นต้นเหตุให้
วัยรุ่นซื้อสุราได้ทุกเวลา นําไปสู่เหตุทําร้ายร่างกายเป็นอํานาจของสรรพสามิต รถที่หายส่วนมากเป็น
รถจักรยานยนต์ใหม่ที่ไม่ได้รับป้ายทะเบียนจากหน่วยงานขนส่งทางบท และสถานที่ที่มีรถหายมาก
ที่สุดคือตลาดนัด ที่ฝ่ายพาณิชย์จังหวัดมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขอนุญาตให้เปิดตลาดนัดได้ดังนี้เป็นต้น
2.6.3 ปัจจัยสู่ความสําเร็จของการตํารวจชุมชน
การจะรู้ว่าหน่วยตํารวจใดเป็น “ตํารวจชุมชน” เท่าใด หรือวัดระดับของการนําหลักการ
ตํารวจผู้รับใช้ชุมชนไปใช้ หรือวัด “ความเป็นตํารวจชุมชน” มีเกณฑ์ในการวัดจากการทํางานของ
ตํารวจ 5 ระดับ จากน้อยไปหามาก คือ
1. ตํารวจสนใจชุมชน เฉพาะเวลาประชาชนแจ้งความเท่านั้น
2. ตํารวจแนะนําการป้องกันอาชญากรรมแก่ชุมชน
3. ประชาชนแจ้งข่าวสารแก่ตํารวจเสมอ
4. ตํารวจนําชาวบ้านร่วมคิดร่วมทําแก้ปัญหาชุมชน
5. ชุมชนป้องกันอาชญากรรมด้วยชุมชนเองโดยตํารวจเป็นแกน/สนับสนุน
หน่วยงานอื่นก็เริ่มที่จะเห็นความสําคัญของชุมชนและมุ่งส่งเสริมให้ชุมชนเข็มแข็ง เช่น
กระทรวงยุติธรรมได้เริ่มนําหลักการยุติธรรมสมานฉันท์ (Restorative Justice) และการยุติธรรม
ชุมชน (Community Justice)เป็นต้น มาใช้ในชุมชน ซึ่งล้วนแล้วแต่สอดรับหรือเป็นแนวทางเดียวกับ
การตํารวจชุมชนทั้งสิ้น และหลักการของการตํารวจชุมชนนี้ยังสอดรับกับแนวคิดชุมชนเข้มแข็ง พลัง
แผ่นดินต่อต้านยาเสพติด หรือแม้กระทั้งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทุกแนวคิดมีวัตถุประสงค์ให้
ครอบครัว/ชุมชน มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ ดังนั้น ตํารวจก็สามารถที่จะใช้เครือข่าย
เหล่านี้เป็นฐานในการทํางานการตํารวจชุมชนได้ด้วย
ในระบบตํารวจชุมชน ตํารวจต้องบูรณาการกับหน่วยงานที่จะแก้ไขส่วนที่เป็นต้นเหตุ ทํา
ให้เกิดปัญหาสังคม นําไปสู่อาชญากรรมหรือปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน โดยการ
จัดสังคมให้ดีขึ้น
กล่าวโดยสรุป ปรัชญาการตํารวจชุมชนเป็นปรัชญาในการทํางานแนวใหม่บนพื้นฐานของ
ความเชื่อที่ว่า การที่ตํารวจกับชุมชนสร้าง “พันธมิตรในเชิงหุ้นส่วน ( Partnerships) ในการทํางาน
ร่วมกันด้วยความไว้วางใจต่อกัน (Trust) โดยใช้ความริเริมสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ย่อมสามารถแก้ไขปัญหา
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อาชญากรรมต่าง ๆ รวมทั้งความรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรม สภาพความไร้ระเบียบ/ความเสื่อม
โทรมทางสังคมและทางกายภาพในชุมชน
นอกจากนี้ หลุยส์ ราดิเลท์ (Louis Radelet) และเดวิค คาร์เตอร์ (David L. Carter) ได้
วิจัยพบว่าการตํารวจผู้รับใช้ชุมชนจะประสบผลสําเร็จหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้
1. คําแถลงภารกิจ หน่วยงานตํารวจมีคําแถลงภารกิจที่ชัดเจนหรือไม่ ได้ตระหนักนึก
พันธมิตรเชิงหุ้นส่วนระหว่างตํารวจกับชุมชนหรือไม่
2. การกระจายอํานาจ เจ้าหน้าที่ตํารวจชุมชนได้รับมอบอํานาจในการพิจารณาแก้ไข
ปัญหาชุมชนมากน้อยเพียงใด
3. การแก้ไขปัญหา การตรวจท้องที่ของสายตรวจไปการตรวจลาดตระเวนไปตามสถานที่
ต่าง ๆ หรือเป็นการตรวจเพื่อมุ่งที่จะแก้ไขปัญหา ในวันหนึ่ง ๆ ตํารวจสายตรวจตระเวนไปตามถนน
หนทางเพื่อระรับวิทยุแจ้งให้ระงับเหตุ หรือใช้เวลาส่วนใหญ่ในการแก้ไขปัญหา
4. การมีส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ตํ า รวจได้ พัฒ นาเครื่อ งมือ หรื อ กลไกให้ ชุม ชนได้ แสดง
ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เครื่องมือหรือกลไกเหล่านี้ ประชาชนผู้อยู่อาศัยในชุมชน
ทราบหรือไม่ ประชาชนหรือผู้แทนชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางนโยบายหรือไม่
ผู้บริหารให้ความสนใจมาร่วมประชุม/พบปะกับประชาชนหรือผู้แทนชุมชนบ้างหรือไม่ หรือปล่อยให้
เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจชุมชนเท่านั้น
5. ทัศนคติที่ตํารวจมีต่อประชาชน เจ้าหน้าที่ตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนสถานีตํารวจ
จะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อประชาชน กรณีรับแจ้งความทางโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องชี้แจงแก้ผู้
แจ้งให้รับทราบ ถึงแนวทางการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป เจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องรู้สึกเกิดการยอมรับ
ประชาชนในชุมชน
6. ระบบการจัดการหน่วยงานตํารวจจะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการให้สอดคล้อง
กับปรัชญาการตํารวจ การบังคับบัญชาระดับต่าง ๆ จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานมีการปรับ
บทบาทหน้าที่ของสายตรวจตํารวจให้สามารถทํางานร่วมกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาได้ สร้างระบบ
การประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจชุมชนที่รับผิดชอบพื้นที่ปฏิบัติการกับสายตํารวจปกติ ได้
มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจ หน่วยงานตํารวจจะต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศในการทํางานร่วมกับชุมชนอย่างจริงจัง
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ร างวัล จะต้องมีการปรับ ปรุงระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยวัดจากคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ดีขึ้น มิใช่วัดจากสถิติตัวเลขการจับกุม
หรื อ การออกใบสั่ ง จราจร พั ฒ นาระบบการให้ ร างวั ล และประกาศชมเชยผู้ มี ผ ลงานดี เน้ น การ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบพื้นที่ทํางานระยะยาว เพื่อให้รู้จักชุมชน
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8. การฝึกอบรม จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตํารวจชุมชนให้มีความรู้ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาของชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
9. การกําหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบ การพิจารณากําหนดชุมชนเป้าหมายเพื่อมอบหมาย
พื้นที่รับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจชุมชนตามสภาพความเป็นจริงของชุมชน มิให้เป็นอุปสรรคต่อ
การทํางานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจชุมชนกับชุมชนเป้าหมาย
10. เจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งฝ่ายการเมือง มีความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาการตํารวจ
ชุมชนหรือไม่ และให้การสนับสนุนมากน้อยเพียงใด
11. ปรัชญาในการทํางานหรือเป็นเพียงโปรแกรมพิเศษ การนําปรัชญาการตํารวจชุมชน
มาใช้นั้น นํามาใช้เป็นปรัชญาการทํางานของหน่วยงานตํารวจทุกฝ่าย หรือเป็นเพียงโปรแกรมพิเศษ
ของหน่วยตํารวจชุมชนสัมพันธ์/หน่วยป้องกันอาชญากรรมเท่านั้น หากนํามาใช้เฉพาะหน่วยย่อย
โอกาสที่จะสําเร็จเป็นไปได้ยาก กรณีมีการประชุมร่วมกับผู้แทนชุมชนเพื่อวิเคราะห์ปัญหาหรือกําหนด
แนวทางแก้ไขปัญหา เป็นความรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่จะต้องเข้าร่วม
12. สื่อมวลชน ท่าทีของสื่อมวลชนต่อหน่วยงานตํารวจในการนําปรัชญาการตํารวจผู้รับ
ใช้ชุมชนมาใช้แก้ไขปัญหาอาชญากรรมเป็นอย่างไร สื่อมวลชนพิจารณาผลการทํางานของตํารวจจาก
ดัชนีชี้วัดตัวใด สถิติอาชญากรรม ผลการจับกุมหรือสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนที่ดีขึ้น
13. การเลือกรูปแบบของการการตํารวจชุมชนที่แตกต่างกันมาใช้ตามความเหมาะสม
หน่วยงานตํารวจย่อมมีข้อแตกต่างกันในการนํารูปแบบของการตํารวจชุมชนมาใช้ ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่
กับวิธีการที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางนโยบายและแก้ไขปัญหาชุมชนได้ดีที่สุดตามความ
เหมาะสม
2.6.4 สูตรสําเร็จของการตํารวจชุมชน
โรเบิ ร์ ต โทรจาโนวิค ซ์ (Robert Trojanowicz) และบอนนี่ บั คคี ร อคซ์ (Bonnie
Buequeroux) ได้อธิบายไว้ว่า การตํารวจชุมชนเป็นปรัชญาของการตํารวจแนวใหม่บนพื้นฐานของ
ความเชื่อที่ว่า การที่ตํารวจกับประชาชนทํางานร่วมกันโดยใช้ความริเริมสร้างสรรค์ ย่อมสามารถ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ความรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ตลอดจนสภาพ
การไร้ ร ะเบีย บ/ความเสื่อมโทรมทางสังคมและทางกายภาพในชุมชนต่า ง ๆ ได้ การที่จ ะบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว หน่วยงานตํารวจจะต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสุจริตชนที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนนั้น ๆ โดยเปิด โอกาสให้เ ข้า มามีส่ว นร่ว มแสดงความคิด เห็น เสนอแนะ ในการจัด ลํา ดับ
ความสําคัญเร่งด่วนของปัญหา และร่วมพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่โดยรวมของชุมชน ซึ่งเท่ากับ
เป็นการเปลี่ยนปรัชญาในการทํางานจากเดิม ที่ใช่มาตรการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน
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ปรัชญาการตํารวจชุมชน สามารถสังเกตจากการที่หน่วยงานตํารวจปรับยุทธศาสตร์ในการ
ทํางาน เพื่อนําทฤษฎีการตํารวจผู้รับใช้ชมุ ชนไปสู่การปฏิบัติ อาทิ การกําหนดหน้าที่การงานของสาย
ตรวจ โดยไม่ต้องทํางานภายในรถยนต์ส ายตรวจ ที่รอรับฟังคําสั่งทางวิทยุตํารวจให้ไประงับเหตุ
ตลอดเวลา เพื่ อให้ ส ายตรวจมี เ วลาทํา งานมากขึ้น สามารถสั มผัส กับ ประชาชนภายในเขตพื้น ที่
รับ ผิ ด ชอบของตนได้ โ ดยตรง – อย่ า งใกล้ ชิ ด สม่ํา เสมอทุ ก วั น เจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจชุ ม ชนที่ เ รี ย กว่ า
Community Policing Officer (CPO) ใหม่นี้ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รอบรู้งานทั่วไป (Generalist) ใน
ฐานะเจ้าพนักงานซึ่งมีภาระหน้าที่ในการกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามความต้องการของ
ชุมชน โดยใช้ปรัชญาการตํารวจผู้รับใช้ชุมชน การให้เจ้าหน้าที่ตํารวจชุมชนมีพื้นที่รับผิดชอบในการ
ทํางานนั้น จะทําให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่ตํารวจชุมชนสามารถเข้าถึง รู้จักและ
สัมผัสโดยตรงอย่างใกล้ชิด/สม่ําเสมอกับประชาชนในชุมชนอันจะนําไปสู่ความรู้สึกเชื่อมั่น/ไว้วางใจต่อ
เจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจชุ ม ชน ซึ่ง มี ห น้ า ที่เ ป็ น ผู้ แ ทนของหน่ ว ยงานตํ า รวจประจํา ชุ มชนนั้น ๆ มี ห น้ า ที่
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ของ
ชุมชน เจ้าหน้าที่ตํารวจชุมชนจะต้องรับฟังความคิดเห็นและรวบรวมข้อเสนอแนะ นํามาวิเคราะห์
จัดลําดับความสําคัญเร่งด่วนในการทํางานให้ตรงกับความต้องการของชุมชน อันจะนําไปสู่การเข้ามา
มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการทํางานของตํารวจ
ดังนั้น การตํารวจผู้รับใช้ชุมชนจึงต้องมีการเปลี่ยนปรัชญาและมุมมองในการคิดเกี่ยวกับ
ภารกิจของหน่วยงานตํารวจ มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการทํางานตามปรัชญาการตํารวจผู้รับ
ใช้ ชุ ม ชนอย่ า งจริ ง การตํ า รวจผู้ รั บ ใช้ ชุ ม ชนเสนอแนวทางการทํ า งานใหม่ ซึ่ ง เน้ น การตํ า รวจ
ภายใต้รูปแบบของการกระจายการบริการลงสู่ระดับชุมชน (Decentralized) และถึงประชาชนเป็น
รายบุคคล (Personalized) โดยให้โอกาสประชาชนทุกคนได้เข้ามามีบทบาทในกระบวนการทํางาน
ของตํารวจ
โรเบิ ร์ ต โทรจาโนวิ ค ซ์ (Robert Trojanowicz) และบอนนี่ บั ค คี ร อคซ์ (Bonnie
Buequeroux) ได้กําหนดขอบเขตของยุทธศาสตร์การตํารวจชุมชน โดยใช้สูตร 9 P ดังต่อไปนี้
1. Philosophy ปรัชญาการตํารวจผู้รับใช้ชุมชน ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จทั้งในเชิงตั้งรับ
และเชิงรุก โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะพันธมิตรในเชิงหุ้นส่วน ในกระบวนการระบุปัญหา
จัดลําดับความสําคัญของปัญหาตามความต้องการของชุมชน และการแก้ปัญหาอาชญากรรม ความ
หวาดกลัวภัยอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด สภาพไร้ระเบียบทางสังคม และสภาพความเสื่อมโทรม
ทางกายภาพของชุมชน ซึ่งได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากหน่วยงานตํารวจเพื่อยึดถือเป็น
ปรัชญาในการทํางาน และยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติ
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2. Personalized รูปแบบบริการที่ต้องสัมผัสประชาชนเป็นรายบุคคล เจ้าหน้าที่ตํารวจ
ชุมชนกับสมาชิกชุมชนรู้จักคุ้นเคยกันอย่างใกล้ชิดสนิทสนม มีการติดต่อกันอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่อง
และจริงใจ สามารถเรียกชื่อเล่นก็ได้
3. Policing ยังคงยึดมั่นต่อหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย ปฏิบัติงานรับแจ้งเหตุจับกุมผู้กระทํา
ผิดและแก้ไขปัญหาชุมชนตามมาตรการเชิงรุก
4. Patrols เน้นการตรวจท้องที่ โดยการเดินหน้าใช้รถจักยาน หรือขี่ม้า
5. Permanent การมอบหน้าที่ให้มีเขตพื้นที่การตรวจรับผิดชอบถาวร มีเวลาโอกาส
และความต่อเนื่อง ในการเข้าถึง สร้างความคุ้นเคยและพัฒนาพันธมิตรในเชิงหุ้นส่วนกับชุมชน
6. Place สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจชุมชน โดยมีบทบาทเป็น
“หัวหน้าตํารวจประจําเขตพื้นที่การตรวจที่รับผิดชอบ” (mini – chief) ผู้บังคับบัญชาตํารวจจะต้อง
ใจกว้าง ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ตํารวจชุมชนให้อํานาจในการพิจารณารูปแบบการให้บริการตามความ
ต้องการและสภาพปัญหาของชุมชนนั้น ๆโดยผู้บังคับบัญชาเปลี่ยนบทบาทเป็นโค้ช (Coach) คอย
ชี้แนะ ส่งเสริม และสนับสนุน
7. Proactive เน้นมาตรการเชิงรุก เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับ
มาตรการเชิงตั้งรับในการระงับเหตุด่วนเหตุร้ายต่างๆ
8. Partnership การสร้างพันธมิตรในเชิงหุ้นส่วนระหว่างตํารวจกับชุมชน ต่างฝ่ายต่าง
ยอมรับนับถือ และให้การสนับสนุนต่อกัน
9. Problem Solving แนวทางการแก้ไขปัญหา โดยคํานึงถึงผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ซึ่ง
หมายถึง ปัญหา ได้รับการแก้ไขมากกว่า สถิติตัวเลข
หลักการตํารวจผู้รับใช้ชุมชน 10 ประการ
โรเบิ ร์ ต โทรจาโนวิ ค ซ์ (Robert Trojanowicz) และบอนนี่ บั ค คี ร อคซ์ (Bonnie
Buequeroux) ได้วาง หลักการของตํารวจผู้รับใช้ชุมชนไว้ 10 ประการ คือ
1. ปรัชญาและยุทธศาสตร์องค์กร(Philosophyand Organizational Strategy) การ
ตํารวจผู้รับใช้ชุมชนเป็นทั้งปรัชญา (วิธีคิด) และยุทธศาสตร์ขององค์กร (วิธีการนําปรัชญาไปสู่การ
ปฏิบัติ) ซึ่งเปิดโอกาสให้ตํารวจชุมชนทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในวิธีทางใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติดให้โทษ ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม สภาพไร้ระเบียบทางสังคมและ
ทางกายภาพ ความเสื่อมโทรมของชุมชนที่อยู่อาศัยรวมทั้งคุณภาพชีวิตโดยรวมในชุมชน
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ปรัชญาการตํารวจผู้รับใช้ชุมชนนี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ตราบใดที่ตํารวจไม่
ยอมรับฟังเสียงของประชาชนในกระบวนการกําหนดนโยบายตํารวจ ประชาชนก็จะไม่เข้ามามีส่วน
ร่วมและให้การสนับสนุนในงานของตํารวจ การทํางานร่วมกันของตํารวจกับชุมชนให้ได้ผล จะต้อง
ศึกษาสํารวจแนวทางสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน มิใช่
เพียงเพื่อคลี่คลายคดีรายหนึ่งรายใดเท่านั้น
2. การให้อํา นาจกับชุมชน (Commitment to Community Empowerment)
ยุทธศาสตร์การตํารวจผู้รับใช้ชุมชน เริ่มต้นด้วยการสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายภายในหน่วยงาน
ตํารวจ ทั้งเจ้าหน้าที่ตํา รวจในสายปฏิบัติการและสายธุร การ ให้ร่วมแรงร่วมใจกันยึดมั่น และนํา
ปรัช ญาการตํา รวจผู้รั บ ใช้ชุ มชนไปใช้ ในการปฏิ บัติง านอย่า งจริง จัง โดยจะต้อ งมอบอํา นาจการ
ตั ด สิ น ใจให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ซึ่ ง เท่ า กั บ เป็ น การให้ ค วามไว้ ว างใจในการใช้
วิจารณญาณของผู้ปฏิบตั ิงาน เนื่องจากประชาชนผู้อยู่อาศัยในชุมชนทุกคนมีฐานะเป็น “พันธมิตรใน
เชิงหุ้นส่วน” (Full Fledged Partners) กับตํารวจ ย่อมจะต้องมีสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา การจัดลําดับความสําคัญ
เร่งด่วนของปัญหาและวางแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชน
3. การตํารวจภายใต้รูปแบบของการกระจายบริการลงสู่ระดับชุมชนและถึงประชาชนเป็น
รายบุคคล (Decentralized and Personalized Policing) การนําหลักการตํารวจผู้รับใช้ชุมชน
ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง หน่วยงานตํารวจจะต้องสร้าง และพัฒนาตํารวจสายพันธ์ใหม่ เรียกว่า
“เจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจชุ ม ชน” ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ชื่ อ มโยงและประสานงานโดยตรงระหว่ า งตํ า รวจกั บ
ประชาชนในชุมชน ในฐานะตัวแทนของหน่วยงานตํารวจชุมชน เจ้าหน้าที่ตํารวจชุมชนจึงต้องตัดขาด
จากภาระหน้าที่สายตรวจในการรับแจ้งเหตุตามสั่งการจากศูนย์วิทยุตํารวจ เพื่อให้สามารถสัมผัสกับ
ประชาชนได้อ ย่า งใกล้ ชิด เป็น รายบุ คคลอย่า งสม่ํา เสมอ โดยได้รับ มอบหมายให้ รับ ผิ ด ชอบพื้น ที่
ปฏิบัติการที่แน่นอนชัดเจน ซึ่งในท้ายที่สุดแล้ว เจ้าหน้าที่ตํารวจควรยึดถือปฏิบัติตามหลักการตํารวจ
ผู้รับใช้ชุมชนกันทุกคน
4. การแก้ไขปัญหาเชิงรุกทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Immediate and Long Term
Proactivc Solving) เจ้าหน้าที่ตํารวจชุมชนมีบทบาทในการติดต่อกับสุจริตชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน เพื่อให้สามารถศึกษา/สํารวจแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชนในเชิงสร้างสรรค์ โดยประชาชนมี
บทบาทเป็นผู้สนับสนุนและอาสาสมัคร ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมาย เจ้า หน้าที่ตํารวจชุมชนยังคง
ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการและจับกุมผู้กระทําผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองได้ตามปกติ แต่สามารถดําเนิน
ความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เกีย่ วข้องให้เข้ามาดําเนินการช่วยเหลือ
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5. จรรยาบรรณนิติธรรมความรับผิดชอบและความไว้วางใจที่แต่ละฝ่ายมีต่อกัน ซึ่งตาม
รูปแบบสัมพันธภาพใหม่นี้ ตํารวจมีบทบาทเป็น “ตัวเร่ง” (Catalyst) คอยกระตุ้นเร่งเร้าเชิญชวนให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งเบาภาระหน้าที่ คงความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตในชุมชนของ
ตนเองโดยรวมมากขึ้น การที่ประชาชนเพิ่มบทบาทในการแก้ไขปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วยตนเองมาก
ขึ้นย่อมเปิดโอกาสให้ตํารวจมีเวลาทํางานร่วมกับชุมชนในการวางแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพิ่มมากขึ้น
6. ขยายขอบเขตอํ า นาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของตํ า รวจ ให้ ก ว้ า งขวางขึ้ น
(Expanding the Police Mandate) การตํารวจผู้รับใช้ชุมชนเพิ่มบทบาทการปฏิบัติงานเชิงรุก
ควบคู่ไปกับการปฏิบัติภารกิจปกติแบบดั้งเดิมในเชิงตั้งรับ เพื่อสามารถให้บริการประชาชนได้อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ กล่าวคือ ตํารวจมีฐานะเป็นหน่วยงานควบคู่กติกาสังคมเพียงหน่วยงานเดียวที่
เปิดทําการทุกวันตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด จึงต้องรักษาขีดความสามารถในการเผชิญ
สถานการณ์ฉุกเฉิน วิกฤติการณ์และเหตุร้ายต่าง ๆ รวมทั้งอาชญากรรมความรุนแรงทุกประเภทได้
อย่า งทัน ท่ว งที ไว้ ให้ ไ ด้ม าตรฐานอยู่ เ สมอ ซึ่ง ตํา รวจยังคงต้ องดํ า เนิน การในมาตรการเชิงรั บ อยู่
ตลอดเวลา การตํารวจผู้รับใช้ชุมชนเพิ่มบทบาทอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตํารวจให้กว้างขวาง
ขึ้น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทันทีทันใด และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยมุ่งมั่นปรารถนาที่จะ
ทําให้ชุมชนมีความมั่นคงปลอดภัยความสงบสุขและมีบรรยากาศที่น่าอยู่อาศัยมากขึ้นในอนาคตให้จง
ได้
7. ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (Helping Those With Special Needs)
การตํ า รวจผู้ รั บ ใช้ ชุ ม ชนเน้ น การสํ า รวจแนวทางใหม่ ๆ ในการให้ ค วามคุ้ ม ครองช่ ว ยเหลื อ และ
สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่มีความอ่อนแอ อาทิ เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ชนกลุ่มน้อย คน
ยากจน คนพิ ก ารและคนจรจั ด เป็ น ต้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวทางปฏิ บั ติ ข องงานป้ อ งกั น
อาชญากรรม และงานตํารวจชุมชนสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิม และขยายผลการปฏิบัติให้กว้างขวางขึ้น ทั้งนี้
เพื่อเป็นการเข้าถึงประชาชนทุกหมู่เหล่า อย่างเสมอหน้ากัน
8. ความริเริ่มสร้างสรรค์และแรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Grass – Roots
Creativity and Support) การตํารวจผู้รับใช้ชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนการนําวิทยาการและ
เทคโนโลยีก้าวหน้ามาใช้ในกิจการตํารวจอย่างเหมาะสม แต่ยังคงมีความเชื่ออยู่เสมอว่า ไม่มีสิ่งใด
เหนือกว่า การร่วมแรงร่วมใจกันทํา งานเป็น ทีม ซึ่งจะนําไปสู่ผ ลสํา เร็จ ของงาน โดยผู้บังคับ บัญชา
จะต้องให้ความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจชุมชนผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในแนวหน้าบนท้องถนนซึ่งสัมผัส
ใกล้ ชิ ด กั บ ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนมากที่ สุ ด ด้ ว ยความเชื่ อ มั่ น ในการใช้ ดุ ล พิ นิ จ
วิจารณญาณ ไหวพริบ ปฏิภาณและประสบการณ์ ประกอบกับการสร้างสรรค์หนทางใหม่ ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน
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9. การเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงานตํารวจ (Internal Change) การตํารวจผู้รับใช้ชุมชน
จะต้องกําหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติที่สอดประสานสัมพันธ์กับทุกฝ่ายภายในหน่วยงานตํารวจอย่าง
เต็ ม รู ป แบบ โดยกํ า หนดหน้ า ที่ ก ารงานของเจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจชุ ม ชนให้ เ ป็ น ผู้ ร อบรู้ ง านทั่ ว ไป
(Generalist) มีหน้าที่คอยเชื่อมโยงและประสานงานระหว่างตํารวจกับประชาชนผู้ใช้บริการ โดยให้
การสนับสนุนเกี่ยวกับข้อมูล และผลวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปและปัญหาความเดือดร้อนใน
ชุมชนกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่น ๆ ภายในหน่วยงานตํารวจและแสวงหาความร่วมมือและแรงสนับสนุนจาก
ชุมชน ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตํารวจโดยรวม เมื่อได้ยอมรับปรัชญาการ
ตํารวจผู้รับใช้ชุมชนไว้เป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวของหน่วยงานตํารวจแล้ว เจ้าหน้าที่ตํารวจทุกคนต้อง
ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางใหม่นี้ ซึ่งอาจจะใช้เวลานานประมาณ ๑๐ – ๑๕ ปี
10. การวางรากฐานเพื่ออนาคต (Buitding for the Future) การตํารวจผู้รับใช้ชุมชน
กําหนดแนวทางการให้บริการประชาชน โดยการกระจายลงสู่ระดับชุมชน (decentralized) และ
สัมผัสกับประชาชนเป็นรายบุคคล (Personalized) โดยยอมรับว่าตราบใดที่ตํารวจยังคงเหินห่างกับ
ชุมชน ย่อมไม่อาจเข้าไปจัดระเบียบกับชุมชุนชนนั้น ๆ ให้เรียบร้อยได้สําเร็จ ซึ่งต้องปรับทัศนคติให้
ประชาชนเข้าใจเสียใหม่ว่า ตํา รวจคือแหล่งที่พึงพิงซึ่งประชาชนสามารใช้บริการและขอรับความ
ช่วยเหลือต่าง ๆ ได้ ในยามทุกข์ร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน การตํารวจผู้รับใช้
ชุมชนจึงไม่ใช้ยุทธวิธีตํารวจที่จะนํามาใช้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวแล้วละทิ้งไปแบบไฟไหม้ฟาง แต่เป็น
ปรัชญาในการทํางานแนวใหม่และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตํารวจ ที่ค่อยข้างยืดหยุ่นและสามารถ
ปรับให้สอดคล้องกับความต้องการและลําดับความเร่งด่วนของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๆ

