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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบ วิธีการ ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา

และแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม เก็บรวมรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ซึ่งถูกเลือกโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์มีรูปแบบคือ กิจกรรมการเข้าปฏิบัติงาน
ชุมชนสัมพันธ์ในพ้ืนที่เป้าหมาย ฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ และฝึกอบรมอาสาสมัคร โดยมีวิธีการ
ด าเนินการดังนี้ 1) พิจารณาเลือกพ้ืนที่เป้าหมายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 2) จัดท าแผนงานให้
สอดคล้องกับวิถีชุมชน 3) ก าหนดเป้าหมายเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ปฏิบัติการชุมชนเป้าหมายใหม่ 
ส่วนที่ 2 ปฏิบัติการชุมชนเป้าหมายเดิมที่ก าหนดไว้แล้ว 4) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนทราบ 
5) ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน 6) แสวงหาความร่วมมือ 7) ด าเนินการป้องกันเชิงรุกตามหลักการ  
8) ด าเนินการที่แสดงออกถึงการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 9) ด าเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ       
10) ด าเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างต ารวจกับประชาชน        
11) ด าเนินกิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารด้านการป้องกันอาชญากรรม จากการศึกษาพบ ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
ได้แก่ (1) ด้านบุคลากร (2) ด้านงบประมาณ (3) ด้านโครงสร้างการบริหาร  (4) ด้านความร่วมมือ  
ข้อเสนอแนะ 1. ด้านบุคลากร ควรเพ่ิมอัตราก าลัง 2. ด้านงบประมาณ จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ             
3. ด้านโครงสร้าง ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับงาน 4. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ จัดเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์
ให้เพียงพอ 5. ด้านความร่วมมือ สรรหาความร่วมมือจากภาคเอกชน ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  

ค าส าคัญ : การปฏิบัติหน้าที่ ของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 

บทน า 
สถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน รูปแบบ

อาชญากรรมที่เกิดขึ้นก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมและมีความสลับซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้นเช่นกัน ดังนั้น การท างานของต ารวจในยุคปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในสภาวะขาดแคลนด้านก าลังพล และ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ จึงต้องพยายามปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ ด้วยความเป็น
                                                           
* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ืองการปฏิบัติหนา้ที่ของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในการปอ้งกันและแก้ไขปัญหา  อาชญากรรม 
: กรณีศึกษากองบัญชาการต ารวจนครบาล 
** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ต ารวจมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมลดลง บรรลุ
เป้าหมาย และประสบผลส าเร็จ  

การก่อก าเนิดของต ารวจชุมชนสัมพันธ์  มีที่มาจากการด าเนินงานโครงการชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์  ของกรมต ารวจซึ่งได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 เป็นต้นมา โดยอาศัยหลักการเกี่ยวกับ
งานชุมชนสัมพันธ์ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมให้ได้อย่างจริงจัง พิจารณาให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการเป็นการประจ าเฉพาะในแต่ละหน่วยปฏิบัติการ ซึ่งเรียกว่า ชุดปฏิบัติการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ 
หรือ ในนครบาลเรียกชื่อย่อว่า ตชส. 

จากการด าเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 เรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ.2547 ได้มีการบัญญัติ
พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาบังคับใช้ได้ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อส านักงานต ารวจ
แห่งชาติหลายประการโดยเฉพาะ ในมาตรา 7 ที่ก าหนดให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท าหน้าที่ส่งเสริม
ท้องถิ่นและชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต ารวจเพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทาง
อาญา รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสมและความ
ต้องการของแต่ละพ้ืนที่ประกอบกับนโยบายส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2551 - 2552  มีนโยบาย
เร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ คือ การพัฒนาสถานีต ารวจเพราะตระหนักดีว่าสถานีต ารวจเป็นจุดยุทธศาสตร์
ส าคัญที่มีความใกล้ชิดประชาชนและปฏิบัติงานอยู่กับชุมชน กองสารนิเทศ  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ , 
(อ้างถึงในอนันต์ ประสงค์ใจ 2552 , หน้า 1-2) 

จากความเป็นมาดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาว่า การปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจชุมชน
สัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของกองบัญชาการต ารวจนครบาล ว่ามีรูปแบบ 
วิธีการ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 งานวิจัย เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม : กรณีศึกษากองบัญชาการต ารวจนครบาล มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
  1. เพ่ีอศึกษารูปแบบ วิธีการ การปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
  2. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา ในการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
  3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการวิจัย ดังนี้ 
  1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการ
ปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
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2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์
แบบมโีครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structural interview or Format interview) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนสัมพันธ์สังกัดกองบัญชาการต ารวจนครบาล 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการ
ศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, หน้า 55) ดังนั้นจึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informants) จ านวน 10 คน โดยพิจารณาคุณสมบัติ ดังนี้ 

