การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการตารวจชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์ ของสถานีตารวจภูธรนาดินดา อาเภอเมือง จังหวัดเลย
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ของสถานีตารวจภูธรนาดินดา อาเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อป้องกัน
และแก้ ไขปั ญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ตลอดจนปั ญ หาความปลอดภั ยในชีวิ ต และทรั พย์ สิน ในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ของสถานีตารวจภูธรนาดิน ดา อาเภอเมือง จังหวัดเลย โดยจาแนกตาม เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพรายได้ และระดับความถี่ในการร่วมกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่
มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ในชุมชน/หมู่บ้าน ที่เป็นเป้าหมายตามโครงการตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ของ สถานี
ตารวจภูธรนาดินดา อาเภอเมือง จังหวัดเลย ที่ได้กาหนดขึ้นและเข้าปฏิบัติงานตามโครงการฯ ประจาปีงบประมาณ
2558 ซึ่งมีจานวน 5 หมู่บ้าน 2 ตาบล จานวน 359 คน ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อ มูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t-test และ F-test
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการตารวจชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ ของสถานีตารวจภูธรนาดินดา อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยภาพรวม มี ส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาปัญหาและเสนอความต้องการ
ของชุมชน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุมวางแผน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าประชาชนให้
ความสาคัญในกิจกรรมทีม่ ีผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง มีความสนใจ และใส่ใจต่อสภาพปัญหาของชุมชน และ
เข้าใจในกระบวนการ การดาเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ อีกทั้งมีข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมในท้องถิ่นที่ตนเอง
อาศัย สาหรับ ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
และระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการตรวจสอบและติดตามประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะ
ประชาชนบางส่วนคิดว่า การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เป็นการปฏิบัติที่เสี่ยงภัย ไม่ปลอดภัยสาหรับ
ประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม และเห็นว่าเป็นหน้าที่หลักของหน่วยงานตารวจเท่านั้น ส่วนการตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผล ประชาชนบางส่วนอาจมองว่าเป็นงานในหน้าที่ของหน่วยงานราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้นที่เป็นผู้ดาเนินการ อีกทั้งยังขาดความรู้ความเข้าในเรื่องการตรวจสอบและประเมินผล
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Abstract
The purpose of this research were to : 1) to study level the participation of population to participate in
activities of the community police project and public relations of Nadindam police station Muang, Loei for
protecting, crime solving, drug and the problem of safety in life and assets in the responsible area zoon. 2) to
compare the different participation level of population about participation in activities of the community police
project and public relations of Nadindam police station Muang, Loei by distinguishing followed sex, age,
education, career, salary, and frequency of participation in activities. The sample size of this research were 16
years old upper in the community and the villages that were prospect in community police project and public
relations of Nadindam police station Muang, Loei for protection crime solving and drug in 2015 which were 5
villages 2 sub-districts : total was 359 persons. The tool used for data collection was a questionnaire, and the
statistics used for data analysis, mean, standard deviation, t-test, and F-test.
The results of the study were:
The participation of population to participate in activities of the community police project and public
relations of Nadindam police station Muang, Loei as a whole was at high level and consider by aspect was the
participation in data analysis activities for study problems and prefer needing of community and participation of
activities about meeting and planning was at high level; may be due to focus on the popular to cooperate with
police; because such events affect the lives and property of the self-interested and attentive to the problems of the
community and understanding of the process operations and community relations. There is also information about
local crime on their lives; the focus of such activities; for the level of participation in activities to prevent and crime
suppression and community development activities; and the level of participation in the activities of monitoring and
evaluation is moderate; may was some think people; preventing and crime suppression the operational risk not
safe for the public to attend the event and to be the primary duty of the police agencies only. The monitoring and
evaluation; some people may be seen as the responsibility of government agencies or local government involved
only, more over they no had knowledge and understanding about to monitoring and evaluation.
Keywords: participation
อาชีพ ว่างงาน อันอาจเกิดจากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ
ชะลอตั ว ค่ าครองชี พที่ สูงขึ้ น หรื ออาจเกิ ดจากปั ญหา
สังคมพื้นฐานที่ไม่มั่นคง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสังคม
โดยรวมสาเหตุที่เกิดจากปัญหาที่เกี่ยวกับทรัพย์ ไม่ว่าจะ
เป็นการลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ การฉ้อโกงประชาชน ใน