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วาสนา สุ ขนิ รัน ดร์ (2547) ได้ ศึก ษาวิ จั ย เรื่ อง บทบาทของตํ า รวจชุม ชนและมวลชน
สัมพันธ์ ในการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม กรณีศึกษา อําเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส ผลการศึกษาวิจัย พบว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์มีบทบาทสําคัญในการ
กระตุ้นให้ชาวบ้านเห็นความสําคัญให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันอาชญากรรมด้วยการเข้า
พบกับชาวบ้านในบทบาทต่างๆ กัน ได้แก่ 1. การตรวจเยี่ย มชาวบ้านอย่างสม่ํา เสมอ 2. การให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ใกล้ตัว 3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 4. การให้ความรู้ใน
การระวังป้องกันภัยจากอาชญากรรมทางทรัพย์สินและความปลอดภัยในชีวิต โดยเจ้าหน้าที่มีลักษณะ
การสื่อสารกับชาวบ้านแบบแนวระนาบเป็นการสื่อสารสองทาง และมีการสื่อสารหลากหลายระดับ
ตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาของสารที่จะสื่อ หรือช่องทางสื่อสาร คือการเข้าพบกับผู้นําทางศาสนา
และผู้นําชุมชน ใช้รูปแบบการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความเข้าใจในสารก่อน และให้ช่วยถ่ายทอด
หรือสร้างความเข้าใจแก่ชาวบ้าน ซึ่งขั้นตอนการดําเนินการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ตํารวจชุมชนสัมพันธ์
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นั้น สอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานตํารวจชุมชนสัมพันธ์ คนในชุมชนอําเภอแว้ง
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี โดยให้ความร่วมมือ 3 ด้าน คือ 1.การให้ความร่วมมือระดม
สมอง 2. การเข้าร่วมประกอบกิจกรรมที่จัดขึ้น 3. การให้ข้อมูลข้าวสารหรือเบาะแสที่เป็นประโยชน์
แก่รูปคดี ชาวอําเภอแว้ง มีความรักใคร่นับถือเจ้าหน้าที่ตํารวจมาก ปัจจัยที่ช่วยให้เกิดความร่วมมือใน
การป้องกันอาชญากรรม คือ 1. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 2.การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและเป็น
กันเองของเจ้าหน้าที่ตํารวจ 3. ลักษณะทางประชากรของเจ้าหน้าที่ตํารวจและคนในชุมชนมีความ
คล้ายคลึงกันมาก
ในอนาคตนั้นพบว่า ลักษณะการสื่อสารยังคงเน้นใช้ลักษณะอย่างที่ผ่านมา เนื่องจากมี
ประสิทธิภาพสูงแต่จะมีการพัฒนาในเรื่องของสื่อพิเศษและสื่อกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและ
ทันสมัยขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ตํารวจและสันติสุขในอําเภอแว้ง
ต่อไป25
อาวุธ ชูจิต ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติด เขต
พื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกันยาเสพติด เขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรชัย บุรี จังหวัด สุ
ราษฎร์ธานี โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการร่วมดําเนินการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาด้านการร่วมคิด
ด้า นการร่ว มติด ตามตรวจสอบและด้า นการร่ว มตัด สิน ใจ ผลการเปรีย บเทียบการมีส่วนร่ว มของ
ประชาชนในการป้องกันยาเสพติดเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้ อ งกั น ยาเสพติ ด เขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของสถานี ตํ า รวจภู ธ รชั ย บุ รี จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
คือ ควรศึกษาการแสดงความคิดเห็น ควรแสวงหาความรู้เรื่องยาเสพติดอยู่เสมอ ควรมีความคิดแบบ
ประชาธิปไตย ควรสร้า งความมั่นใจในการตัดสินใจ ควรสร้างความเป็นผู้นําในตนเอง ควรกล้า
ตัดสินใจ ควรให้สถานีตํารวจภูธรชัยบุรีสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ควรให้สถานี
ตํารวจภูธรชัยบุรี ขอสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรจัดทําตาราง การปฏิบัติงานให้