 2.1 เจ้าหน้าที่ต ารวจระดับ ผู้ก ากับการ เป็นหัวหน้าสถานี จ านวน  2 นาย 
 2.2 เจ้าหน้าที่ต ารวจระดับหัวหน้าชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ จ านวน 3 คน 

2.3 เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ จ านวน 5 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ ( Structured 
interview or Formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและ
ข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75)  
และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ก าหนดวัน
นัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยแจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้
การจดบันทึกและบันทึกเสียงเพ่ือถอดบทสัมภาษณ์และน ามาวิเคราะห์ โดยก่อนสัมภาษณ์จะขอ
อนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกและบันทึกเสียงการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
     1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
     1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
     1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่าง
ละเอียด 
     1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง 
เป็นต้น 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัย
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์
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ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการ
สัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ วิจัยมี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย 
การปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม : กรณีศึกษา
กองบัญชาการต ารวจนครบาล โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
 
ผลการวิจัยและการอภิปลายผล 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม พบว่า 
 1. รูปแบบ วิธีการและขั้นตอน การปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม มีดังนี้ 
 รูปแบบงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ดังนี้ 1) กิจกรรมการเข้าปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ในพ้ืนที่
เป้าหมาย 2) กิจกรรมการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ 3) กิจกรรมการฝึกอบรมอาสาสมัคร วิธีการด าเนินการ 
ดังนี้ 1) ชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ พิจารณาเลือกพ้ืนที่เป้าหมายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 2) จัดท า
แผนงานการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน 3) ก าหนดเป้าหมาย เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
ปฏิบัติการชุมชนเป้าหมายใหม่ ส่วนที่ 2 ปฏิบัติการชุมชนเป้าหมายเดิมที่ก าหนดไว้แล้ว 4) ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในชุมชน เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และแนวทางการปฏิบัติงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ     
ที่เน้นการให้บริการเชิงรุก 5) ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน 6) แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน 
7) ด าเนินการป้องกันเชิงรุกในพ้ืนที่ตามหลักการต ารวจชุมชน 8) ด าเนินการที่แสดงออกถึงการให้บริการที่
ดีแก่ประชาชน 9) ด าเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ 10) ด าเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์
และความเข้าใจอันดีระหว่างต ารวจกับประชาชน 11) ด าเนินกิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้านการ
ป้องกันอาชญากรรม  

2. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา ในการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจชุมชน
สัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม มีดังนี้ 
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 1) ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ ขาดความรู้ความสามารถ 2) ด้านงบประมาณ มีไม่
เพียงพอ 3) ด้านโครงสร้างการบริหาร ไม่มีต าแหน่งงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในโครงสร้างของ
สถานีต ารวจที่ระบุต าแหน่งหรือเลขต าแหน่งไว้อย่างชัดเจน 4) ด้านวัสดุอุปกรณ์ การจัดสรรวัสดุ 
อุปกรณ์มีไม่เพียงพอ 5) ด้านความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน คือ ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร 
วิธีการแก้ไขปัญหา อุปสรรค การปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในแต่ละด้านดังนี้  1) ด้านบุคลากร ควรรับสมัครก าลังต ารวจอาสาต ารวจบ้านมา
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต ารวจชุมชนสัมพันธ์ เพ่ิมจ านวนต ารวจชุมชนสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับจ านวน
ประชาชน ฝึกอบรม ให้ความรู้ แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่  2) ด้านงบประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณให้ตรง
ตามความเป็นจริงและถูกต้อง 3) ด้านโครงสร้างการบริหาร การจัดการและการบริหารปรับโครงสร้าง
องค์กร (ORGANIZATION CHART) ให้สอดคล้องกับงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ และลักษณะชุมชน     
4) ด้านวัสดุอุปกรณ์ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จ าเป็น และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มี
อยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5) ด้านความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนให้ต ารวจเข้าพ้ืนที่
บ่อยข้ึน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมของชุมชนกับหน่วยงานอื่น  

3. แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม มีดังนี้ 

 1) ควรให้ความรู้ และการอบรมอาชีพ เพ่ือให้คนในชุมชนมีงานท า เพ่ือลดปัญหาการขาด
รายได้จนน าไปสู่การก่ออาชญากรรม 2) เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องมีความรู้ในหน้าที่ชัดเจน ถูกต้อง ทั้งใน
การปฏิบัติและข้อกฎหมาย 3) การมีส่วนร่วมไม่ว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจ ภาคประชาชน ผู้น าชุมชน 
โรงเรียน สถานศึกษา หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 4) สร้างแรงจูงใจของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ 5) แยกสายงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์โดยเฉพาะ
เข้าไปให้บริการประชาชน 6) ต้องมีผลตอบแทนในรูปรายได้ที่พอเหมาะพอควร ไม่เดือดร้อนในการครองชีพ 
7) พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน 8) การสร้างทีมงาน เช่น ทีมงาน ชมส.เข้มแข็ง 9) ต ารวจควรได้รับ
การอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับชุมชน เด็กหรือสถานศึกษา 10) ให้มีการตรวจสอบคัดกรอง 
ต ารวจ ต้องมีความบริสุทธิ์ใจ มีจิตอาสา ไม่แสวงหาประโยชน์ 11) จัดให้มีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
และหน่วยงานอ่ืนที่ 12) ผู้บังคับบัญชาระดับสูงควรมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและต าแหน่ง
เฉพาะงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ 13) ผู้ที่ปฏิบัติงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ต้องเติบโตในสายงานได ้