ความเป็นมาของปัญหา
สังคมไทยในปัจจุบัน มีการเกิดอาชญากรรม
เป็นคดีสะเทือนขวัญ เกิดขึ้นไม่เว้นในแต่ละวัน จนนาไปสู่
การเสนอข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ที่เห็นได้ชัด ได้แก่ เรื่องราว
ของอาชญากร ผู้ กระท าผิ ดกฎหมายที่ ไม่ ได้ ประกอบ
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รูปแบบใหม่ เช่น แชร์ลูกโซ่ หรือธุรกิจขายตรง ไปจนถึง
แก๊งมิจฉาชีพที่เรียกว่า “Call Center” จนลุกลามเป็นถึง
คดีที่เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เช่น การชิงทรัพย์ วิ่งราว
ทรัพย์ การปล้นทรัพย์ โดยการประทุษร้าย และลักทรัพย์
ฯลฯ ซึ่ ง ท าให้ อ งค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานที่ อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบ ต้องออกมามีบทบาทอย่างมากในการติดตาม
จับกุมคนร้ายหรื ออาชญากรที่กระทาความผิด มาฟ้อง
ลงโทษ ให้ถึงที่สุด เพื่อที่จะเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจ
ให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพสุจริต ให้เกิดความมั่นคง
ด้านสวัสดิภาพ และมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินอย่างถาวร
จากข้อมูลสถิติการรับแจ้งเหตุและจับกุม ในคดี
อุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญทั่วราชอาณาจักร ในรายงาน
ประจาปีงบประมาณ 2552 - 2556 ของสานักงานตารวจ
แห่ ง ชาติ มี สถิ ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงไม่ ม ากนั ก แต่ เ มื่ อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของสถิติการเกิดหรือการรับ
แจ้งคดี กับผลการจับกุม มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้
ชั ด และมี แนวโน้ ม ในการเกิ ด คดี อ าชญากรรมสู ง ขึ้ น
สาหรับสถานการณ์การเกิดคดีอาญาในคดีอุกฉกรรจ์และ
สะเทือนขวัญ ในเขตพื้นที่ ตารวจภูธรภาค 4 (รับผิดชอบ
พื้นที่ 12 จังหวัดในเขตภาคอีสานตอนบน ได้แก่ จังหวัด
กาฬสิ น ธุ์ ขอนแก่ น นครพนม บึ ง กาฬ มุ ก ดาหาร
มหาสารคาม ร้ อ ยเอ็ ด เลย สกลนคร หนองคาย
หนองบัวลาภู อุดรธานี) ในภาพรวมตั้งแต่ปี 2552 - 2556
มี สถิ ติ ก ารรั บ แจ้ ง เหตุ ห รื อ การเกิ ด คดี ใ นอั ต ราส่ ว นที่
มากกว่าสถิติการจับกุม สถิติการรับแจ้งเหตุในระยะเวลา
5 ปี โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 350 คดีขึ้นไป และลดลงบ้างใน
บางปี แสดงให้เห็นว่า การเกิดคดีอาชญากรรมเฉพาะใน
พื้นที่ ตารวจภูธรภาค 4 ยังมีการเกิดอาชญากรรมอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น (สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ, 2556)