25

วาสนา สุขนิรันดร์. บทบาทของตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ในการให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม กรณีศึกษา อําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส. วิทยานิพนธ์
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต : (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต), 2547, 131 หน้า.
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แน่นอน ควรให้ความสําคัญในการตรวจสอบติดตามงาน ควรสร้างจิตสํานึกในการรับผิดชอบต่องาน
และควรช่วยกันตรวจสอบเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของงาน26
วรวุฒิ นนตะสี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของราษฎรอาสาสมัครในโครงการ
ตํารวจชุมชนกับการป้องกันอาชญากรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีตําบลตาดทอง อําเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร” ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของราษฎรอาสาสมัครในโครงการตํารวจชุมชนกับการ
ป้องกันอาชญากรรมของตําบลตาดทอง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ
ปานกลางโดยเรียงลําดับการมีส่วนร่วมจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการเรียนรู้การป้องกันหรือ
การฝึกอบรมการป้องกัน ด้านการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ ด้านการมีส่วนร่วมกิจกรรมกับ
เจ้าหน้าที่ตํารวจและด้านการสนับสนุนกิจการตํารวจ27
สันติราษฎร์ พวงมาลา (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน
อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรตําบลแม่ปิง อําเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ”ผลการศึกษาพบว่า : ประชากรกลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยว่าการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตามโครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด โดย
กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในระดับสูง และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าประชาชนควรแจ้งเหตุร้าย
ให้ กับ ตํ า รวจเมื่ อพบเหตุ ร้า ย ประชาชนต้อ งการความช่ ว ยเหลือ จากตํา รวจเมื่อ ประสบเหตุร้ า ย
ข่า วสารจากประชาชนช่ว ยให้ตํา รวจมีข้อมูล ในการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด และเห็นด้ว ยว่า
โครงการดังกล่าวทําให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาร่วมปฏิบัติงานกับตํารวจ28
ประจวบ โสดาบัน (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรือ่ ง “บทบาทของตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ของสถานีตํารวจภูธรบ้านเป้า อําเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ” ผลการศึกษาพบว่า การขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านชุมชนสัมพันธ์มี
มากที่สุด เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอในการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ ทําให้การ
26

อาวุธ ชูจิต. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติด เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของสถานีตํารวจภูธรชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธ านี. สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสุราษฏร์ธานี ), 2553, 124 หน้า.
27

วรวุฒิ นนตะสี. การมีส่วนร่วมของราษฎรอาสาสมัครในโครงการตํารวจชุมชนกับการ
ป้องกันอาชญากรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีตําบลตาดทอง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร. ภาคนิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548, 98 หน้า.
28
สันติราษฎร์ พวงมาลา. การมีส่วนร่วมชองชุมชนในการป้องกันอาชญากรรมเกี่ยวกับ
ยาเสพติดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรตําบลแม่ปิง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.
วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิต วิทยาลัย : มหาวิทยาลัย มหามกุฏ ราชวิทยาลัย
เชียงใหม่), 2550, 97 หน้า.
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ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจในด้านต่าง ๆ มีภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ซึ่งในบางครั้งการ
ปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจและประชาชน เกิดความผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนในข้อมูลที่
แตกต่างกัน ซึ่งนํามาซึ่งความแตกแยกระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและชุมชนนั้นๆ ดังนั้นการที่จะทําให้งาน
ด้านชุมชนสัมพันธ์นั้นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ก็คือการแสวง
ความร่วมมือจากประชาชนเพื่อป้องกันปรามปรามปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอื่นๆ ของสังคม โดย
เจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องมีสัมพันธภาพที่ดีและเป็นมิตรกับชุมชน รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นกับชุมชนนั้นๆ ตลอดจนการเข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง อีกทั้งในการทํางานของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจชุมชนสัมพันธ์นั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ทํางานด้วยความจริงใจ
ตลอดจนการเป็นที่พึ่งพิงของชุมชน การให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ เป็นต้น29
นิรุตติ คุณชัย (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของตารวจชุมชน
สัมพันธ์ในจังหวัดกําแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่า
1. สภาพการปฏิบัติงานของตํารวจชุมชนสัมพันธ์ในจังหวัดกําแพงเพชร ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับสภาพการปฏิบัติงานสามอันดับแรกซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก คือ การพบปะเยี่ยมเยียนและร่วมกิจกรรมมากที่สุด การแนะนําให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันตนเองและชุมชน และการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน ตามลําดับ
2. ปัญหาการปฏิบัติงานของตํารวจชุมชนสัมพันธ์ในจังหวัดกําแพงเพชร ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีปัญหาการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
โดยสามอันดับแรก คือ การศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนมากที่สุด การพบปะเยี่ยมเยียนและ
ร่วมกิจกรรม และการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไข ตามลําดับ
3. แนวทางในการพัฒนาตํารวจชุมชนสัมพันธ์ในจังหวัดกําแพงเพชร ควรมีแนวทางดังนี้ 1)
จัดเจ้าหน้าที่ชุดตํารวจสัมพันธ์เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนและผู้นําชุมชนอย่างสม่าเสมอ 2) จัด
เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา
พร้อมหาแนวทางการแก้ไขโดยเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมคิดและตัดสินใจ 3) จัด
ประชุมผู้นําชุมชน ประชาชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครหมู่บ้าน เพื่อแสดงความคิดเห็น
วิเคราะห์วางแผนลงมติแผนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
4) ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระบบงานและขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมกับสภาพ
และปัญหาในชุมชน 5) จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน อาสาสมัครหมู่บ้าน ในเรื่องการป้องกัน
29