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
รูปแบบงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ดังนี้ 1) กิจกรรมการเข้าปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ในพ้ืนที่

เป้าหมาย 2) กิจกรรมการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ 3) กิจกรรมการฝึกอบรมอาสาสมัคร วิธีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 1) ชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ พิจารณาเลือกพ้ืนที่เป้าหมายตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 2) จัดท าแผนงานการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน 3) ก าหนดเป้าหมาย เป็น      
2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ปฏิบัติการชุมชนเป้าหมายใหม่ ส่วนที่ 2 ปฏิบัติการชุมชนเป้าหมายเดิมที่ก าหนด
ไว้แล้ว 4) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และแนวทางการปฏิบัติงานของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่เน้นการให้บริการเชิงรุก 5) ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน 6) แสวงหา
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ความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน 7) ด าเนินการป้องกันเชิงรุกในพ้ืนที่ตามหลักการต ารวจชุมชน     
8) ด าเนินการที่แสดงออกถึงการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 9) ด าเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ
ประโยชน์ 10) ด าเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างต ารวจกับ
ประชาชน 11) ด าเนินกิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรมสอดคล้องกับ
แนวคิดของ วิโรจน์ ก่อสกุล (2562 ,หน้า88-90) ได้อธิบายเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ คือ 
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centered) เป็นการให้บริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ
การท างานเชิงรุก (Proactive) ว่าการท างานที่มีการเตรียมการณ์ที่ดีเพ่ือรองรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือป้องกันปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเพ่ือหวังผลความเป็นเลิศ ในงานของ
ตนเองโดยที่ไม่จ าเป็นต้องรอให้ผู้ อ่ืนมาบอกในสิ่งที่เราควรท า หรือไม่ต้องรอจนกระทั่งเกิดความ
เสียหายขึ้นก่อน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุณีย์ กัลป์ยะจิตร์ (2559) ได้ศึกษา โครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ผลการวิจัย
สรุปว่า จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าสถานีต ารวจชุมชนเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของสถานีต ารวจชุมชน โดยสรุปเป็นการเน้นการให้บริการประชาชนมากกว่าการจับกุม 
(One Stop Service) เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ใกล้ชิดกับประชาชน ทั้งยังมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่คนใน
ชุมชนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และท าให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการป้องกัน
อาชญากรรมในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้น าท้องถิ่นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผลตอบรับที่
ได้จากการด าเนินงาน ลดปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่อย่างเห็นได้ชัด  
 2. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา ในการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจชุมชน
สัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม มีประเด็นมาอภิปรายดังนี้ 
 1) ด้านบุคลากร ปัญหาด้านบุคลากรมีจ านวนเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สอดคล้องกับ
จ านวนพื้นที่ท่ีต้องรับผิดชอบ บุคลกากรขาดความรู้ความสามารถ ได้คนที่ไม่มีความเหมาะสม ขาดใจ
รักในการท างานด้านต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ไม่มีความเป็นจิตอาสา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชมพูนุช 
ดีอินทร์ (2562) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร : กรณีศึกษา 
ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผลการวิจัยพบว่า ปัญหา
และอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประกอบด้วย ปัญหาด้านทักษะ ความรู้
ความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์การ บุคลากรยังขาดความรู้ และยังไม่เข้าใจบทบาทภารกิจ
เท่าท่ีควร เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภาระงานจึงไม่ค่อยได้รับการเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (อ้างถึงในบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ , 2562, หน้า 15) 
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ (Factors Influencing policy Implementation) 
ท าให้ทราบว่าในกระบวนการการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น ความส าเร็จ (Success) หรือความล้มเหลว 
(Failure) ของการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการ ทั้งนี้เพราะความส าเร็จ
ของแผนงาน (Programs) และโครงการ (Projects) มีความสัมพันธ์กับทรัพยากรในการขาดเงินทุนที่
เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน และการขาดผู้น าที่มุ่งมั่นต่อการน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบ
ความส าเร็จก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัติ  
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2) ด้านงบประมาณ งบประมาณส าหรับด าเนินกิจกรรมด้านต ารวจชุมชนสัมพันธ์มีไม่
เพียงพอ หรือยังขาดงบประมาณในส่วนนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Commoner, Derthick, Pincus 
(อ้างถึงในบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 19) เสนอว่า เมื่อก าหนดนโยบายเรียบร้อยแล้ว 
นโยบาย   จะถูกน าไปปฏิบัติอย่างไร หรือจะได้รับการน าไปปฏิบัติจริงหรือไม่มีการจัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างเพียงพอหรือไม่ และจัดสรรมาจากแหล่งใด 
จะต้องใช้จ่ายมากน้อยเท่าไร พันธะข้อตกลงมีความมั่นคงเพียงใด และมีระยะเวลาผูกพันที่จะต้อง
กระท าให้ส าเร็จนานเท่าใด ค าถามเหล่านี้ล้วนต้องการค าตอบในเชิงนโยบาย และต้องพิจารณา
ทางเลือกในการน านโยบายไปปฏิบัติให้เหมาะสม 

