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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาท ลักษณะการส่ือสารและสื่อของเจาหนาที่

ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธเพื่อใหประชาชนเกิดการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรม ความ

รวมมือที่ไดรับจากประชาชน ปจจัยที่สงผลใหอําเภอแวงมีอาชญากรรมนอยที่สุดและแนวโนมการ

ปองกันอาชญากรรมในอนาคต การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  

ผลการวิจัยพบวาเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธมีบทบาทสําคัญในการกระตุนให

ชาวบานเห็นความสําคัญใหรวมมือกับเจาหนาที่เพื่อปองกันอาชญากรรมดวยการเขาพบกับชาวบานใน

บทบาทตาง  ๆกัน ไดแก 1.การตรวจเยี่ยมชาวบานอยางสม่ําเสมอ 2.การใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายตาง  ๆ

ใกลตัว 3.การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน 4.การใหความรูในการระวังปองกันภัยจากอาชญากรรมทาง

ทรัพยสินและความปลอดภัยในชีวิต โดยเจาหนาที่มีลักษณะการสื่อสารกับชาวบานแบบแนวระนาบ เปน

การสื่อสารสองทางและมีการส่ือสารหลากหลายระดับตามวัตถุประสงคและเนื้อหาของสารที่จะส่ือ ส่ือหรือ

ชองทางการส่ือสาร คือ การเขาพบกับผูนําทางศาสนาและผูนําชุมชน ใชรูปแบบการประชุมกลุมยอยเพื่อ

สรางความเขาใจในสารกอนและใหชวยถายทอดหรือสรางความเขาใจแกชาวบาน ซึ่งข้ันตอนการดําเนินงาน

ตาง  ๆของเจาหนาที่ตํารวจชุมชนฯ นั้นสอดคลองกับข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงานตํารวจชุมชนฯ คน

ในชุมชนอําเภอแวงใหความรวมกับเจาหนาที่ตํารวจเปนอยางดีโดยใหความรวมมือ 3 ดาน คือ 1.การให

ความรวมมือระดมสมอง 2.การเขารวมประกอบกิจกรรมที่จัดข้ึน 3.การใหขอมูลขาวสารหรือเบาะแสที่เปน

ประโยชนแกรูปคดี ชาวบานอําเภอแวงมีความรักใครนับถือเจาหนาที่ตํารวจมาก ปจจัยที่ชวยใหเกิดความ

รวมมือในการปองกันอาชญากรรม คือ 1.การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 2.การปฏิบัติงานอยางเครงครัดและ

เปนกันเองของเจาหนาที่ตํารวจ 3.ลักษณะทางประชากรของเจาหนาที่ตํารวจและคนในชุมชนมีความ

คลายคลึงกันมาก  
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ในอนาคตนั้นพบวาลักษณะการสื่อสารยังคงเนนใชลักษณะอยางที่ผานมาเนื่องจากมี

ประสิทธิภาพสูงแตจะมีการพัฒนาในเร่ืองของส่ือพิเศษและส่ือกิจกรรมตางๆ ใหมีความเหมาะสมและ

ทันสมัยข้ึนเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางชาวบานและเจาที่ตํารวจและสันติสุขในอําเภอแวงตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 ฆ

Thesis Title The Role of Community Relations Police Officers to Secure 

People’s Participation in Crime Prevention Programme:  