ประจวบ โสดาบัน. บทบาทของตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ที่มีต่อการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในเขตพื้นที่ ของสถานีตํารวจภูธรบ้านเป้า อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการและเสนอผลวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติครั้งที่ 2/2557, 2557,
หน้า 810.
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อาชญากรรม ยาเสพติดให้โทษอุบัติภัยและความปลอดภัยต่าง ๆ 6) จัดประชุมระหว่างผู้นําชุมชน
ประชาชน เจ้าหน้าที่ตํารวจ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองที่ดี ตลอดจนวิธีการแจ้งเหตุและข่าวสาร
ให้กับตารวจ 7) จัดทําแบบสอบถามเก็บข้อมูลผลกระทบต่าง ๆ ในการดําเนินงานชุมชนสัมพันธ์เพื่อ
นํามาแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น30
ร.ต.อ.อานนท์ แก้วเขียว (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน
ของตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ กรณีศึกษา กองบังคับการตํารวจนครบาล 4 ผลการศึกษาพบว่า
ประชากรร้อยละ 97.73 เป็นเพศชาย ร้อยละ 43.18 มีอายุ 38-40 ปี ร้อยละ 76.14 มีสถานภาพ
สมรสอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 45.45 มีอายุราชการ 13-15 ปี ร้อยละ 88.64 ระดับชั้นยศจ่าสิบตารวจ
นายดาบตารวจ ร้อยละ 55.68 มีที่พักอาศัยในพื้นที่สถานีตารวจที่ปฏิบัติงานด้านชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ ร้อยละ 81.82 จบโรงเรียนพลตารวจ ร้อยละ 54.55 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ
31.82 มีรายได้ อยู่ระหว่าง 20,001 - 25,000 บาท ความรู้เกี่ยวกับงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.82 มีความรู้ระดับสูงคะแนนรวม 11 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 14 คะแนน
ร้อยละ 43.18 มีความรู้ระดับปานกลาง มีคะแนนรวม 6-10 คะแนน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ได้ แ ก่ ระยะเวลาในการรั บ ราชการ ที่ พั ก อาศั ย และ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงาน สําหรับตัวแปรอื่นๆ คือ อายุ วุฒิการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน31

30

นิรุตติ คุณชัย. แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของตารวจชุมชนสัมพันธ์ในจังหวัดกาแพง
เพชร. ภาคนิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, 2554.
31
ร.ต.อ.อานนท์ แก้วเขียว. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของตํารวจชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์ กรณีศึกษา กองบังคับการตํารวจนครบาล 4, 2553.
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2.8 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
กรอบแนวคิด ในการวิจั ย เรื่ อง “ปั ญ หาและอุ ป สรรคงานชุ มชนและมวลชนสั มพั น ธ์ ของ
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษาเฉพาะ สถานี
ตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ประจําปี
2560” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากแนวคิดทฤษฎีต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเป็นกรอบ
แนวคิดของการวิจัย ดังนี้

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ตําแหน่ง
- ประสบการณ์การรับ
ราชการ

ปัญ หาและอุ ปสรรคด้า นงานชุม ชนและ
มวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้น
ประทวนในสั ง กั ด ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด สุ
ราษฎร์ธานี ดังนี้
- ด้านการปฏิบัตงิ านชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์
- ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
- ด้านปัจจัยสนับสนุน

ภาพที่ 2.2 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้น
ประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษาเฉพาะ สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์
ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4 การสร้างและตรวจคุณภาพเครื่องมือ
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน
ผู้ป ฏิ บัติ งานในสถานีตํ า รวจภู ธ รเมื องสุร าษฎร์ ธ านี สถานีตํ า รวจภูธ รกาญจนดิ ษฐ์ และสถานี
ตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 396 คน
3.1.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ กํ า หนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เป็ น
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนผู้ปฏิบัติงานในสถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธร
กาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กําหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จของ เครซี่และมอร์แกน (R.V. Krejcie and D.W.Morgan) ได้
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 235 คน

3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง
เมื่ อ ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามที่ กํ า หนดแล้ ว ผู้ วิ จั ย ดํ า เนิ น การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบอย่ า งง่ า ย
(Simple Random Samplinq) โดยนําจํานวนข้าราชการตํารวจชั้นประทวนผู้ปฏิบัติงานของสถานี
ตํารวจแต่ละสถานีมาเทียมตามตารางของ Krejcic & Morgan จะได้กลุ่มตัวอย่างที่สมาชิกทุกหน่วย
มีโอกาสถูกเลือกอย่างเหมาะสม และขอความอนุเคราะห์จากผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร
ภาค 8 เพื่อออกหนังสือราชการในนามศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ถึงหัวหน้าสถานีตํารวจภูธร
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ต่างๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัด กรุณาตอบแบบสอบถาม
โดยผู้วิจัยได้เดินทางไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองทั้ง 3 สถานีตํารวจ ได้แบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน
180 ชุด และ ส่วนที่เหลือ ได้ขอความร่วมมือในวันที่ข้าราชการตํารวจมาฝึกอบรม ประชุมและ
สัมมนาที่ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 เพื่อตอบแบบสอบถามจนได้ครบตามจํานวนของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ต้องการ จํานวน 235 ชุด

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่วัดปัญหาและอุปสรรค
งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์
ธานี กรณีศึกษาเฉพาะ สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และ
สถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ซึ่งผู้วิจัยได้สร้าง โดยทําการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ มาเป็นแนวทางในการจัดทําแบบสอบถาม แบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบ
ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง และประสบการณ์การรับราชการ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจน
ดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นลักษณะคําถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ต (Likert) 5 ระดับ1 คือ ระดับ
มากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด ตามประเด็น ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
2. ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
3. ด้านปัจจัยสนับสนุน
ตอนที่ 3 คําถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) ซึ่งเป็นคําถามที่ให้
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงงานชุมชนและมวลชุนสัมพันธ์ ของตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1

หน้า 99.

บุญชุม ศรีสะอาด, วิจัยเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์นการพิมพ์, 2535),
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3.4 การสร้างและตรวจคุณภาพเครื่องมือ
3.4.1 การสร้างเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่วัดปัญหาและอุปสรรค
งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี
สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ซึ่งมีวิธีการสร้างดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อประมวล
ความรู้จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถามการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบสอบถามจาก แนวคิด ทฤษฎี เอกสารความรู้เกี่ยวกับ ความ
คิดเห็น ต่อปัญ หาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้า ราชการตํา รวจชั้นประทวน
สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ใน
สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเสนอขอคําแนะนําจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี พันตํารวจโท ดร.คมณ์เ ดช เปาะทอง รองผู้กํา กับ การป้องกันปราบปราม
สถานีตํารวจภูธรเกาะพะงัน ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พันตํารวจโท วิชาญ เครือรัตน์
อาจารย์(สบ3)กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 และพันตํารวจโท อํานาจ วรรณะ
อาจารย์(สบ3)กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตํา รวจภูธ รภาค 8 เป็น ผู้แนะนํา ให้คํา ปรึกษา
ตรวจสอบ และแก้ไขความถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity)
ขั้ น ตอนที่ 3 นํ า เครื่ อ งมื อ ที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนอผู้ เ ชี่ ย วชาญ จํ า นวน 3 ท่ า น พิ จ ารณา
ตรวจสอบความชัดเจนด้านเนื้อหา รูปแบบความถูกต้อง ความเหมาะสมของภาษา การตรวจสอบ
ความเที่ ย งเชิ ง เนื้ อ หา(ContentValidity) ผู้ วิ จั ย หาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งของคํ า ถามกั บ
วัตถุประสงค์ (Index of Item - Objective Congruence : IOC) โดยนําผลการพิจารณาแสดง
ความคิดเห็นและให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านไปคํานวณหาค่าเฉลี่ยของคะแนนรายข้อได้ค่า
IOC ทุกข้อสูงกว่า 0.50
3.4.2 การตรวจคุณภาพเครื่องมือ
ขั้นตอนที่ 1 นําเครื่องมือที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับข้าราชการตํารวจชั้น
ประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try -Out) จํานวน 30 คน
เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient)
ของ ครอนบาค(Cronbach’s Method)2 ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.97 ซึ่งเป็น
ค่าความเชื่อมั่นที่สูง เหมาะที่จะนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง
2

ประคอง กรรณสูต, สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 3,
(กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542), หน้า 73.
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ขั้นตอนที่ 2 นําเครื่องมือวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วมาดําเนินการตรวจสอบ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอีกครั้ง และให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษางานวิจัยตรวจสอบแก้ไขเพื่อให้ได้
แบบสอบถามที่สมบูรณ์มากที่สุด ก่อนที่จะนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยในครั้งนี้ต่อไป

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดําเนินการขั้นตอนการเก็บและรวบรวมข้อมูล ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทําหนังสือขอความร่วมมือในการทํางานวิจัย จากศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร
ภาค 8 เรียนหัวหน้าสถานีตํารวจภูธรในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ต้องการสุ่มตัวอย่าง
ให้ข้าราชการตํารวจในสังกัดได้ตอบแบบสอบถามและส่งแบบสอบถามกลับให้แก่ผู้ทําการวิจัยเพื่อ
ทําการเก็บและรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 ส่งหนังสือขอความร่วมมือถึงสถานีตํารวจภูธรต่างๆ ในสังกัดตํารวจภูธร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขออนุเคราะห์และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการตํารวจชั้นประทวนตาม
สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ใน
สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้แบบสอบถามส่งกลับคืนมา จํานวน 180 ชุด ส่วนที่เหลือ
ได้ ข อความร่ ว มมื อ ในวั น ที่ ข้ า ราชการตํ า รวจมาฝึ ก อบรม ประชุ ม และสั ม มนาที่ ศู น ย์ ฝึ ก อบรม
ตํารวจภูธรภาค 8 เพื่อตอบแบบสอบถามจนได้ครบตามจํานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ สามารถ
เก็บแบบสอบถามได้จํานวน 235 ชุด เท่ากับร้อยละ 100.0

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
สําหรับการออกแบบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลจะประกอบด้วย
3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นการบรรยายของข้อมูลด้วยสถิติ
เบื้องต้น ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation : SD) ซึ่งผู้วิจัยใช้ในการวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง และประสบการณ์การรับราชการ ข้อมูล
เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ระดับข้าราชการตํารวจ
ชั้ น ประทวนสถานี ตํ า รวจภู ธ รเมื อ งสุ ร าษฎร์ ธ านี สถานี ตํ า รวจภู ธ รกาญจนดิ ษ ฐ์ และสถานี
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ตํารวจภูธรขุนทะเล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 2 กําหนดเกณฑ์การแปล
ความหมายเพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ยออกเป็นช่วง3 ดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ย
เกณฑ์การแปลความหมาย
4.50 – 5.00
มีปัญหาและอุปสรรคในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49
มีปัญหาและอุปสรรคในระดับมาก
2.50 – 3.49
มีปัญหาและอุปสรรคในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
มีปัญหาและอุปสรรคในระดับน้อย
1.00 – 1.49
มีปัญหาและอุปสรรคในระดับน้อยทีส่ ุด
3.6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็นการใช้ค่าสถิติวิเคราะห์ข้อมูล
ระหว่า งตัวแปรต้น และตัวแปรตาม ในการเปรียบเทียบความแตกต่า งระดับความคิดเห็นของ
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนสถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์
และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ที่มีต่อปัญหาและอุปสรรคด้านงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ใน
สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง และประสบการณ์
การรับราชการ เพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติ Independent Sample t-test เปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม และใช้การประมวลผลความปรวนแปรทางตรง (One-way ANOVA)
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม
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ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557 หน้า 75.