3) ด้านโครงสร้างการบริหาร ด้านโครงสร้างชุมชนสัมพันธ์หรือมวลชนสัมพันธ์ ที่ผ่านมาไม่มี
ต าแหน่งงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในโครงสร้างของสถานีต ารวจที่ระบุต าแหน่งหรือก าหนดเลข
ต าแหน่งไว้อย่างชัดเจน ท าให้งานชุมชนสัมพันธ์เป็นงานที่ไม่สามารถท าให้ผู้ปฏิบัติเติบโตในสายงานนี้ได้ 
และเมื่อจะหาคนมาท างานจึงไม่สามารถหาคนที่มีความถนัดในด้านนี้มาท างานได้ และถ้ามี
ผู้บังคับบัญชามาดูแลงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์มักจะได้ผู้บังคับบัญชาที่ไม่มีความเข้าใจในงาน
มวลชนสัมพันธ์ จึงเป็นปัญหาในส่วนของด้านโครงสร้างจนถึงการบังคับบัญชาในสถานีต ารวจ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Sabatier and Mazmanin (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, 
หน้า 12) โดยอธิบายว่า นโยบายจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวนั้นจะต้องมีองค์ประกอบ           
3 ประการ คือ ความสามารถของนโยบายในการแก้ไขปัญหาปัจจัยโครงสร้างตัวบทของนโยบาย และ
ปัจจัยที่ไม่ใช่เงื่อนไขของนโยบาย ส่วนการน าเอานโยบายไปปฏิบัติจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว
จะดูจากตัวแปรต่างๆ 5 ตัวแปร คือ ผลผลิตของนโยบาย การยอมรับปฏิบัติตามนโยบาย ผลกระทบ
ของนโยบายที่เกิดขึ้นจริง การรับทราบถึงผลกระทบของนโยบาย และการทบทวนเปลี่ยนแปลงในตัว
บทนโยบาย โดยปัจจัยต่างๆ มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน 

4) ด้านวัสดุอุปกรณ์ สืบเนื่องจากงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ท าให้การจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ 
เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ไม่สามารถด าเนินการได้ หรือด าเนินการได้ไม่ดี
เท่าที่ควรตามความจ าเป็นต่อการด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนดล เกศา 
(2562) ได้ศึกษา ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสืบสวนและปราบปรามการกระท าความผิด
ทางศุลกากร : กรณีศึกษา ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทาง ศุลกากร ส านักงานศุลกากร
ภาคที่ 1 กรมศุลกากร ผลการวิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ไม่
เหมาะสมกับภารกิจและพ้ืนที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม
ขาดความรู้ทักษะและประสบการณ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมีจ านวนมากไม่สามารถ
ติดตามและรับทราบได้ทั้งหมด ขาดความพร้อมของยานพาหนะและอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ช่องว่างของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือความไม่ชัดเจนเพียงพอ ซึ่งอาจเป็นเหตุท าให้เจ้าหน้าที่
ใช้ดุลยพินิจไปในทางแสวงหาผลประโยชน์ มีการโยกย้าย สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา             
ตามนโยบายหมุนเวียนอัตราก าลังของกรมศุลกากร ท าให้ขาดประสบการณ์ในการท างาน และความ 
ช านาญในด้านต่าง ๆ การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพ่ืองานด้านการปราบปรามยังไม่เพียงพอ 
มีงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ การติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานมีน้อย 
และสอดคล้องกับแนวคิดของ Brever and deLeon (อ้างถึงในบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 24) 
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ทรัพยากรในการน านโยบายไปปฏิบัติหมายรวมถึงทั้งเงินลงทุน เวลา และบุคลากร ตลอดจน
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่างๆ แต่ในความเป็นจริงของสังคมทั่วไปนั้น มักพบว่ามีทรัพยากรไม่
เพียงพอต่อการพัฒนาโครงการต่างๆ เพราะทุกสังคมล้วนมีทรัพยากรจ ากัด  