กิ จ กรรมโครงการต ารวจชุ ม ชนและมวลชน
สัมพันธ์ ของ สานักงานตารวจแห่งชาติ มีความสาคั ญ
คือ ทาให้ประชาชนในสังคม ได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม โดยมีแนวความคิ ดตาม
หลักการที่ว่า “ประชาชนคือตารวจ ตารวจคือประชาชน”
ซึ่งมีหลักการและแนวทางการปฏิบัติ คือ 1) เป็นการ
แสวงหาความร่วมมือจากประชาชนเพื่อ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม 2) เป็นการประชาสัมพันธ์ อบรม ให้
ความรู้ แ ก่ ป ระชาชนในการป้ อ งกั น และปราบปราม
อาชญากรรม 3) ลดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดใน
พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน 4) เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยใน
ชุ มชน/หมู่ บ้ าน และสั งคมในภาพรวม ปั จจุ บั น สภาพ
พื้นที่ ใน เขตรับผิดชอบของ สถานีต ารวจภูธรนาดิ นด า
อาเภอเมื องเลย จั งหวั ดเลย ยั งมี ปั ญหาการก่ อให้ เกิ ด
อาชญากรรมและการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งอาจมี
ประเด็นปัญหาสาคัญ คือ 1) ประชาชนขาดความสนใจ
และความร่วมมือในกิจกรรมตามโครงการตารวจชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์ และ 2) จากสถิติข้อมูลที่ผ่านมา ยัง
มี การเกิ ดอาชญากรรมและการแพร่ ระบาดยาเสพติ ด
อย่างต่อเนื่อง (สถานีตารวจภูธรนาดินดา, 2557)
แนวความคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New
Public Management หรือ NPM) ได้รับความสนใจจาก
นั ก บริ ห ารองค์ ก รภาครั ฐ เป็ น อย่ า งมาก ในช่ ว งสอง
ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งการจัดการภาครัฐในยุคพาราไดม์ที่
6 โดยเฉพาะการจั ดการภาครั ฐในแนวทางเพื่ อการ
ปลดปล่อย และแนวทางการจัดการที่มุ่งเน้น ตลาด การ
จัดการภาครัฐทั้ง 2 แนวทางนี้ มีรากฐานมาจากทฤษฎี
ทางเลือกสาธารณะ และเศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่ หรือ
เศรษฐศาสตร์องค์การ (จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, 2553
อ้างถึงใน สุดาภรณ์ อรุณดี, 2558) และสถานีตารวจภูธร
นาดินดา อาเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่
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คาถามการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีระดับการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการตารวจชุมชน และมวลชน
สัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างไร
2. การมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนในด้ า นการ
ตัดสินใจ การปฏิบัติการ การรับผลประโยชน์ และด้าน
การประเมินผล ส่งผลต่อกิจกรรมโครงการตารวจชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์ อย่างไรบ้าง

มีหน้าที่ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มีหน้าที่หลักในด้านการป้องกั น
และปราบปรามอาชญากรรมโดยทั่วไป และปฏิบัติตาม
นโยบายของสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยเน้นแนวทาง
บริ หารงานตามแบบการจัดการภาครั ฐแนวใหม่ (New
Public Management หรือ NPM) ซึ่งยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง (People Oriented) การแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น จึงจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชน
เพราะโดยหลั กการ โครงการตารวจชุ มชนและมวลชน
สั ม พั น ธ์ เป็ น การจั ด การภาครั ฐ ที่ ยึ ด ประชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง (People Oriented) (สานักงานตารวจแห่งชาติ,
2554)
ดังนั้น ผู้วิจัย จึงได้นาปัญหาต่างๆ และแนวทาง
การปฏิบั ติตามหลั กของงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว มาเพื่อทาการศึกษากรณีการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการตารวจ
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของสถานีตารวจภูธรนาดินดา
อาเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา
และพัฒนาทางด้านสังคม ในแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่ อ กิ จ กรรมการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
อาชญากรรม และนาผลการวิจัย ไปศึกษาหาแนวทางใน
การป้องกัน แก้ไข และวางแผนการปฏิบัติ ในการรักษา
ความสงบเรี ยบร้ อยในสั งคมให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษา ระ ดั บกา รมี ส่ ว นร่ ว ม ข อ ง
ประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการตารวจชุมชน
และมวลชนสั ม พั น ธ์ ของสถานี ต ารวจภู ธ รนาดิ น ด า
อาเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อป้องกันและแก้ ไขปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติ ด ตลอดจนปั ญ หาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระดับ
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรม
โครงการต ารวจชุ มชนและมวลชนสั มพั นธ์ ของสถานี
ตารวจภูธรนาดินดา อาเภอเมือง จังหวัดเลย โดยจาแนก
ตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพรายได้ และระดับความถี่
ในการร่วมกิจกรรม
3. เพื่อศึกษาปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการต ารวจชุ มชนและมวลชนสั มพั นธ์ ของสถานี
ตารวจภูธรนาดินดา อาเภอเมือง จั งหวัดเลย ในการ
ป้ องกั น และแก้ ไขปั ญหาอาชญากรรมและยาเสพติ ด
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้