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการ
ตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษาเฉพาะ สถานีตํารวจภูธร
เมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล” ในการนําเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนําเสนอตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4.2 ขั้นตอนการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ทางสถิติ ดังนี้
n
แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
X แทน คะแนนเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
t
แทน ค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม
F
แทน F distribution เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม
SS แทน ผลรวมกําลังสองของคะแนน
MS แทน ค่าเฉลี่ยของผลรวมกําลังสองของคะแนน
df
แทน Degree of Freedom ชั้นแห่งความเป็นอิสระ
P-value แทน ค่าที่น้อยที่สุดของระดับความมีนัยสําคัญของข้อมูล
*
แทน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.2 ขั้นตอนการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห์เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและ
มวลชนสั ม พั น ธ์ ข องข้ า ราชการตํ า รวจชั้ น ประทวน ในสั ง กั ด ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
กรณีศึกษาเฉพาะ สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานี
ตํารวจภูธรขุนทะเล ได้แบ่งผลของการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
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ตอนที่ 2 ผลการวิเ คราะห์ข้อมูลเกี่ย วกับ ปัญ หาและอุป สรรคงานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธร
กาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี จําแนกตาม
ด้านการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร และด้านปัจจัยสนับสนุน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธร
กาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี จําแนกตาม
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง และประสบการณ์การรับราชการ
ตอนที่ 4 ผลการเปรีย บเทีย บปัญ หาและอุ ป สรรคงานชุมชนและมวลชนสัม พัน ธ์ของ
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์
และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี จําแนกตามอายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหน่ง และประสบการณ์การรับราชการ ต่างกัน เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ตอนที่ 5 ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ ย วกับ ปัญ หาและแนวทางการแก้ ไขปัญ หา
ปั ญ หาและอุ ป สรรคงานชุ ม ชนและมวลชนสั ม พั น ธ์ ข องข้ า ราชการตํ า รวจชั้ น ประทวน สถานี
ตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ใน
สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามอายุ
อายุ
ต่ํากว่า 35 ปี
ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
33
202
235

ร้อยละ
14.00
86.00
100.0

จากตารางที่ 4.1 พบว่า พบว่าข้าราชการตํารวจชั้นประทวนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป จํานวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 86.00 และรองลงมามีอายุต่ํากว่า 35 ปี
จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00
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ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จํานวน (คน)
114
106
15
235

ร้อยละ
48.50
45.10
6.40
100.0

จากตารางที่ 4.2 พบว่า พบว่าข้าราชการตํารวจชั้นประทวนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 รองลงมาจบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี จํานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 45.10 และจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ผู้บังคับหมูง่ านป้องกันปราบปราม
ผู้บังคับหมู่งานสืบสวน
ตําแหน่งอื่นๆ ได้แก่ ผู้บังคับหมูฝ่ ่ายอํานวยการ
ผู้บังคับหมู่งานสอบสวน ผู้บังคับหมู่งาน
จราจร
รวม

จํานวน (คน)
136
80
19

ร้อยละ
57.90
34.00
8.10

235

100.0

จากตารางที่ 4.3 พบว่า พบว่าข้าราชการตํารวจชั้นประทวนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ตํา แหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม จํา นวน 136 คน คิด เป็นร้อยละ 57.90 รองลงมามี
ตําแหน่งผู้บังคับหมู่งานสืบสวน จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 และมีตําแหน่งอื่น จํานวน 19
คน คิดเป็นร้อยละ 8.10 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามประสบการณ์การรับราชการ
ประสบการณ์การรับราชการ
ต่ํากว่า 10 ปี
10 - 20 ปี
มากกว่า 20 ปี
รวม

จํานวน (คน)
31
21
183
235

ร้อยละ
13.20
8.90
77.90
100.0

จากตารางที่ 4.4 พบว่า พบว่าข้าราชการตํารวจชั้นประทวนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การรับราชการมากกว่า 20 ปี จํานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 77.90 รองลงมามี
ประสบการณ์ ก ารรั บ ราชการต่ํ า กว่ า 10 ปี จํ า นวน 31 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.20 และมี
ประสบการณ์การรับราชการระหว่าง 10 – 20 ปี จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.90 ตามลําดับ

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานี
ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด
สุราษฏร์ธานี จําแนกตามตัวแปรตาม
ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์
ธานี สถานี ตํ า รวจภู ธ รกาญจนดิ ษ ฐ์ และสถานี ตํา รวจภู ธ รขุ น ทะเล ในสั ง กั ด
ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยรวมและรายด้าน
ปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของ
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน
1. ด้านการปฏิบัติงาน
2. ด้านบุคลากร
3. ด้านปัจจัยสนับสนุน

ระดับปัญหาและอุปสรรค
แปลผล
S .D.
X
3.27 0.67 ปานกลาง
3.80 0.49
มาก
3.92 0.38
มาก

รวม

3.66 0.48

มาก
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จากตารางที่ 4.5 พบว่าข้าราชการตํารวจชั้นประทวนสถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี
สถานี ตํ า รวจภู ธ รกาญจนดิ ษ ฐ์ และสถานี ตํ า รวจภู ธ รขุ น ทะเล ในสั ง กั ด ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด
สุราษฏร์ธานี มีปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ โดยรวมทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.66 อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านปัจจัย
สนับสนุน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.92 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.80 อยู่ระดับมาก และด้านการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด เท่ากับ 3.27 อยู่ในระดับปานกลาง
ตามลําดับ
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์
ธานี สถานี ตํ า รวจภู ธ รกาญจนดิ ษ ฐ์ และสถานี ตํา รวจภู ธ รขุ น ทะเล ในสั ง กั ด
ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้านการปฏิบัติงาน

ด้านการปฏิบัติงาน
1. การพบปะเยี่ยมเยียน ผู้นําชุมชน และประชาชนในชุมชน
2. การศึกษาชุมชน และวิเคราะห์ปัญหาชุมชน
3. การประชุมวางแผนร่วมกับผู้นําชุมชน และประชาชน
4. การเตรียมการจัดระบบงาน และการเตรียมความพร้อม
5. การปฏิบัติการตํารวจชุมชนสัมพันธ์เต็มรูปแบบ
6. การจัดระบบประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนกับตํารวจ
7. การติดตามผล การประเมินผล และการติดตามแก้ไข
รวม

ระดับปัญหาและอุปสรรค
แปลผล
S .D.
X
3.44 0.76 ปานกลาง
3.48 0.81 ปานกลาง
3.17 0.91 ปานกลาง
3.23 0.89 ปานกลาง
3.20 0.86 ปานกลาง
3.00 0.96 ปานกลาง
3.34 0.85 ปานกลาง
3.27 0.67 ปานกลาง

จากตารางที่ 4.6 พบว่าปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการ
ตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานี
ตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้านการปฏิบัติงานโดยรวม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.27 อยู่ในระดับปานกลาง
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าทุกข้ออยู่ใน
ระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การศึกษาชุมชนและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันเท่ากับ 3.48 รองลงมาคือ การพบปะเยี่ยมเยียน ผู้นําชุมชน และประชาชนในชุมชน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 การติดตามผล การประเมินผล และการติดตามแก้ไข มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34
การเตรียมการจัดระบบงาน และการเตรียมความพร้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 การปฏิบัติการ
ตํารวจชุมชนสัมพันธ์เต็มรูปแบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 การประชุมวางแผนร่วมกับผู้นําชุมชน และ
ประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 และการจัดระบบประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนกับ
ตํารวจ มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดเท่ากับ 3.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์
ธานี สถานี ตํ า รวจภู ธ รกาญจนดิ ษ ฐ์ และสถานี ตํ า รวจภู ธ รขุ น ทะเล ในสั ง กั ด
ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้านบุคลากร
ด้านบุคลากร
1. อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจในการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และ
มวลชนสัมพันธ์
2. ความรู้ ความสามารถ ของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการปฏิบัติงาน
ชุมชนสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์
3. ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์
และมวลชนสัมพันธ์
4. ความพร้อม ความเสียสละ และความเต็มใจ ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ในการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์
5. การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สามารถเข้ากับประชาชนได้
รวม

ระดับปัญหาและอุปสรรค
แปลผล
S .D.
X
4.58 0.52 มากที่สุด
3.69 0.75

มาก

3.57 0.82

มาก

3.64 0.80

มาก

3.54 0.71

มาก

3.80 0.49

มาก

จากตารางที่ 4.7 พบว่าปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการ
ตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานี
ตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้านบุคลากร โดยรวม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.80 อยู่ในระดับมาก
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เมื่อพิจ ารณาเป็น รายข้อโดยเรีย งลํา ดับจากค่า เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจในการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากันเท่ากับ 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความรู้ ความสามารถ ของเจ้าหน้าที่
ตํารวจในการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 อยู่ในระดับมาก
ความพร้อม ความเสียสละ และความเต็มใจ ของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์
และมวลชนสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 อยู่ในระดับมาก ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการ
ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 และการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สามารถเข้ากับประชาชนได้ มีค่าเฉลี่ย
ต่ําสุดเท่ากับ 3.54 อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ
ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์
ธานี สถานี ตํ า รวจภู ธ รกาญจนดิ ษ ฐ์ และสถานี ตํา รวจภู ธ รขุ น ทะเล ในสั ง กั ด
ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้านปัจจัยสนับสนุน
ระดับปัญหาและอุปสรรค
แปลผล
S .D.
X
1. สภาพแวดล้อมของงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เช่น สภาพชุมชน 3.54 0.71
มาก
การตอบรับของประชาชน ความพึงพอใจของประชาชน ฯลฯ
2. การสนับสนุนยานพาหนะและน้ามันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติหน้าที่
4.39 0.63
มาก
มวลชนสัมพันธ์
3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางาน เพียงพอ/ทันสมัย/พร้อมใช้งาน
4.49 0.55
มาก
ตลอดเวลา
4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนงานชุมชนและมวลชน 3.56 0.82
มาก
สัมพันธ์
5. ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
3.44 0.76 ปานกลาง
6. การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการจากหน่วยงาน
4.56 0.52 มากที่สุด
7. ความเข้าใจของครอบครัวในการทํางานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ 3.48 0.81 ปานกลาง
รวม
3.92 0.38
มาก
ด้านปัจจัยสนับสนุน
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จากตารางที่ 4.8 พบว่าปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้น
ประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธร
ขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้านปัจจัยสนับสนุน โดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.92 อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็น รายข้อโดยเรีย งลําดับ จากค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการจากหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางาน เพียงพอ/ทันสมัย/พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 อยู่ในระดับมาก การสนับสนุนยานพาหนะและน้ามันเชื้อเพลิงใน
การปฏิบัติห น้า ที่มวลชนสัมพันธ์ มีค่า เฉลี่ย เท่า กับ 4.39 อยู่ ในระดับ มาก การมีส่วนร่ว มของ
ประชาชนในการสนับสนุนงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 อยู่ในระดับมาก
สภาพแวดล้อมของงานชุมชนและมวลชนสัมพัน ธ์ เช่น สภาพชุมชน การตอบรับของประชาชน
ความพึงพอใจของประชาชน ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยเท่า กับ 3.54 อยู่ ในระดับ มาก ความเข้าใจของ
ครอบครัวในการทํางานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 อยู่ในระดับปานกลาง
และผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ มีคา่ เฉลี่ยต่ําสุดเท่ากับ 3.44 อยู่ใน
ระดับปานกลาง ตามลําดับ