 A Case Study of Amphur Wang, Narathivas Province 

 name  Police Corporal (woman) Wassana Sukniran 

Thesis Advisor Assist. Prof. Dr. Asawin Nedpogaeo 

Department Development Communication Arts 

Academic Year 2003 

 
ABSTRACT 

 The purpose of this paper was to study the roles, type of communication and 
community relations police's channel of communication so that there is participation of 
people to prevent crimes.  The people's collaboration was a Key  factor in reducing 
crime and also providing protection .   This study used qualitative research method.  
 The study found that the community relations police have important roles to 
encourage people's participation for crime protection.  To develop relations with people, 
there were many ways as follows : (1) to visit people in the area always,  (2) to distribute 
knowledge of common law,  (3) to participate in community activities,  (4) to learn and 
be careful of dangerous crime to life and property.  The Flow of Information was 
horizontal communication between police and people, with two-way and various levels 
of communication toward destination and understanding content of information.  Going 
inside to meet religion and community leaders served as a channel.  A small assembly 
was to understand the information, also, transfering to the  people.  The process of 
individual community police agreed with process of community organizing to collaborate 
between police and people in 3 model as following; (1) group Communication (2) 
participatory  activities,  (3) regal  information.  The Wang people's nature has good 
relations with  police in the area. Then, the factors supported to participation against 
crime were; (1) efficient communication (2) strict rules and informality of police (3) the 
similarity characteristic both of police and people.   
 In future communications in the area should not change but develop strategic 
communication toward appropriate and modern means so that it will create relations 
between people with community relation police to peace and stabilization in those area. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
ความเปนมา และความสาํคัญของปญหา 
 

 กระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกทาํใหประเทศตางๆ ตองปรับตัวเพื่อใหสามารถ

แขงขันกับเวทขีองสังคมโลกปจจุบัน การพฒันาประเทศไทยภายใตกระแสโลกาภิวัฒนไดกอใหเกิด

การเปล่ียนแปลงทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คานยิมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะ

การพัฒนาดานเศรษฐกิจทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จะเห็นไดจากการกอสรางโรงงาน

อุตสาหกรรมที่เพิม่ข้ึน มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเขาสูภาคอุตสาหกรรมใน

เมืองอยางตอเนื่อง ในชวงป 2540 ประเทศไทยไดเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจดานการเงนิ ซึ่ง

สงผลกระทบตอคนในสังคมเปนอยางมาก บริษทั หางราน โรงงานอุตสาหกรรม ไดรับผลกระทบ

จากวกิฤติดังกลาวจงึตองปดตัวลง มีการเลิกจางพนักงานเปนจํานวนมาก อัตราการวางงานขยาย

เพิ่มมากข้ึนสงผลใหโครงสรางทางสังคมเปล่ียนแปลงในลักษณะที่ขาดพลังและขาดความสมดุลใน

การพัฒนา สถาบันทางสังคมหลายสถาบันเกิดความออนแอย่ิงเปนตัวเรงสําคัญที่กอใหเกิดปญหา 

ปญหาความยากจนและปญหาครอบครัวกท็วีความรุนแรงข้ึนนาํไปสูการเกิดปญหาตางๆ ในสังคม

ตามมา อาท ิ ปญหายาเสพติด ปญหาการเกิดการโจรกรรมทรัพยสิน ปญหาการละเมิดสิทธเิด็ก

และสตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาเกี่ยวกบัความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 ปญหาอาชญากรรมเปนปญหาสังคมดานความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน ความสงบ

เรียบรอยในสังคมซึ่งเปนปญหาสําคัญปญหาหนึง่ในการแกไขของรัฐบาล ซึง่แนวโนมของปญหา

อาชญากรรมมีความรุนแรงและเพิ่มสูงข้ึน ทําใหเกิดผลเสียหายตอความม่ันคงในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน ตลอดจนถึงภาวะเศรษฐกิจและสังคมประเทศ ที่สําคัญคือ สงผลกระทบ

ตอจิตใจของประชาชนทําใหสังคมไมมีความสงบสุข ผูทีป่ระกอบอาชีพสุจริตและพลเมืองไมมัน่ใจ

ในความปลอดภัย และยังกอใหเกิดความเสียหายอีกหลายๆ ดานตามมา (รุงระวี  สุขัง, 2544) 

 ในการที่จะแกไขปญหาอาชญากรรมนัน้ รัฐบาลในแตละยุคก็ไดกําหนดทัง้นโยบาย

เรงดวนในสวนของการบรรเทาปญหาสังคมและนโยบายระยะปานกลางในเร่ืองของความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปองกนัและปราบปราม

DPU



 2 

 การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจจะเกดิประสิทธิภาพมากนอยเพยีงไรนัน้การไดรับ

การสนับสนุนรวมมือรวมใจจากประชาชนในพืน้ที ่ เนื่องจากลักษณะการทาํงานของเจาหนาที่

ตํารวจจะตองคํานึงถึงความตองการของประชาชนวาตองการอะไร อยางไร และมีทศันะอยางไรตอ

การปฏิบัติงานของตํารวจ นอกจากนั้นการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจจะไมประสบ

ความสําเร็จเลยหากไมไดรับความรวมมือจากประชาชน โดยเฉพาะงานปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมดวยแลว ยิง่ตองอาศัยความรวมมืออยางมากจากทกุหนวยงานที่เกี่ยวของรวม

ตลอดจนประชาชนในพ้ืนทีต่างๆ ฉะนั้นการแสวงหาความรวมมือจึงนบัไดวาเปนส่ิงที่จําเปนในการ

ทํางานของผูพทิักษสันติราษฎร และการใหไดมาซึง่ความรวมมือนั้น แนนอนวาจะตองอาศัยการ

ส่ือสารเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหเจาหนาที่ตํารวจสามารถทาํความเขาใจและใหประชาชน

ยอมรับจนกระทั่งปฏิบัติตามได (อรนัฏ ไพรสัณฑ, 2544) 

เพื่อใหการเสริมสรางความสงบสุขในสังคมโดยการปองกนัภัยกอนเกิดเหตุ สํานกังาน

ตํารวจแหงชาติจึงกําหนดใหมีแผนสาขาชุมชนและมวลชนสัมพันธข้ึน ในแผนกรมตํารวจแมบท 

ฉบับที ่ 1 (พ.ศ. 2530 - 2534) และจัดทําโครงการชุมชนและมวลชนสัมพนัธ โดยไดรับการ

สนับสนนุจากสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และไดรับการ

อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหเร่ิมดําเนนิการมาต้ังแตป พ.ศ. 2531 เร่ือยมา สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ถือวางานชุมชนและมวลชนสัมพันธเปนกลยุทธสําคัญในการปองกนั ที่กําหนดยทุธวธิีในเชิงรุกให

ตํารวจเดินหนาเขาหาประชาชนได งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ จึงเปรียบเสมือนกลไกสราง

ภูมิคุมกันใหแกสังคม มรีะบบการปองกันและแกไขปญหาตางๆ รวมกันและเปนแนวทางท่ี

สํานักงานตํารวจแหงชาติและม่ันใจวาเปนแนวทางที่กาวเดินอยางถกูตองแลว หากไดรับการ

สนับสนนุใหมกีารดําเนินการอยางตอเนื่อง ตํารวจทุกคนมีจิตสํานึกทีจ่ะปฏิบัติงานภายใตหลักการ

ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ ยอมรับความทุกขรอนของประชาชนเปนความทุกขรอนของ

ตํารวจทกุคน ไมปฏิเสธความรับผิดชอบใหบริการแกประชาชนดวยจิตใจที่เอ้ืออาทร ความรวมมอื

ที่เกิดข้ึนจะเปนหนทางไปสูการแกไขปญหาตางๆ ใหลุลวง นาํความเจริญมาสูประเทศชาติ

บานเมืองในอนาคตไดอยางแนนอน (กองแผนงาน 2, 2536 : 32)  

ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธมีหนาที่ในการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนในเร่ืองที่

เกี่ยวของกับการปองกนัภัยการดูแลชีวิตและทรัพยสินของบุคคลใหมคีวามปลอดภัย การ

ประชาสัมพันธงานของรัฐทีเ่กี่ยวกับกฎหมาย การรณรงคในเร่ืองที่เกี่ยวกับการเคารพกฎหมาย 
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 สําหรับปญหาอาชญากรรมและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจในสถานท่ีตางๆ นัน้ 

เขตภาคใตของประเทศไทย ในพืน้ที่จงัหวัดชายแดนภาคใต นับไดวายังคงมบีรรยากาศของความไม

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนคอนขางสูง โดยเฉพาะประเด็นการขมขูกรรโชกทรัพยซึ่ง

เปนผลมาจากการกระทําของกลุมผูกอความไมสงบในประเทศ ในชวงที่ผานมาผลจากการกรรโชก

ทรัพยและขมขูดวยการลอบวางระเบิด ดักยงิรถ ดักยงิเจาหนาที่ของรัฐ ตลอดทัง้ลอบยงิอาคาร