ตัวแปรตาม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
1. ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาปัญหาและเสนอ
ความต้องการของชุมชน
2. ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวางแผน
3. ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและ
กิจกรรมการพัฒนา
4. ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการตรวจสอบ และติดตามประเมินผล

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตอนที่ 3 ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะใน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การหาความเชื่อมั่นแบบสอบถาม
ผู้ วิ จั ย น าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แล้ ว ไป
ทดลองใช้ (try-out) กั บกลุ่ มที่ มี ลัก ษณะใกล้ เ คีย งกั บ
ประชากรที่จะศึกษา จานวน 30 คน และหาค่าความ
เชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟ่ า
ของครอนบัค (Cronbach’ Alpha Coefficient) ได้ค่า
ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ เท่ า กั บ 0.90
ซึ่งมากกว่า 0.75 และนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาให้ความ
เห็นชอบ ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนามาใช้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 359
คน โดยผู้วิจัยได้มีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
1. ผู้วิจัย ได้นาหนังสือขอความร่วมมือในการ
วิจัย จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา เสนอไปยัง กลุ่มองค์กรที่มีประชากร
กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มเป้าหมาย

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ในครั้ง
นี้ ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ในชุมชน/
หมู่ บ้ า น ที่ เ ป็ น กลุ่ ม เป้ า หมาย ประจ าปี ง บประมาณ
2558 ซึ่งมีจานวน 5 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 3,530 คน
2. การก าหนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง (Sample) โดย
วิธีการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่
(Taro Yamane, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 359 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ ผู้ วิ จั ย ได้
จัดสร้างขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของประชาชน
ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมโครงการต ารวจชุ ม ชนและมวลชน
สั ม พั น ธ์ ข องสถานี ต ารวจภู ธ รนาดิ น ด า อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดเลย ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 4 ด้าน
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2. ผู้วิจัยได้แนะนาตนเองอธิบายวัตถุประสงค์
ในการศึ กษาและขอความร่ วมมื อในการเก็ บรวบรวม
ข้อมูลกับผู้ที่เข้าร่วมอบรมที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
3. เมื่อประชากรกลุ่มเป้าหมายยินดีเป็นกลุ่ ม
ตัวอย่าง ผู้วิจัยจะให้แบบสอบถามและอธิบายหัวข้อใน
แบบสอบถาม
4. เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเรียบร้อย
แล้ว ผู้วิจัยจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคาตอบ
ในแบบสอบถาม หากพบว่าคาตอบไม่ครบถ้วนผู้วิจัยจะ
ซักถามเพิ่มเติมจนได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกได้ดังต่อไปนี้
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1.1 การหาค่ าจ าแนกรายข้ อใช้ สั มประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Item Total Correlation)
1.2 การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใช้
สั มประสิ ทธิ์ อั ลฟ่ า (Alpha Coefficient) ตามวิ ธี การ
ของครอนบัค (Cronbach)
2. สถิ ติ พื้ นฐาน ได้ แก่ ร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test
(Independent sample) และF-test (One – way ANOVA)