ตอนที่ 3

ผลการวิเคราะห์ระดับปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพัน ธ์ของ
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจน
ดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี จําแนกตาม อายุ
ระดับการศึกษา ตําแหน่ง และประสบการณ์การรับราชการ
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์
ธานี สถานี ตํ า รวจภู ธ รกาญจนดิ ษ ฐ์ และสถานี ตํา รวจภู ธ รขุ น ทะเล ในสั ง กั ด
ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยรวมจําแนกตามอายุ
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ปัญหาและอุปสรรคงานชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์ของ
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน
1. ด้านการปฏิบัติงาน
2. ด้านบุคลากร
3. ด้านปัจจัยสนับสนุน
รวม

ต่ํากว่า
S.D.
Χ
3.43 0.65
3.92 0.52
4.08 0.42
3.81 0.51

ระดับปัญหาและอุปสรรค
35 ปี
ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
แปลผล
S.D. แปลผล
Χ
ปานกลาว 3.24 0.67 ปานกลาง
มาก
3.78 0.49
มาก
มาก
3.90 0.37
มาก
มาก
3.64 0.47
มาก

จากตารางที่ 4.9 พบว่ า ปั ญ หาและอุ ป สรรคงานชุ ม ชนและมวลชนสั ม พั น ธ์ ข อง
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์
และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยรวมทั้ง 3 ด้าน จําแนก
ตามอายุ เป็นดังนี้ อายุต่ํากว่า 35 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 อยู่ในระดับมาก และอายุตั้งแต่ 35 ปี
ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้น
ประทวนเป็นรายด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า อายุต่ํากว่า 35 ปี ด้านปัจจัย
สนับสนุน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.08 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.92 อยู่ในระดับมาก และด้านการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดเท่ากับ 3.43 อยู่ในระดับมาก
ตามลําดับ
อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป พบว่า ด้านปัจจัยสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.90 อยู่ใน
ระดั บ มาก รองลงมาคื อ ด้ า นบุ ค ลากร มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.78 อยู่ ใ นระดั บ มาก และด้ า นการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดเท่ากับ 3.24 อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์
ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัด
ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษา
ปัญหาและอุปสรรค
งานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ของ
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ข้าราชการตํารวจชั้น
ประทวน
S.D. แปลผล
Χ
1. ด้านการปฏิบัติงาน 3.29 0.72 ปาน
กลาง
2. ด้านบุคลากร
3.80 0.51 มาก
3. ด้านปัจจัยสนับสนุน 3.94 0.37 มาก
รวม
3.68 0.50 มาก

ระดับปัญหาและอุปสรรค
ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

S.D. แปลผล Χ
3.18 0.61 ปาน 3.71
กลาง
3.77 0.46 มาก 4.08
3.88 0.38 มาก 4.10
3.61 0.44 มาก 3.96
Χ

S.D. แปลผล
0.55 มาก
0.53
0.46
0.44

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.10 พบว่ า ปั ญ หาและอุ ป สรรคงานชุ ม ชนและมวลชนสั ม พั น ธ์ ข อง
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์
และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยรวม ทั้ง 3 ด้าน จําแนก
ตามระดับการศึกษา เป็นดังนี้ ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 อยู่ในระดับ
มาก ระดับปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 อยู่ในระดับมาก และระดับสูงกว่าปริญญาตรี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้น
ประทวน เป็น รายด้า นโดยเรีย งลํา ดับ ค่า เฉลี่ย จากมากไปหาน้อย พบว่าระดับ การศึกษาต่ํากว่า
ปริญญาตรี ด้านปัจจัยสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.94 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้าน
บุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 อยู่ในระดับมาก และด้านการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดเท่ากับ
3.29 อยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ด้านปัจจัยสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.88 อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 อยู่ในระดับมาก และด้านการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดเท่ากับ 3.18 อยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ
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ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ด้านปัจจัยสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.10 อยู่
ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 อยู่ในระดับมาก และด้านการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดเท่ากับ 3.71 อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ
ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์
ธานี สถานี ตํ า รวจภู ธ รกาญจนดิ ษ ฐ์ และสถานี ตํา รวจภู ธ รขุ น ทะเล ในสั ง กั ด
ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยรวม จําแนกตามตําแหน่ง
ระดับปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรคงาน
ชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ของข้าราชการ ผู้บังคับหมู่งานป้องกัน
ตํารวจชั้นประทวน
ปราบปราม
S.D. แปลผล
Χ
1. ด้านการปฏิบัติงาน
3.31 0.67 ปาน
กลาง
2. ด้านบุคลากร
3.80 0.51 มาก
3. ด้านปัจจัยสนับสนุน 3.91 0.42 มาก
รวม
3.67 0.50 มาก

ตําแหน่งอื่นๆ ได้แก่ ผู้
ผู้บังคับหมู่งาน
สืบสวน
S.D. แปลผล
Χ
3.12 0.68 ปาน
กลาง
3.73 0.47 มาก
3.91 0.32 มาก
3.59 0.45 มาก

บังคับหมูฝ่ ่ายอํานวยการ
ผู้บังคับหมู่งานสอบสวน
ผู้บังคับหมู่งานจราจร

S.D. แปลผล
3.56 0.48 มาก
Χ

4.12 0.36 มาก
4.06 0.35 มาก
3.91 0.36 มาก

จากตารางที่ 4.11 พบว่าปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการ
ตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานี
ตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยรวมทั้ง 3 ด้าน จําแนกตาม
ตําแหน่ง เป็นดังนี้ ตําแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 อยู่ในระดับ
มาก ผู้บังคับหมู่งานสืบสวน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 อยู่ในระดับมาก และตําแหน่งอื่นๆ ได้แก่ ผู้
บังคับหมูฝ่ ่ายอํานวยการ ผู้บังคับหมู่งานสอบสวน ผู้บังคับหมู่งานจราจร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 อยู่
ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้น
ประทวน เป็น รายด้า น โดยเรีย งลํา ดับ ค่า เฉลี่ย จากมากไปหาน้อ ย พบว่ า ข้า ราชการตํ า รวจชั้ น
ประทวนที่มีตําแหน่งผู้บังคับหมู่ปกครองป้องกัน ด้านปัจจัยสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.91
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อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 อยู่ในระดับมาก และด้านการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดเท่ากับ 3.31 อยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนที่มีตําแหน่งผู้บังคับหมู่งานสืบสวน ด้านปัจจัยสนับสนุน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.91 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 อยู่ใน
ระดับมาก และด้านการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดเท่ากับ 3.12 อยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนที่มีตําแหน่งอื่นๆ ได้แก่ ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอํานวยการ งาน
สอบสวน ผู้บังคับหมู่งานจราจร ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่า กับ 4.12 อยู่ในระดับมาก
รองลงมาคือ ด้านปัจจัยสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 อยู่ในระดับมาก และด้านการปฏิบัติงาน มี
ค่าเฉลี่ยต่ําสุดเท่ากับ 3.56 อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ
ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชน
สัม พั น ธ์ ข องข้ า ราชการตํ า รวจชั้น ประทวน สถานีตํ า รวจภูธ รเมื อ งสุ ร าษฎร์ธ านี
สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธร
จังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยรวม จําแนกตามประสบการณ์การรับราชการต่างกัน
ปัญหาและอุปสรรคงาน
ระดับปัญหาและอุปสรรค
ชุมชนและมวลชน
ต่ํากว่า 10 ปี
10 – 20 ปี
สัมพันธ์ของข้าราชการ
S.D. แปลผล Χ S.D. แปลผล
Χ
ตํารวจชั้นประทวน
1. ด้านการปฏิบัติงาน
3.54 0.68 มาก 3.14 0.40 ปาน
กลาง
2. ด้านบุคลากร
3.95 0.53 มาก 3.73 0.31 มาก
3. ด้านปัจจัยสนับสนุน 4.09 0.44 มาก 3.95 0.21 มาก
รวม
3.86 0.52 มาก 3.61 0.27 มาก

มากกว่า 20 ปี
Χ

S.D. แปลผล

3.23 0.68

ปาน
กลาง
3.79 0.50 มาก
3.89 0.38 มาก
3.64 0.48 มาก

จากกตารางที่ 4.12 พบว่ า ปั ญ หาและอุ ป สรรคงานชุ ม ชนและมวลชนสั ม พั น ธ์ ข อง
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์
และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยรวมทั้ง 3 ด้าน จําแนก
ตามประสบการณ์การรับราชการ เป็นดังนี้ ประสบการณ์การรับราชการต่ํากว่า 10 ปี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.86 อยู่ในระดับมาก ประสบการณ์การรับราชการ 10 - 20 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 อยู่ใน
ระดับมาก และประสบการณ์การรับราชการมากกว่า 25 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 อยู่ในระดับมาก
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เมื่อพิจารณาปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้น
ประทวน เป็นรายด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าประสบการณ์การรับราชการ
ต่ํากว่า 10 ปี ด้านปัจจัยสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.95 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้าน
บุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 อยู่ในระดับมาก และด้านการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดเท่ากับ
3.54 อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ
ประสบการณ์การรับราชการ 10 - 20 ปี ด้านปัจจัยสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ
4.09 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 อยู่ในระดับมาก และด้าน
การปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดเท่ากับ 3.14 อยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ
ประสบการณ์การรับราชการมากกว่า 20 ปี ด้านปัจจัยสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ
3.89 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 อยู่ในระดับมาก และด้าน
การปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดเท่ากับ 3.23 อยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ
ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการ
ตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และ
สถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี จําแนกตามอายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหน่ง และประสบการณ์การรับราชการ ต่างกัน เพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี
สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ที่มีอายุต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ แตกต่างกัน ใช้สถิติ
Independent Sample t-test เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ 2 กลุ่ม
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ตารางที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคงาน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมือง
สุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ใน
สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี จําแนกตามอายุ
ปัญหาและอุปสรรคงานชุมชน
อายุ
และมวลชนสัมพันธ์
ด้านการปฏิบัติงาน
ต่ํากว่า 35 ปี
ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
ด้านบุคลากร
ต่ํากว่า 35 ปี
ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
ด้านปัจจัยสนับสนุน
ต่ํากว่า 35 ปี
ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
ด้านภาพรวม
ต่ํากว่า 35 ปี
ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป

3.43
3.24
3.92
3.78
4.08
3.90
3.81
3.64

S.D.

t

df

P-value

0.65
0.67
0.52
0.49
0.42
0.37
0.51
0.47

1.544

233

0.124

1.494

233

0.137

2.601

233

0.010*

1.941

233

0.053

จากตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่า งของระดับความ
คิด เห็น ที่มีต่อปัญ หาและอุป สรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพัน ธ์ จํา แนกตามอายุ พบว่า ความ
คิดเห็นในภาพรวม มีค่า P-value เท่ากับ 0.053 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 นั่นคือ อายุที่แตกต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติงาน มีค่า P-value เท่ากับ 0.124 ด้าน
บุคลากร มีค่า P-value เท่ากับ 0.137 ซึ่งทั้งสองด้านมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 นั่ น คื อ อายุ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคงานชุ ม ชนและมวลชนสั ม พั น ธ์ ด้ า นการ
ปฏิบัติงานและด้านบุคลากร ไม่แตกต่างกัน
สํา หรับ ด้า นปัจ จัย สนับ สนุ น มีค่า P-value เท่า กับ 0.010 ซึ่งมี ค่า น้อ ยกว่ า ระดั บ
นัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 นั่น คือ อายุ ที่แตกต่า งกัน มีปัญ หาและอุป สรรคงานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ด้านปัจจัยสนับสนุน แตกต่างกัน
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สมมติฐานข้อที่ 2 ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี
สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ แตกต่างกัน ใช้
การประมวลผลความปรวนแปรทางตรง (One-way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม
ตารางที่ 4.14 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคงาน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมือง
สุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ใน
สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี จําแนกตามระดับการศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคงาน
แหล่งความ
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ แปรปรวน
ด้านการปฏิบัติงาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านบุคลากร
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านปัจจัยสนับสนุน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

3.932
101.285
105.217
1.297
55.702
56.998
0.691
33.645
34.336
1.715
51.180
52.895

2
232
234
2
232
234
2
232
234
2
232
234

MS

F

P-value

1.966 4.504
0.437

0.012*

0.648 2.700
0.240

0.069

0.345 2.381
0.145

0.095

0.857 3.887
0.221

0.022*

จากตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่า งของระดับความ
คิดเห็นที่มีต่อปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
ความคิดเห็นในภาพรวม มีค่า P-value ท่ากับ 0.022 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นั่นคือ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
แตกต่างกัน