ประกอบการของผูลงทนุหลายคร้ัง สงผลใหเกดิภาพลบในสายตานักลงทนุเปนอยางมาก รวมทัง้เปน

การช้ีวัดวาอํานาจของรัฐออนแอไมสามารถใหความคุมครองผูประกอบการ ประชาชนทั่วไปไดอยาง

เปนรูปธรรม  

สําหรับพืน้ที่อําเภอแวง ทีผ่านมายงัไมมเีหตุการณดังกลาวเกิดข้ึนแตอยางใด ทัง้นี้

เพราะเจาหนาที่ตํารวจทุกหนวยไดรวมกันเรงรัดดําเนนิการแกไขปญหาเหลานี้อยางตอเนื่อง 

โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพนัธทีม่ีตอประชาชน 

 อําเภอแวง (รายงานผลการดําเนินงานของชุดชุมชนสัมพันธ สถานีตํารวจภูธรอําเภอ

แวง ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2545) เปนอําเภอหนึ่งในเขตจังหวัดนราธิวาส หางจากตัว

จังหวัดประมาณ 86 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 350 ตารางกิโลเมตร มีเทือกเขาบาลาและแมน้ําสุ

ไหงโกลก เปนแนวเขตแดนระหวางประเทศไทย – มาเลเซีย ในสามตําบล คือ ตําบลกายูคละ 

ตําบลฆอเลาะ และตําบลโละจูด มีความยาวตลอดแนว ประมาณ 40 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดตอกับ

พื้นที่ใกลเคียงดังนี้ ทิศเหนือติดตอกับ อําเภอสุไหงปาดี และอําเภอสุไหงโก – ลก บางสวน  ทิศใต 

ติดตอกับอําเภอตาเนาะแมเราะ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย  ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอตา

เนาะแมเราะ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย  ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  

โดยอําเภอแวงมีการแบงเขตการปกครองออกเปน 6 ตําบล 43 หมูบาน มีสถานีตํารวจภูธรอําเภอ

แวงรับผิดชอบดวยกัน 2 แหง คือ สถานีตํารวจภูธรอําเภอแวงและสถานีตํารวจภูธรตําบลโละจูด  

ประชากรในพื้นที่รวมทั้งส้ินจํานวน 42,977 คน และครัวเรือนจํานวน 8,581 ครัวเรือน  ประชากร

สวนใหญเปนคนไทยที่นับถอืศาสนาอิสลาม ประมาณ 80% นับถือศาสนาพุทธประมาณ 15% และ

ศาสนาอ่ืนๆ ประมาณ 5% ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา รองลงมาทําสวนผลไมและรับจางทั่วไป  
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 สาเหตุหนึ่งทีท่าํใหพื้นที่ในเขตอําเภอแวงมีปญหาการเกิดอาชญากรรมนอยกวาจังหวัด

อ่ืนๆ ในภาคใต (รายงานผลการดําเนินงานของชุดชุมชนสัมพันธ สถานีตํารวจภูธรอําเภอแวง 

ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2545) คือ ความสําเร็จของเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชน

สัมพันธกับการส่ือสารกับชาวบานและความรวมมือในกิจกรรมตางๆ ทีช่าวบานมอบให นอกจากนี้

เจาหนาที่ยังมกีารสงเสริมแกชาวบานในการจัดกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมจนไดรับคําชื่นชมและรางวัลจากภาครัฐมากมาย ไดแก กิจกรรมการจัด

ทําเนียบผูนําทองถิ่นข้ึนเพื่อชวยในการขยายขอบเขตการใหคําปรึกษาดูแลแกชาวบานในพื้นที่และ

เปนหลักในการประสานงานกับตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธอีกดวย โครงการเยี่ยมปลอบขวัญ

ผูสูงอายุของเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธเปนการประสานสัมพันธกับผูสูงอายุของ

อําเภอ โครงการอบรมเร่ืองยาเสพติด ใหโทษแกชาวบาน การอบรมสมาชิกในชุมชนใหแจงขาวเมื่อ

เกิดอาชญากรรมข้ึนเปนข้ันตอน เพื่อเมื่อเกิดเหตุรายจะไดปฏิบัติการแจงความและใหความ

ชวยเหลือแกผูตกเปนเหยื่ออยางมีสติ และสามารถใหเบาะแสของคนรายแกเจาหนาที่ตํารวจได

อยางถูกตองและมีสาระ ซึ่งจากกิจกรรมตางๆ ที่กลาวไปนั้น ลวนแตชวยใหชุมชนอําเภอแวงนั้นเกดิ