ส่ว นที่ 1 จากการวิจั ย พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ผู้ ต อบแบบสอบถามซึ่ ง เป็ น ประชาชนที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต่
16 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป ภายในชุมชน/หมู่บ้าน เป้าหมายใน
การปฏิบัติงานตามโครงการตารวจชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ ของสถานีตารวจภูธร นาดินดา อาเภอเมืองเลย
จั ง หวั ด เลย จ านวน 359 คน ประกอบด้ ว ย เพศชาย
จานวน 175 คน คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 48.75 และเพศหญิ ง
จานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 โดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีอายุ 30-40 ปี จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ
28.41 สถานภาพสมรสแล้ว/หม้าย จานวน 234 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65.18 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) จานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 35.65 ประกอบ
อาชีพเกษตรกร จานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 48.01
และรายได้(ต่อเดือน) 10,001-15,000 บาท จานวน 142 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.55 ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการตารวจชุมชน
และมวลชนสั ม พั น ธ์ ของ สถานี ต ารวจภู ธ รนาดิ น ด า
อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พบว่า โดยภาพรวม มีส่วนร่วม
อยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ศึกษาปัญหาและเสนอความต้องการของชุมชน อยู่ใน
ระดับมาก มีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุมวางแผน อยู่
ในระดับมาก มีส่วนร่วมในกิจกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามประเมินผล อยู่ในระดับปานกลางและมีส่วนร่วม
ในกิ จกรรมการป้อ งกั นและปราบปรามอาชญากรรม
และกิจกรรมการพัฒนาชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การเข้ าร่ วมกิจกรรมโครงการตารวจชุ มชนและมวลชน
สัมพันธ์ ของสถานีตารวจภูธรนาดินดา อาเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย สามารถสรุปผลโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
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ตารางที่ 1 ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการเข้าร่ วมกิจกรรมตามโครงการตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ของสถานีตารวจภูธรนาดินดา อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย รายด้านและภาพรวม
การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาปัญหาและเสนอความต้องการของชุมชน
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุมวางแผน
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
4. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
ภาพรวม

ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน : ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มี
ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการตารวจชุมชนและ
มวลชนสั ม พั นธ์ แตกต่ า งกั น และการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในด้ านการตั ดสิ นใจ การปฏิ บั ติ การ การรั บ
ผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล แตกต่างกัน ส่งผล
ต่อกิจกรรมโครงการตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ประชาชนที่มี เ พศต่ างกัน มีร ะดับ การมีส่ว น
ร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการตารวจชุมชนและ
มวลชนสั ม พั น ธ์ โดยภาพรวม แตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบเป็นราย
ด้าน พบว่า ประชาชนทีม่ ีเพศต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วม
ในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมโครงการต ารวจชุ ม ชนและ
มวลชนสั ม พั น ธ์ ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและเสนอความ
ต้องการของชุมชน และด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การวางแผน แตกต่างกันอย่างมีนั ยสาคัญ ทางสถิติ ที่
ระดับ .05 โดยประชาชนที่เป็นเพศชายมีส่วนร่วมในการ
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมโครงการต ารวจชุ ม ชนและมวลชน
สัมพันธ์ ของสถานีตารวจภูธรนาดินดา อาเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย สูงกว่าเพศหญิง สอดคล้องกับสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว้ ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน ความแตกต่างบ่งบอก

ระดับการมีส่วนร่วม
แปลผล
 . S.D.
4.12 0.46
มาก
3.93 0.31
มาก
3.35 0.74 ปานกลาง
3.46 0.54 ปานกลาง
3.72 0.36
มาก