70
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติงาน มีค่า P-value เท่ากับ 0.012 ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีปัญหาและ
อุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ด้านการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน ด้านบุคลากร มีค่า P-value
เท่ากับ 0.069 และด้านปัจจัยสนับสนุน มีค่า P-value เท่ากับ 0.095 ซึ่งทั้งสองด้านมีค่ามากกว่า
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรค
งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ด้านบุคลากรและด้านปัจจัยสนับสนุน ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 3 ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี
สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ที่มีตําแหน่งต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ แตกต่างกัน ใช้การ
ประมวลผลความปรวนแปรทางตรง (One-way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม
ตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคงาน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมือง
สุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ใน
สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี จําแนกตามตําแหน่ง
ปัญหาและอุปสรรคงาน
แหล่งความ
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ แปรปรวน
ด้านการปฏิบัติงาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านบุคลากร
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านปัจจัยสนับสนุน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

3.659
101.559
105.217
2.315
54.684
56.998
0.387
33.948
34.336
1.680
51.215
52.895

2
232
234
2
232
234
2
232
234
2
232
234

MS

F

P-value

1.829 4.179
0.438

0.016*

1.157 4.911
0.236

0.008*

0.194 1,323
0.146

0.268

0.840 3.805
0.221

0.024*
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จากตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความ
คิดเห็นที่มีต่อปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ จําแนกตามตําแหน่ง พบว่า ความ
คิดเห็นในภาพรวม มีค่า P-value เท่ากับ 0.024 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 นั่นคือ ตําแหน่ง ที่แตกต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติงาน มีค่า P-value เท่ากับ 0.016 ด้าน
บุคลากร มีค่า P-value เท่ากับ 0.008 ซึ่งทั้งสองด้านมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 นั่นคือ ตําแหน่ง ที่แตกต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ด้านการ
ปฏิบัติงานและด้านบุคลากร แตกต่างกัน
สํา หรับ ด้ า นปัจ จัย สนับ สนุ น มีค่า P-value เท่า กับ 0.268 ซึ่งมี ค่า มากกว่า ระดั บ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ ตําแหน่ง ที่แตกต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ด้านปัจจัยสนับสนุน ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 4 ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี
สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ที่มีประสบการณ์การรับราชการต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
แตกต่างกัน ใช้การประมวลผลความปรวนแปรทางตรง (One-way ANOVA) เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม
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ตารางที่ 4.16 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคงาน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมือง
สุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ใน
สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี จําแนกตามประสบการณ์การรับราชการ
ปัญหาและอุปสรรคงาน แหล่งความ
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ แปรปรวน
ด้านการปฏิบัติงาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านบุคลากร
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านปัจจัยสนับสนุน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

2.905
102.312
105.217
0.881
56.187
56.998
1.014
33.321
34.336
1.387
51.508
52.895

2
232
234
2
232
234
2
232
234
2
232
234

MS

F

P-value

1.452 3.293
0.441

0.039*

0.406 1.675
0.242

0.190

0.507 3.531
0.144

0.031*

0.693 3.123
0.222

0.046*

จากตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความ
คิดเห็นที่มีต่อปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ จําแนกตามประสบการณ์การรับ
ราชการ พบว่า ความคิดเห็นในภาพรวม มีค่า P-value เท่ากับ 0.046 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 นั่น คือ ประสบการณ์การรับราชการ ที่แตกต่า งกัน มีปัญหาและ
อุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติงาน มีค่า P-value เท่ากับ 0.039 ด้าน
ปัจจัยสนับสนุน มีค่า P-value เท่ากับ 0.031 ซึ่งทั้งสองด้านมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นั่นคือ ประสบการณ์การรับราชการ ที่แตกต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ด้านการปฏิบัติงานและด้านปัจจัยสนับสนุน แตกต่างกัน
สําหรับด้านบุคลากร มีค่า P-value เท่ากับ 0.190 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ร ะดับ .05 นั่นคือ ประสบการณ์การรับราชการ ที่แตกต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคงาน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ด้านบุคลากร ไม่แตกต่างกัน
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ตอนที่ 5 ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหางาน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมือง
สุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัด
ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ตารางที่ 4.17 แสดงค่าความถี่ปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการ
ตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์
และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ลําดับที่
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

ปัญหา
1. ด้านการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานบางโครงการยังไม่สามารถดําเนินการได้แผนงาน
บางชุมชนยังให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานน้อย
การดําเนินงานบางครั้งขาดความต่อเนื่อง
รวม
2. ด้านบุคลากร
ไม่เข้าใจในงานอย่างแท้จริง
ขาดความรู้ที่จะนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ไม่เหมาะสมกับงาน
ขาดมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ไม่มีใจรักในงาน
รวม
3. ด้านปัจจัยสนับสนุน
งบประมาณมีน้อยไม่เพียงพอ
ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ทันสมัย
เครื่องมือ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ
ยานพาหนะไม่เพียงพอ
รวม

ความถี่
7
2
3
12
3
7
8
1
1
20
19
2
8
6
7
42
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จากตารางที่ 4.17 พบว่าข้าราชการตํารวจได้เสนอปัญหางานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจน
ดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี มากที่สุดคือ ด้าน
ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ งบประมาณมีน้อยไม่เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ทันสมัย
ยานพาหนะไม่เพียงพอ เครื่องมืออุปกรณ์ไม่เพียงพอ และขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ รองลงมา
คือ ด้านบุคลากร ได้แก่ ไม่เหมาะสมกับงาน ขาดความรู้ที่จะนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่เข้าใจใน
งานอย่างแท้จริง ขาดมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และไม่มีใจรักในงาน และน้อยที่สุดคือ ด้านการปฏิบัตงาน
ได้แก่ การปฏิบัติงานบางโครงการยังไม่สามารถดําเนินการได้แผนงาน บางชุมชนยังให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานน้อย การดําเนินงานบางครั้งขาดความต่อเนื่อง
ตารางที่ 4.18 แสดงค่าความถี่แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของ
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธร
กาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ลําดับที่
1.
2.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

แนวทางแก้ไขปัญหา

ความถี่

1. ด้านการปฏิบัติงาน
กําหนดโครงการที่เป็นระบบและชัดเจนและเป็นแนวทางเดียวกัน
ควรจัดโครงการให้ตรงกับความต้องการของแต่ละชุมชน

4
8

รวม

12

2. ด้านบุคลากร
ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ควรจัดผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงาน
ควรปรับทัศนคติและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน
ควรคัดเลือกผู้ที่พร้อมจะปฏิบัติงาน
รวม
3. ด้านปัจจัยสนับสนุน
ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ และทันสมัยต่อการปฏิบัติงาน
รวม

4
5
2
3
14
19
18
37
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จากตารางที่ 4.18 พบว่าข้าราชการตํารวจได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคงาน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี
สถานี ตํ า รวจภู ธ รกาญจนดิ ษ ฐ์ และสถานี ตํ า รวจภู ธ รขุ น ทะเล ในสั ง กั ด ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด
สุราษฏร์ธานี มากที่สุดคือ ด้านปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน และควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ และทันสมัยต่อการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ
ด้านบุคลากร ได้แก่ ควรจัดผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงาน ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงาน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ควรคัดเลือกผู้ที่พร้อมจะปฏิบัติงาน และควรปรับทัศนคติและจริยธรรม
ของผู้ปฏิบัติงาน และน้อยที่สุด คือ ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ ควรจัดโครงสร้างให้ตรงกับความ
ต้องการของแต่ละชุมชน และกําหนดโครงการที่เป็นระบบและชัดเจนและเป็นแนวทางเดียวกัน

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการ
ตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษาเฉพาะ สถานีตํารวจภูธร
เมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล”
ในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจ
ชั้น ประทวน สถานี ตํ า รวจภู ธ รเมื อ งสุ ร าษฎร์ ธ านี สถานี ตํ า รวจภู ธ รกาญจนดิ ษ ฐ์ และสถานี
ตํา รวจภูธ รขุน ทะเล ในสัง กัด ตํ า รวจภูธ รจั งหวัด สุร าษฎร์ธ านี 2) เพื่อ เปรีย บเทีย บปัญ หาและ
อุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมือง
สุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธร
จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มี อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง และประสบการณ์การรับราชการต่างกัน
และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ย วกับ ปัญ หาและแนวทางแก้ไขปัญ หางานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวนสถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธร
กาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิจั ย ได้ กํา หนดสมมุ ติ ฐ านของการวิ จัย คือ 1) ข้า ราชการตํา รวจชั้ น
ประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธร
ขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีอายุต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคงานชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์ แตกต่างกัน 2) ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน
สถานีตํารวจภูธรเมือง
สุราษฎร์ธานี สถานีตํา รวจภูธ รกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํา รวจภูธ ร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
แตกต่างกัน 3) ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธร
กาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีตําแหน่ง
ต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ แตกต่างกัน และ 4) ข้าราชการตํารวจ
ชั้ น ประทวน สถานี ตํ า รวจภู ธ รเมื อ งสุ ร าษฎร์ ธ านี สถานี ตํ า รวจภู ธ รกาญจนดิ ษ ฐ์ และสถานี
ตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีประสบการณ์รับราชการต่างกัน
มีปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนผู้ปฏิบัติงานใน
สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ใน
สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 396 นาย กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางสําเร็จของ เครซี่ และมอร์แกน (R.V.Krejcie and D.W. Morgan) แล้วสุ่มตัวอย่างแบบอย่าง
ง่าย (Simple andom samplinq) โดยนําจํานวนข้าราชการตํารวจชั้นประทวนผู้ปฏิบัติงานของ
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สถานีตํารวจแต่ละสถานีมาเทียมตามตารางของ Krejcic & Morgan จะได้กลุ่มตัวอย่างที่สมาชิกทุก
หน่วยมีโอกาสถูกเลือกอย่างเหมาะสม ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 235 นาย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-Test) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ในบทนี้มีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญ 3 ส่วนคือ
1) สรุปผลการวิจัย
2) อภิปรายผล 3) ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการ
ตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษาเฉพาะ สถานีตํารวจภูธร
เมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล” ดังนี้
5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1) จําแนกตามอายุ พบว่าข้าราชการตํารวจชั้นประทวนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป จํานวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 86.00 และรองลงมามีอายุต่ํากว่า 35 ปี
จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00
2) จํา แนกตามระดับการศึก ษา พบว่าข้าราชการตํา รวจชั้น ประทวนที่เ ป็นกลุ่ม
ตัว อย่า งส่ว นใหญ่ มีก ารศึกษาระดับ ต่ํา กว่า ปริญ ญาตรี จํา นวน 114 คน คิด เป็น ร้อยละ 48.50
รองลงมาจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 45.10 และจบ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40 ตามลําดับ
3) จําแนกตามตําแหน่ง พบว่าข้าราชการตํารวจชั้นประทวนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ มีตําแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม จํานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 57.90 รองลงมา
มีตําแหน่งผู้บังคับหมู่งานสืบสวน จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 และมีตําแหน่งอื่น จํานวน
19 คน คิดเป็นร้อยละ 8.10 ตามลําดับ
4) จําแนกตามประสบการณ์การรับราชการ พบว่าข้าราชการตํารวจชั้นประทวนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีประสบการณ์การรับราชการมากกว่า 20 ปี จํานวน 183 คน คิดเป็น
ร้อยละ 77.90 รองลงมามีประสบการณ์การรับราชการต่ํากว่า 10 ปี จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ
13.20 และมีประสบการณ์การรับราชการระหว่าง 10 – 20 ปี จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.90
ตามลําดับ