วิธีการแก้ไขปัญหา อุปสรรค การปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในแต่ละด้านดังนี้  1) ด้านบุคลากร ควรรับสมัครก าลังต ารวจอาสาต ารวจ
บ้านมาฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต ารวจชุมชนสัมพันธ์ เพ่ือช่วยในการตรวจตราป้องกันอาชญากรรม 
และช่วยเหลืองานต ารวจ เพ่ิมจ านวนต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในแต่ละหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับ
จ านวนประชาชน ฝึกอบรม ให้ความรู้ แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านต ารวจชุมชนสัมพันธ์  
ควรมีการสอบถามความสมัครใจของเจ้าหน้าที่ต ารวจในการท างานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ โดยคัดเลือก
ผู้ที่มีความสมัครใจ และน าต ารวจที่มีความสมัครใจไปอบรมงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ให้มีความ
เข้าใจในระบบงาน มีการปรับทัศนคติ เจตคติให้มีความรู้สึกว่าท างานกับประชาชนได้  และให้
ส านักงานต ารวจแห่งชาติรับสมัครต ารวจสายงาน ชมส.หรืองานมวลชนและชุมชนสัมพันธ์ เพ่ือม า
ด ารงต าแหน่งในสายงานในสน. โดยเฉพาะ เพ่ือเป็นการเริ่มต้นที่มีความสมัครใจเข้ามาท างานต ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์มาตั้งแต่แรก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนดล เกศา (2562) ได้ศึกษา ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานสืบสวนและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร : กรณีศึกษา ฝ่าย
สืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทาง ศุลกากร ส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร 
ผลการวิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เหมาะสมกับภารกิจและ
พ้ืนที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามขาดความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมีจ านวนมากไม่สามารถติดตามและรับทราบได้
ทั้งหมด ขาดความพร้อมของยานพาหนะและอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ช่องว่างของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือความไม่ชัดเจนเพียงพอ ซึ่งอาจเป็นเหตุท าให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจไปในทาง
แสวงหาผลประโยชน์ มีการโยกย้าย สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา ตามนโยบายหมุนเวียน
อัตราก าลังของกรมศุลกากร ท าให้ขาดประสบการณ์ในการท างาน และความช านาญในด้านต่าง ๆ 
การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพ่ืองานด้านการปราบปรามยังไม่เพียงพอ มีงบประมาณ
สนับสนุนไม่เพียงพอ การติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานมีน้อย ซึ่งการ
แก้ปัญหาเหล่านี้จ าเป็นต้องจัดอัตราก าลังให้เหมาะสม โดยการส ารวจความต้องการจากหน่วยงานที่มี
หน้าที่โดยตรงให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องไว้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือการตรวจสอบค้นหาได้อย่างรวดเร็ว จัดให้มียานพาหนะ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน สร้างจิตส านึกและจริยธรรมที่ดี ให้กับ
เจ้าหน้าที่ ก าหนดบทลงโทษอย่างเด็ดขาดหากมีการทุจริต จัดท าคู่มือปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการ
กระท าความผิด และประสานงานด้านข่าวสารข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดสร้างระบบ
ฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานศุลกากรเพ่ือประโยชน์ด้านการป้องกันและปราบปรามอย่างครบถ้วน 
ทันสมัย และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทันที จัดงบประมาณสนับสนุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
พิจารณาจัดล าดับตามความส าคัญและความจ าเป็น จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกัน
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และปราบปรามอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้ตลอดเวลา และคัดเลือก
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการป้องกันและปราบปราม 2) ด้านงบประมาณ ใช้จ่าย
งบประมาณให้ตรงตามความเป็นจริง ถูกต้อง ขอการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือบุคคล และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาก่อนเสมอ และของบประมาณจาก กต.ตร.สน. หรืองบส่วนตัวของผู้ก ากับการสถานีบ้าง
บางครั้งคราว สอดคล้องกับแนวคิดของ Commoner, Derthick, Pincus (อ้างถึงในบุญเกียรติ       
การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 19) เสนอว่า เมื่อก าหนดนโยบายเรียบร้อยแล้ว นโยบายจะถูกน าไป
ปฏิบัติอย่างไร หรือจะได้รับการน าไปปฏิบัติจริงหรือไม่ ค าตอบของค าถามเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการ
สนับสนุนนโยบายจากผู้ปฏิบัติและผู้ที่ได้รับผลจากการปฏิบัติตามนโยบายนั้น หรืออาจพิจารณาในแง่
ของการเมืองในการน านโยบายไปปฏิบัติได้ว่า มีกลุ่มใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ ทั้ง
ในกลุ่มรัฐบาลได้แก่ นักการเมืองที่เกี่ยวข้อง องค์การราชการที่รับผิดชอบการน านโยบายไปปฏิบัติ 
หรือผู้มีอ านาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุน เป็นต้น ส่วนกลุ่มภายนอกรัฐบาล อาจได้แก่ สมาชิกใน
เขตเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับปัญหา และสาธารณชนทั่วไป เป็นต้น กลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่สนับสนุนหรือ
คัดค้านนโยบาย จะมีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการน านโยบายไปปฏิบัติอย่าง
เพียงพอหรือไม่ และจัดสรรมาจากแหล่งใด จะต้องใช้จ่ายมากน้อยเท่าไร พันธะข้อตกลงมีความมั่นคง
เพียงใด และมีระยะเวลาผูกพันที่จะต้องกระท าให้ส าเร็จนานเท่าใด ค าถามเหล่านี้ล้วนต้องการค าตอบ
ในเชิงนโยบาย และต้องพิจารณาทางเลือกในการน านโยบายไปปฏิบัติให้เหมาะสม 3) ด้านโครงสร้าง
การบริหาร คือ การจัดการและการบริหารปรับโครงสร้างองค์กร (ORGANIZATION CHART) ให้
สอดคล้องกับงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ และลักษณะชุมชน ระยะสั้นหัวหน้าสถานีควรก าหนดภารกิจ
งานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นการเฉพาะ และมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน 
และระยะยาวทางส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องก าหนดลักษณะของต าแหน่ง หรือมีเลขต าแหน่งใน
สายงานของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ และมีเส้นทางการเติบโตในหน้าที่ ให้รู้สึกว่าท างานนี้แล้วมีความ
เจริญก้าวหน้า ต ารวจก็จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ต ารวจชุมชนสัมพันธ์  4) ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จ าเป็น และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 5) ด้านความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน ให้ต ารวจเข้า พ้ืนที่บ่อยขึ้นเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมของชุมชนกับหน่วยงานอ่ืน เช่น ส านักงานเขต 
สาธารณสุข เป็นต้น ผู้น าชุมชน ประชาชนกับต ารวจชุมชนสัมพันธ์ที่ควรจะใช้หลักรัฐศาสตร์มากกว่า
นิติศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ท าให้ชุมชนเกิดความมั่นใจ รู้สึกอบอุ่น และเกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างต ารวจกับชุมชน การเปิดให้ชุมชนโดยเอาคนในชุมชนรุ่นใหม่มาท างานร่วมกับ
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์รุ่นเก่า เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งของชุมชน และสร้างกิจกรรมต่างๆ เพ่ือประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในชุมชนกับเจ้าหน้าที่ ต ารวจ เช่นการแข่งขันฟุตบอลเชื่อม
ความสัมพันธ์ 