ได้ว่าในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการตารวจชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ ของสถานีตารวจภูธรนาดินดา อาเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย เพศชายจะให้ความสนใจเข้าร่วม
กิ จ กรรมโครงการต ารวจชุ ม ชนและมวลชนสั ม พั น ธ์
เนื่ อ งจากกิ จ กรรมดั ง กล่ า วเหมาะสมกั บ เพศชาย
มากกว่าเพศหญิง เพราะเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงกั บ
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินได้
ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการเข้ าร่ วมกิ จกรรมโครงการต ารวจ
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้ า น พบว่ า ไม่ แ ตกต่ า งกั น ทุ ก ด้ า น ไม่ สอดคล้ อ งกั บ
สมมติ ฐานที่ ตั้ งไว้ เมื่ อพบความแตกต่ าง จึ งท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่า
ประชาชนที่มีอายุต่ากว่า 30 ปี มีส่วนร่วมในการเข้าร่วม
กิ จ กรรมโครงการต ารวจชุ ม ชนและมวลชนสั ม พั น ธ์
แตกต่ า งจาก ประชาชนที่ มี อ ายุ 50 ปี ขึ้ น ไป อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว้ โดยประชาชนที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป มีส่วนร่วมใน
การเข้ าร่ วมกิจกรรมโครงการตารวจชุ มชนและมวลชน
สัมพันธ์ ของสถานีตารวจภูธรนาดินดา อาเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย สูงกว่า ประชาชนที่มีอายุต่ากว่า 30 ปี บ่งบอก
ได้ ว่ า ประชาชนที่ มี อายุ 50 ปี เป็ นวั ยที่ มี ความพร้ อม
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มากกว่าในการป้องกันและรักษาชุมชนให้สงบสุข เพราะ
ไม่มีภาระเรื่องการศึกษาเล่าเรียนหรือการสร้างฐานะ อีก
ทั้งระดับวุฒิภาวะ ประสบการณ์ของชีวิต ย่อมมีมากขึ้น
ตามอายุ ความรู้สึกผูกพั น อยากปกป้องชุมชนให้มีแต่
ความสงบสุขย่อมมีมากกว่า
ประชาชนที่ มี สถานภาพการสมรสต่ างกั น มี
ส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการตารวจชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ ของสถานีต ารวจภูธรนาดินด า อ าเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย โดยภาพรวม และรายด้านทุกด้าน
ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ในกรณี
ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ โดย
ภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการเข้า
ร่วมกิ จกรรมโครงการต ารวจชุ มชนและมวลชนสั มพั นธ์
ของสถานีตารวจภูธรนาดินดา อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
โดยภาพรวมและรายด้ า นทุ ก ด้ า น ไม่ แ ตกต่ า งกั น
ก็ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้เช่นเดียวกัน
ประชาชนที่มี รายได้ (ต่อเดือน)ต่ างกัน มีส่วน
ร่ วมในการเข้ าร่ วมกิ จกรรมโครงการต ารวจชุ มชนและ
มวลชนสัมพันธ์ โดยภาพรวม และด้านการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการวางแผน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ระดั บ .05 นอกนั้ นไม่ แตกต่ างกั น เมื่ อพบความ
แตกต่าง จึงทาการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่
ด้วยวิธี LSD พบว่า ประชาชนที่มีรายได้(ต่อเดือน) ต่ากว่า
10,000 บาท มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ตารวจชุมชนและมวลชนสั มพันธ์ ต่ากว่ าประชาชนที่ มี
รายได้(ต่อเดือน) 15,001-25,000 บาท และ 25,001 บาท
ขึ้นไป อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 และประชาชน
ที่มีรายได้(ต่อเดือน) 10,001-15,000 บาท มีส่วนร่วมใน
การเข้ าร่ วมกิจกรรมโครงการตารวจชุ มชนและมวลชน

สัมพันธ์ สูงกว่าประชาชนที่มีรายได้ (ต่อเดือน) 15,00125,000 บาท และ 25,001 บาท ขึ้นไป อย่างมีระดับ
นัยสาคั ญทางสถิติ .05 บ่ งบอกว่ าประชาชนที่ มี รายได้
มากและมี ความมั่ นคงของอาชี พและรายได้ ย่ อมไม่ มี
ความกังวลเรื่องเศรษฐกิ จของครอบครั ว แต่ จะมี ความ
กังวลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงมีเวลา
และสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมโครงการตารวจชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ได้มากกว่า