78
5.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและ
รายด้าน ดังนี้
1) ผลการวิ เ คราะห์ร ะดับ ปั ญ หาและอุ ป สรรคงานชุ ม ชนและมวลชนสัม พั น ธ์ ข อง
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จําแนกตามตัวแปรโดยรวม
ทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านปัจจัยสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.92 อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา คือด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 อยู่ในระดับมาก และด้านการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด เท่ากับ 3.27 อยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ
5.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง และประสบการณ์การรับราชการ ดังนี้
1) ผลการวิ เ คราะห์ร ะดับ ปั ญ หาและอุ ป สรรคงานชุ ม ชนและมวลชนสัม พั น ธ์ ข อง
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จําแนก
ตามอายุ เป็นดังนี้ อายุต่ํากว่า 35 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 อยู่ในระดับมาก และอายุตั้งแต่ 35 ปี
ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจ
ชั้นประทวนเป็นรายด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า อายุต่ํากว่า 35 ปี ด้าน
ปัจจัยสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.08 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.92 อยู่ในระดับมาก และด้านการปฏิบัติงาน มีคา่ เฉลี่ยต่ําสุดเท่ากับ 3.43 อยู่ในระดับมาก
ตามลําดับ
อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป พบว่า ด้านปัจจัยสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.90 อยู่ใน
ระดับ มาก รองลงมาคือ ด้า นบุคลากร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.78 อยู่ในระดับ มาก และด้า นการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดเท่ากับ 3.24 อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ
2) ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ปั ญ หาและอุ ป สรรคงานชุ ม ชนและมวลชนสั ม พั น ธ์ ข อง
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวม ทั้ง 3 ด้าน จําแนก
ตามระดับการศึกษา เป็นดังนี้ ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 อยู่ในระดับ
มาก ระดับ ปริญญาตรี มีค่า เฉลี่ย เท่า กับ 3.61 อยู่ ในระดับมาก และระดับสูงกว่า ปริญ ญาตรี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจ
ชั้นประทวน เป็นรายด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าระดับการศึกษาต่ํากว่า
ปริญญาตรี ด้านปัจจัยสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.94 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้าน
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บุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 อยู่ในระดับมาก และด้านการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดเท่ากับ
3.29 อยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ด้านปัจจัยสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.88 อยู่ใน
ระดั บ มาก รองลงมาคื อ ด้ า นบุ ค ลากร มี ค่ า เฉลี่ย เท่ า กั บ 3.77 อยู่ ใ นระดั บ มาก และด้ า นการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดเท่ากับ 3.18 อยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ด้านปัจจัยสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.10 อยู่
ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.08 อยู่ ในระดับมาก และด้านการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดเท่ากับ 3.71 อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ
3)ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ปั ญ หาและอุ ป สรรคงานชุ ม ชนและมวลชนสั ม พั น ธ์ ข อง
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จําแนก
ตามตําแหน่ง เป็นดังนี้ ตําแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 อยู่ใน
ระดับมาก ผู้บังคับหมู่งานสืบสวน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 อยู่ในระดับมาก และตําแหน่งอื่นๆ ได้แก่
ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอํานวยการ ผู้บังคับหมู่งานสอบสวน ผู้บังคับหมู่งานจราจร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91
อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้น
ประทวน เป็ น รายด้ า น โดยเรี ย งลํา ดั บ ค่า เฉลี่ย จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้ า ราชการตํา รวจชั้ น
ประทวนที่มีตําแหน่งผู้บังคับหมู่ปกครองป้องกัน ด้านปัจจัยสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.91
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 อยู่ในระดับมาก และด้านการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดเท่ากับ 3.31 อยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนที่มีตําแหน่งผู้บังคับหมู่งานสืบสวน ด้านปัจจัยสนับสนุน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.91 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 อยู่ใน
ระดับมาก และด้านการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดเท่ากับ 3.12 อยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนที่มีตําแหน่งอื่นๆ ได้แก่ ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอํานวยการ งาน
สอบสวน ผู้บัง คับ หมู่ง านจราจร ด้า นบุคลากร มี ค่า เฉลี่ ย สูง สุด เท่า กับ 4.12 อยู่ ใ นระดับ มาก
รองลงมาคือ ด้านปัจจัยสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 อยู่ในระดับมาก และด้านการปฏิบัติงาน มี
ค่าเฉลี่ยต่ําสุดเท่ากับ 3.56 อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ
4) ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ปั ญ หาและอุ ป สรรคงานชุ ม ชนและมวลชนสั ม พั น ธ์ ข อง
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จําแนก
ตามประสบการณ์การรับราชการ เป็นดังนี้ ประสบการณ์การรับราชการต่ํากว่า 10 ปี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.86 อยู่ในระดับมาก ประสบการณ์การรับราชการ 10 - 20 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 อยู่ใน
ระดับมาก และประสบการณ์การรับราชการมากกว่า 25 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 อยู่ในระดับมาก
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เมื่อพิจารณาปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้น
ประทวน เป็นรายด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าประสบการณ์การรับราชการ
ต่ํากว่า 10 ปี ด้านปัจจัยสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.95 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้าน
บุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 อยู่ในระดับมาก และด้านการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดเท่ากับ
3.54 อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ
ประสบการณ์การรับราชการ 10 - 20 ปี ด้านปัจจัยสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ
4.09 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 อยู่ในระดับมาก และด้าน
การปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดเท่ากับ 3.14 อยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ
ประสบการณ์การรับราชการมากกว่า 20 ปี ด้านปัจจัยสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ
3.89 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 อยู่ในระดับมาก และด้าน
การปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดเท่ากับ 3.23 อยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ
5.1.4ผลการเปรี ย บเที ย บปั ญ หาและอุ ป สรรคงานชุ ม ชนและมวลชนสั ม พั น ธ์ ข อง
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มี อายุ ระดับการศึกษา
ตําแหน่ง และประสบการณ์การรับราชการต่างกัน เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
1) ผลการเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ของข้า ราชการตํา รวจชั้น ประทวน ในสังกัดตํา รวจภูธ รจังหวัด สุร าษฎร์ธ านี ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติงาน และด้านบุคลากร มี
ปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ไม่แตกต่างกัน สําหรับด้านปัจจัยสนับสนุน มี
ปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ แตกต่างกัน
2) ผลการเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคงาน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติงาน มีปัญหาและอุปสรรค
งานชุมชนและมวลขนสัมพันธ์ แตกต่างกัน สําหรับด้านบุคลากร และด้านปัจจัยสนับสนุน มีปัญหา
และอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ไม่แตกต่างกัน
3) ผลการเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคงานชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใน
ภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติงาน และด้านบุคลากร มี
ปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ แตกต่างกัน สําหรับด้านปัจจัยสนับสนุน มีปัญหา
และอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ไม่แตกต่างกัน
4) ผลการเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การรับราชการต่างกันมีปัญหาและ
อุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปฎิบัติงาน และด้าน
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ปัจ จัย สนับ สนุน มีปัญ หาและอุป สรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพัน ธ์ แตกต่า งกัน สํา หรับ ด้า น
บุคลากร มีปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ไม่แตกต่างกัน
5.1.5 ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขงานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ดังนี้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหางานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้น
ประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ดังนี้
1.ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ การปฏิบัติงานบางโครงการยังไม่สามารถดําเนินการได้
แผนงาน บางชุมชนยังให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานน้อย การดํา เนินงานบางครั้งขาดความ
ต่อเนื่อง
2.ด้านบุคลากร ได้แก่ ไม่เหมาะสมกับงาน ขาดความรู้ที่จะนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่
เข้าใจในงานอย่างแท้จริง ขาดมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และไม่มีใจรักในงาน
3.ด้านปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ งบประมาณมีน้อยไม่เพีย งพอ วัส ดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ไม่ทันสมัย ยานพาหนะไม่เพียงพอ เครื่องมืออุปกรณ์ไม่เพียงพอ และขาดบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการ
ตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ดังนี้
1.ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ ควรจัดโครงสร้างให้ตรงกับความต้องการของแต่ละชุมชน
และกําหนดโครงการที่เป็นระบบและชัดเจนและเป็นแนวทางเดียวกัน
2.ด้านบุคลากร ได้แก่ ควรจัดผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงาน ควรจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ควรคัดเลือกผู้ที่พร้อมจะปฏิบัติงาน และควรปรับทัศนคติ
และจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน
3.ด้ า นปั จ จั ย สนั บ สนุ น ได้ แ ก่ ควรจั ด สรรงบประมาณเพิ่ ม ขึ้ น ให้ เ พี ย งพอต่ อ การ
ปฏิบัติงาน และควรจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ให้เพียงพอ และทันสมัยต่อการปฏิบัติงาน

5.2 อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการ
ตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษาเฉพาะ สถานีตํารวจภูธร
เมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล” ผู้วิจัยได้นําผลที่
พบจากการวิจัย มาอธิบายเชื่อมโยงกับทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังต่อไปนี้
5.2.1 ปั ญ หาและอุ ป สรรคงานชุ ม ชนและมวลชนสั ม พั น ธ์ ข องข้ า ราชการตํ า รวจชั้ น
ประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษา พบว่า ระดับปัญหาและอุปสรรค
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งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก คือด้านปัจจัยสนับสนุนและด้านบุคลากร ทั้งนี้เพราะว่าข้าราชการตํารวจชั้นประทวนที่
ปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพัน ธ์ ในสังกัด ตํา รวจภูธ รจังหวัด สุร าษฎร์ธ านี ยังเห็น ว่า ปัจ จัย
สนับสนุนในส่วนของงบประมาณยังมีน้อยไม่เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานไม่เพียงพอและ
ไม่ทันสมัย อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจในการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ไม่
เพียงพอ และเจ้าหน้าที่ตํารวจในการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์บางคนยังขาด
ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประจวบ โสดาบัน ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง บทบาทของตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ของ
สถานีตํารวจภูธรบ้านเป้า อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบว่า การขาดแคลน
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านชุมชนสัมพันธ์มีมากที่สุด เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่
เพียงพอในการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ ทําให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจในด้านต่าง ๆ มี
ภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม
5.2.2 ผลการเปรีย บเทีย บปัญ หาและอุป สรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพัน ธ์ของ
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มี อายุ ระดับการศึกษา
ตําแหน่ง และประสบการณ์การรับราชการต่างกัน ดังนี้
ผลการเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการ
ตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานี
ตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ ซึ่งผู้ที่
มีอายุต่ํากว่า 35 ปี มีระดับปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา
ซึ่งผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีระดับปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษา
ต่ํากว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี ตําแหน่ง ซึ่งผู้ที่มีตําแหน่งอื่นๆ มีระดับปัญหาและอุปสรรค
มากกว่ า ผู้ ที่ มี ตํ า แหน่ ง ผู้ บั ง คั บ หมู่ ง านป้ อ งกั น ปราบปรามและตํ า แหน่ ง ผู้ บั ง คั บ หมู่ ง านสื บ สวน
ประสบการณ์การรับราชการ ซึ่งผู้ที่มีประสบการณ์การรับราชการต่ํากว่า 10 ปี มีระดับปัญหาและ
อุปสรรคมากกว่าผู้มีประสบการณ์การรับราชการ 10 – 20 ปี และ มากว่า 20 ปี ขึ้นไป
5.2.3 ผลการทดสอบสมมุติฐาน ดังนี้
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธร
กาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มี อายุ และ
ประสบการณ์ก ารรับ ราชการ ต่า งกัน มี ปัญ หาและอุป สรรคงานชุ มชนและมวลชนสัมพั น ธ์ ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ร.ต.อ.อานนท์ แก้วเขียว
(2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของตํารวจชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของตํารวจชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ระยะเวลาในการรับราชการ
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ส่วนข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธร
กาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มี ระดับ
การศึกษา และตําแหน่ง ต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ แตกต่างกัน ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ร.ต.อ.อานนท์ แก้วเขียว (2553) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ผล
การศึกษาพบว่า วุฒิการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฎิบัติงาน

5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยขอเสนอแนะถึงแนวทางในการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสําคัญกับงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ให้มาก
ขึ้น และจัดสรรงบประมาณมาใช้ในการดําเนินงานให้มากขึ้น
2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ต้องมีความพร้อม และเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน ตลอดจนต้องมีการอบรมเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง
3. จัดสรรบุคลากรและมอบหมายหน้าที่ให้สอดคล้องกับงานที่ได้รับผิดชอบในงาน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของ
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษาเฉพาะ สถานี
ตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล” ยังมี
ประเด็นที่น่าสนใจอีกมาก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1. ควรศึกษา เช่น เรื่อง “ความคิดเห็นของข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีต่อการ
จัดโครงสร้างงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของตํารวจภูธรภาค 8”
2. ควรศึกษา เช่น เรื่อง “แรงจูงใจของข้าราชการตํารวจชั้นประทวนที่มีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ”
3. ควรศึกษา เช่น เรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ของตํารวจภูธรภาค 8”
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