โดยภาพรวมแล้ววิธีการแก้ไขปัญหา อุปสรรค สอดคล้องกับแนวคิดของ วรเดช จันทรศร 
(อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2563, หน้า 122-126) ซึ่งได้สรุปสาระส าคัญของกรอบแนวคิด
การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติไว้ว่า ปัญหาการน านโยบายไปปฏิบัติ ครอบคลุมปัญหาที่ส าคัญ คือ 
ปัญหาทางด้านสมรรถนะเป็นปัญหาหลักด้านหนึ่งของการน านโยบายไปปฏิบัติ ปัญหาในลักษณะ
ดังกล่าวจะมีมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับปัจจัยย่อยต่าง ๆ หลายปัจจัย นับตั้งแต่ปัจจัยทางด้านบุคลากร 
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ปัจจัยทางด้านเงินทุน ปัจจัยทางด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนปัจจัยทางด้านวิชาการ 
หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในนโยบายนั้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ George C. Edward (อ้างถึง
ใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 13) ได้เขียนหนังสือชื่อ "Implementing Public Policy" 
สรุปได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ประกอบด้วย จ านวนเจ้าหน้าที่ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ที่จะปฏิบัติตามนโยบายหรืออ านาจในการ
บังคับ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการน านโยบายไปปฏิบัติตลอดจนเครื่องมือ
สนับสนุนอ่ืนๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญงานในเรื่องที่จะต้องปฏิบัติ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุณีย์ กัลป์ยะจิตร์  (2559)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง โครงการประเมินผลการปฏิบัติง าน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมที่ด าเนินการ
ส่วนมากคือ การให้ความรู้ความเข้าใจกับเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพ
ติด ในระดับมาก จ านวน 546 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 กิจกรรมรองลงมาได้แก่ การออกเยี่ยมเยียน
พบปะประชาชนในชุมชน ในระดับมาก และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ้าหน้าที่ต ารวจที่เป็น
หัวหน้าประจ าสถานีต ารวจชุมชนเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถานีต ารวจชุมชน โดยสรุปจัดอบรมให้
ความรู้แก่คนในชุมชนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และท าให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ
ในการป้องกันอาชญากรรมในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้น าท้องถิ่นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ผลตอบรับที่ได้จากการด าเนินงาน ลดปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่อย่างเห็นได้ชัด แต่ปัญหาที่ต้องมี
การเฝ้าระวังในพ้ืนที่คือ ปัญหายาเสพติดต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลให้การ
ด าเนินงานสามารถส าเร็จลุล่วงนั้น จะมาจากการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องของภาครัฐให้
สามารถด าเนินโครงการต่อเนื่อง การตรวจเยี่ยมประชาชนในพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ และจัดเจ้าหน้าที่
ก าลังพลให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (กล้องวงจรปิด) ในการ
เฝ้าระวังอาชญากรรม การจัดยานพาหนะในการด าเนินการในพ้ืนที่ การมีสถานีต ารวจชุมชนท าให้
ประชาชนเกิดความอุ่นใจ และไว้วางใจต ารวจมากยิ่งขึ้น ปัญหาอาชญากรรมเล็กๆ น้อยๆ ลดลง 
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
 3. แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม มีประเด็นมาอภิปราย ดังนี้ 1) ควรให้ความรู้ และการอบรมอาชีพ เพ่ือให้คนใน
ชุมชนมีงานท า เพ่ือลดปัญหาการขาดรายได้จนน าไปสู่การก่ออาชญากรรม 2) เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องมี
ความรู้ในหน้าที่ชัดเจน ถูกต้อง ทั้งในการปฏิบัติและข้อกฎหมาย 3) การมีส่วนร่วมไม่ว่าเจ้าหน้าที่
ต ารวจ ภาคประชาชน ผู้น าชุมชน โรงเรียน สถานศึกษา หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความร่วมมือ 
ร่วมแรงร่วมใจกันท ากิจกรรม 4) สร้างแรงจูงใจของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชน
สัมพันธ์จะต้องมีการปลดล๊อคให้มีสายการเจริญเติบโตตามแท่งของต ารวจชุมชนสัมพันธ์  5) แยกสาย
งานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์โดยเฉพาะเข้าไปให้บริ การประชาชน    
6) ต้องมีผลตอบแทนในรูปรายได้ที่พอเหมาะพอควร ไม่เดือดร้อนในการครองชีพ  7) พบปะเยี่ยม
เยียนประชาชน ท าจัดกิจกรรมร่วม เช่นการแข่งขันกีฬา สนับสนุนอุปกรณ์รางวัลในการแข่งขันเพ่ือ
เป็นแรงจูงใจในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 8) การสร้างทีมงาน เช่น ทีมงาน ชมส.เข้มแข็ง โดยในแต่ละทีม
ไม่มีความจ าเป็นจะต้องเก่งทุกด้านเพราะในการท ากิจกรรมชุมชนจะมีหลากหลาย ชุมชนมีความ