อภิปรายผล
จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการตารวจชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ ของสถานีตารวจภูธรนาดินดา อาเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย ผู้วิจัยมีประเด็นนามาอภิปรายผล ดังนี้
ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการตารวจชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ ของสถานีตารวจภูธรนาดินดา อาเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย โดยภาพรวม มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาปัญหาและเสนอ
ความต้องการของชุมชน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่ า ประชาชนให้ ค วามส าคั ญ ในการให้ ค วาม
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตารวจ เพราะกิจกรรมดังกล่าวมีผล
ต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของตนเอง การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมการประชุมวางแผน อยู่ในระดับมาก เห็นได้ว่า
ประชาชนมีความสนใจ และใส่ใจต่อสภาพปัญหาของ
ชุมชน และเข้าใจในกระบวนการดาเนินงานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ อีกทั้งมีข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมใน
ท้องถิ่นที่ตนเองอาศัย จึงให้ความสนใจกิจกรรมดังกล่าวฯ
สาหรับ ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมและกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
และระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการตรวจสอบและ
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ติดตามประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะ
ประชาชนบางส่ วนคิ ดว่ า การป้ องกั นและปราบปราม
อาชญากรรม เป็ น การปฏิ บั ติ ที่ เสี่ ยงภั ย ไม่ ปลอดภั ย
สาหรับประชาชนที่จะเข้ าร่ วมกิ จกรรม และเห็ นว่าเป็ น
หน้ า ที่ ห ลั ก ของหน่ ว ยงานต ารวจเท่ า นั้ น ส่ ว นการ
ตรวจสอบและติดตามประเมินผล ประชาชนบางส่วนอาจ
มองว่ า เป็ น งานในหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานราชการหรื อ
ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ที่เป็นผู้ดาเนินการ
อีกทั้งยังขาดความรู้ความเข้าในเรื่องการตรวจสอบและ
ประเมินผล ซึ่ งระดับการมีส่วนร่วมรายด้านทุ กด้าน มี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาฤทธิ์ หงส์วิไล (2553)
ที่ ศึ กษา การมี ส่วนร่ วมของชุ มชนในงานต ารวจชุ มชน
สัมพันธ์ของสถานีตารวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และ
ผลการศึกษา ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในงานตารวจ
ชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ ของสถานี ต ารวจภู ธรธวั ช บุ รี จั ง หวั ด
ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก และการมีส่วนร่วมราย
ด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชัชวาลย์ ไชยช่อฟ้า (2555) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตามโครงการชุ มชนและมวลชนสั มพั นธ์
ของสถานีตารวจภูธรโกสุมพิสัย อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตามโครงการชุ มชนและมวลชนสั มพั นธ์
ของสถานี ต ารวจภู ธ รโกสุ ม พิ สั ย อ าเภอดกสุ ม พิ สั ย
จั ง หวั ด มหาสารคาม โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
เมื่ อจ าแนกเป็ นรายด้าน พบว่ า มี ส่วนร่ วมอยู่ ในระดั บ
ปานกลาง ทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล
ด้านการมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน และด้าน
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจกรรมการพัฒนา และ
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิงหาญ จูมวันทา (2554) ที่
ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดาเนินงาน

ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของสถานีตารวจภูธรนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งผลจากการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่ อ การด าเนิ น งานชุ ม ชนและมวลชน
สัมพันธ์ ของสถานีตารวจภูธรนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
การด าเนิ นการชุ มชนและมวลชนสั มพั นธ์ อยู่ ในระดั บ
ปานกลาง ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับน้อย สัมพันธ์ ด้าน
การติดตามประเมินผลการดาเนินงานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ และด้านการศึกษาความต้องการของประชาชน
ตามลาดับ

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาการมี ส่วนร่ วมของประชาชนใน
การเข้ าร่ วมกิจกรรมโครงการตารวจชุ มชนและมวลชน
สัมพันธ์ ของสถานีตารวจภูธรนาดินดา อาเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย โดยภาพรวม มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะว่ า ประชาชนให้ ความสาคั ญในการให้
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตารวจ เนื่องจากกิจกรรมด้าน
การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยและความมั่ น คง มี
ผลกระทบต่ อ สวั ส ดิ ภ าพในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
ประชาชนโดยตรง ซึ่งเห็นได้ว่า ประชาชนมีความสนใจ
และใส่ ใ จต่ อ สภาพปั ญ หาของชุ ม ชน และเข้ า ใจใน
กระบวนการดาเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ อีกทั้ง
มีข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมในท้องถิ่นที่ตนเองอาศัย จึง
ให้ความสนใจกิจกรรมการบางกิจกรรมอยู่ในระดับมาก
เช่ น กิ จ กรรมการมี ส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม วางแผน
สาหรับระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมและกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
และระดับการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะ
ประชาชนบางส่ วนคิ ดว่ า การป้ องกั นและปราบปราม
อาชญากรรม เป็ น การปฏิ บั ติ ที่ เสี่ ยงภั ย ไม่ ปลอดภั ย
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สาหรับประชาชนที่จะเข้ าร่ วมกิ จกรรม และเห็นว่าเป็ น
หน้ า ที่ ห ลั ก ของหน่ ว ยงานต ารวจเท่ า นั้ น ส่ ว นการ
ตรวจสอบและติดตามประเมินผล ประชาชนบางส่วนอาจ
มองว่ า เป็ นงานในหน้ าที่ ข องหน่ ว ยงานราชการหรื อ
ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ที่เป็นผู้ดาเนินการ
อีกทั้งยังขาดความรู้ความเข้าในเรื่องการตรวจสอบและ
ติดตามประเมินผล ตามสิทธิและหน้าที่ของประชาชนที่ได้
กาหนดไว้ในกฎหมายต่างๆ อีกด้วย

เจ้าหน้าที่ตารวจ ควรมีการสร้างความรู้และความเข้าใจ
ให้กับประชาชนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้รับทราบปัญหา
และการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างแท้จริง ควรมี
การวางแผนร่วมกันระหว่างตารวจกับประชาชนในการ
แก้ไขปั ญหาอาชญากรรมและปั ญหายาเสพติดให้ โทษ
อย่างจริงจัง และควรมีการสร้างความเข้าใจและส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการติดตามประเมินผลหรือ
ออกพบปะประชาชนหลังเสร็จสิ้นโครงการ และควรมีการ
ออกแบบตารางในการประเมินผลด้วย
3. สถานีตารวจภูธรนาดินดา อาเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย ควรมีการจัดประชาคมทั้งหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
และมี การประชาสั มพั นธ์ ให้ ชาวบ้ านเข้ าร่ วมโครงการ
ตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ทุกครั้ง อย่างต่อเนื่อง
เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติและกิจกรรมใหม่ๆ ในด้าน
การมี ส่ วนร่ วมตามโครงการต ารวจชุ มชนและมวลชน
สัมพันธ์
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชน ต่ อการด าเนิ นโครงการต ารวจ
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
2. ควรท าการวิ จั ย ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน
โครงการต ารวจชุ มชนและมวลชนสั มพั นธ์ ของสถานี
ตารวจ ในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดเลย

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. สถานีตารวจภูธรนาดินดา อาเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย และผู้ที่เกี่ยวข้องควรรักษาสถานภาพดังกล่าว
ไว้ เพื่อช่วยให้การดาเนินงานโครงการตารวจชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล หรือ
อาจมี ก ารส่ ง เสริ ม และหาวิ ธี การให้ ประชาชนเข้ ามา
มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เช่น จัดอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ยวกั บโครงการต ารวจชุ มชนและมวลชนสั มพั นธ์ ให้
ประชาชนได้ รั บ ทราบถึ ง ขั้ นตอน วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน
รวมทั้งผลกระทบจากการขาดการมีส่วนร่วมในการดาเนิน
โครงการตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เพื่อทางสถานี
ตารวจภูธรนาดินดา จะได้ทราบปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน และจะได้ น าไปพั ฒนางานด้ านต ารวจ
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ได้ตรงตามความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง
2. สถานีตารวจภูธรนาดินดา อาเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย ควรมีการปรับทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ
ตารวจ ด้ านการป้ องกั นปราบปรามอาชญากรรม เพื่ อ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตารวจกับประชาชน และ
หาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้า
ร่ ว มกิ จ กรรมการป้ อ งกั น ปราบปรามให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น
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