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ต้องการที่อาจจะแตกต่างกับชุมชนอ่ืนๆ ซึ่งถ้าเรามีต ารวจชุมชนสัมพันธ์ที่มีความสามารถที่
หลากหลายก็จะท าให้ทีมงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์เข้มแข็งขึ้น ก็จะท าให้ชุมชนเข้มแข็งตามไปด้วย 9) 
ต ารวจควรได้รับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับชุมชน เด็กหรือสถานศึกษา 10) ให้มีการ
ตรวจสอบคัดกรองต ารวจที่จะเข้ามาท างานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ต้องมีความบริสุทธิ์ใจ มีจิตอาสา ไม่
แสวงหาประโยชน์จากการท างานต ารวจชุมชนสัมพันธ์  11) จัดให้มีส่วนร่วมของภาคเอกชน และ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนสัมพันธ์มีข้อมูลข่าวสารของพ้ืนที่  12) 
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงควรมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและต าแหน่งเฉพาะงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ 
โดยเริ่มจากการเปิดรับสมัครต ารวจชั้นนายสิบต ารวจตั้งแต่ต้น เพ่ือให้มาด ารงต าแหน่งต ารวจชุมชน
สัมพันธ์โดยตรง โดยคัดสรรผู้ที่สมัครใจเป็นต ารวจชุมชนสัมพันธ์ตั้งแต่แรกเริ่ม  13) ผู้ที่ปฏิบัติงาน
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ต้องเติบโตในสายงานได้ คือมีการการเปิดสอบต ารวจชั้นประทวนที่ปฏิบัติหน้าที่
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ให้ได้รับการเลื่อนต าแหน่งในระดับรองสารวัตรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ สอดคล้องกับแนวคิดของ วิโรจน์ ก่อสกุล (2562 , หน้า 88-90) ได้อธิบายเกี่ยวกับการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ ดังนี้ การจัดการความรู้ (Knowledge based mgt) เป็นการบริหารความรู้เป็น
เครื่องมือพัฒนางาน คน องค์การและสังคม โดยน าความรู้ที่มีอยู่ในองค์การมาใช้ประโยชน์ให้มาก
ที่สุดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนในยุคการสร้างความรู้ และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2562, หน้า 27-30) ได้อธิบายเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ โดย
วิเคราะห์ผ่านอุปสรรคไว้ ดังนี้ ปัญหาทางด้านอ านาจและความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ปัญหาอุปสรรคท่ีส าคัญในการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติที่เกิด จากการขาดการประสานงาน 
ขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน หรือองค์การภาคเอกชน ในประเทศไทยนั้นเป็นประเด็นปัญหา
การบูรณาการในการปฏิบัติ และสอดคล้องกับแนวคิดเฮอร์เบิร์ก (Hertzberg) เป็นทฤษฎีการจูงใจที่
เกี่ยวข้องและสามารถโยงไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมได้ เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงาน
เกิดความพึงพอใจ ทฤษฎีนี้เชื่อว่าผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานได้ผลดีมีประสิทธิภาพย่อมขึ้นอยู่กับความ
พึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน เพราะเขาจะเพ่ิมความสนใจในงานและมีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นที่จะ
ท างานซึ่งเป็นการเพิ่มผลผลิตของงานให้มากขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากผู้ปฏิบัติงานไม่พึงพอใจในการ
ท างานจะเกิดความท้อถอยในการท างานและท าให้ผลงานออกมาไม่มีประสิทธิภาพ ทฤษฎีดังกล่าว
สอดคล้องกับการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของบุคลากรในองค์การ กล่าวคือ ถ้าบุคลากรได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานได้ร่วมคิดตัดสินใจจะส่งผลให้บุคลากรในองค์กรเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ในกิจกรรมมากขึ้นท าให้ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรกร ธน
กนกบวรกุล (2562) ได้ศึกษา การน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ไปใช้ในการบริหาร
โรงพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลต ารวจ ผลการพบว่า มีการเริ่มพัฒนาบุคลากรและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับ ทั้งในเรื่องการเพ่ิมจ านวน บุคลากร และการพัฒนาคุณภาพบุคลากร  
กระบวนการการสร้างให้ทุกคนมีทัศนคติหรือเจตคติไปในแนวทางเดียวกันว่าองค์การควรจะเดินไป
ในทางไหน โดยมีการจัดอบรมหรือให้การศึกษา หรือเปิดให้ความรู้ อบรม และอาจมีการมอบนโยบาย 
ต้องมีการปรับเปลี่ยนความคิดเห็นหรือทัศนคติของก าลังพลเพ่ือให้เป็นการบริหารงานแนวใหม่ การ
ด าเนินงานร่วมกับภาคเอกชนนั้น หน่วยใดที่สามารถจ้างเอกชนมาดูแลเพ่ือให้เกิดการลดขั้นตอนการ
ด าเนินงานไม่ยุ่งยากก็ควรน าเอกชนเข้ามาดูแลภายใต้การก ากับงานของผู้บริหารโรงพยาบาล  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ด้านบุคลากร 
 ให้เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงานมวลชนสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 

ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สรรหาบุคลากรที่มีความสมัครใจตั้งแต่เริ่มเข้ามา
ท างานมวลชนสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เพ่ือขจัดอุปสรรคในการท างานตั้งแต่เริ่ม สร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ผลตอบแทนหรือสวัสดิการต่าง ๆ  

 
2. ด้านงบประมาณ 
 ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินงานด้านต ารวจชุมชนสัมพันธ์โดยเฉพาะ และมี

งบประมาณเพียงพอต่อการด าเนินงาน ตลอดจนการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
พิจารณาตามล าดับความส าคัญและความจ าเป็นของการใช้งบประมาณในแต่ละด้าน 

3. ด้านโครงสร้าง 
 ควรมีการปรับโครงสร้างองค์กร (ORGANIZATION CHART) ให้สอดคล้องกับงานต ารวจ

ชุมชนสัมพันธ์ ลักษณะชุมชน และปริมาณพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งในทางปฏิบัติส านักงานต ารวจ
แห่งชาติควรมีการก าหนดโครงสร้างของต าแหน่งงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ลงไปในโครงสร้างของ
สถานีต ารวจ โดยระบุต าแหน่งหรือเลขต าแหน่งไว้อย่างชัดเจน รวมถึงเส้นทางการเติบโตในสายการ
บังคับบัญชา (Career Part) ตลอดจนผู้บริหารหรือหัวหน้าสถานีควรให้ความส าคัญกับโครงสร้าง
ต าแหน่งงานดังกล่าวจนถึงการบังคับบัญชาในสถานีต ารวจ ให้เทียบเท่ากับงานต ารวจด้านอ่ืนๆ เช่น 
งานด้านการสืบสวน หรืองานด้านการจับกุมเป็นต้น 

4. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
การด าเนินงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์จะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น เครื่องมือและวัสดุ

อุปกรณ์ ที่ ใช้ในการด าเนินงานตลอดจนเครื่องมือสนับสนุนอ่ืนๆ คือหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จ ดังนั้นควรมีการจัดเครื่องมือให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
งานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5. ด้านความร่วมมือ 
สรรหาความร่วมมือจากภาคเอกชน เน้นการให้บริการประชาชนมากกว่าการจับกุม ออก

พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน อย่างยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เพ่ือเจ้าหน้าที่ต ารวจได้
ใกล้ชิดกับประชาชน  จัดอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และท าให้
ประชาชนเกิดความไว้วางใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ิมมากขึ้น ให้ประชาชน ผู้น า
ชุมชน ผู้น าศาสนา และหน่วยงานอ่ืน ๆประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการป้องกัน
อาชญากรรมในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้น าท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน รวมไปถึงการ
สร้างความสัมพันธ์และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องอีกด้วย 
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