ปญหาการกออาชญากรรมนอย ทําใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข (รายงานผลการ

ดําเนินงานของชุดชุมชนสัมพันธ สถานีตํารวจภูธรอําเภอแวง ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส, 2545 : 

5)  
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ที่มา : รายงานผลการดําเนนิงานของชุดชมุชนและมวลชนสัมพันธ สถานีตํารวจภูธรอําเภอแวง  

 ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส, 2545  
 

ภาพท่ี 2 
แผนที่อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
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ที่มา : รายงานผลการดําเนนิงานของชุดชมุชนและมวลชนสัมพันธ สถานีตํารวจภูธรอําเภอแวง  

 ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส, 2545  

 อยางไรก็ตามการเผยแพรความรูความเขาใจในงานปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมของเจาหนาทีตํ่ารวจหรือดําเนินการตามแนวทางการใหชุมชนมีสวนรวมในการ

ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม การทํางานของตํารวจชุมชนสัมพนัธหรือตํารวจชุมชนจะ

ประสบความสําเร็จไดเพียงใด ปจจัยที่สําคัญที่สุด คือ เจาหนาที่ผูปฏิบัติซึ่งก็คือเจาหนาที่ตํารวจที่

ปฏิบัติหนาที่ในดานการปองกันปราบปรามอยูในปจจุบนัเปนสําคัญ เนื่องจากเปนเจาหนาที่ตํารวจ

ระดับปฏิบัติการใกลชิด สัมผัสคลุกคลีกบัประชาชนและชุมชนมากที่สุดและคุณสมบัติที่สําคัญยิ่ง

ของเจาหนาทีเ่หลานี้ทีจ่ะปฏิบัติงานใหประสบความสาํเร็จ ตามแนวทางดังกลาวก็คือ ความรู 

ความเขาใจในแนวคิด หลักการ กระบวนการ วิธีการเกีย่วกับงานตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพนัธ

หรือ ตชส. การสั่งการเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาทีข่องเจาหนาทีตํ่ารวจโดยตรงเพื่อจะไดนําไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จงึทาํใหผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษา

บทบาทและลักษณะการส่ือสารของตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพนัธตอชุมชนชาวอําเภอแวงวา

เปนอยางไร จึงทาํใหเกิดความรวมมือในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมไดเปนอยางดี 

คนในชุมชนมีความรูและเหน็ความสําคัญของการรวมมอืกับภาครัฐในการปองกนัอาชญากรรม

อยางไร ชาวบานมทีัศนคติตอเจาหนาที่ตํารวจและใหความรวมมืออยางไร และมีปจจัยอ่ืนใดทีท่าํ

ใหพืน้ที่อําเภอแวงมีอาชญากรรมเกิดข้ึนนอยที่สุด ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาคร้ังนีจ้ะสามารถเปน

แบบอยางหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีแกการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจในพืน้ที่อ่ืนๆ ได 

   
ปญหานําวิจยั 
 

 1. เจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพนัธมีบทบาท ลักษณะการส่ือสารและการใช

ส่ือกับประชาชนในพื้นที่อยางไร 

2. ประชาชนในพ้ืนทีม่ีความรูและเห็นความสําคัญของการรวมมือกับภาครัฐในการ

ปองกันอาชญากรรมอยางไร 

 3. มีปจจัยอ่ืนใดที่ทําใหพืน้ที่อําเภอแวงมอีาชญากรรมเกิดข้ึนนอยที่สุด   

 4. แนวโนมการส่ือสารในอนาคตเพื่อปองกนัอาชญากรรมในอําเภอแวงจะเปนอยางไร 
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วัตถุประสงค 
 

 1. เพื่อศึกษาถงึบทบาท ลักษณะการส่ือสารและส่ือของเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและ

มวลชนสัมพนัธเพื่อใหประชาชนเกิดการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรม  

 2. ศึกษาถึงความรูและการเห็นความสําคัญของประชาชนในพื้นทีท่ี่มตีอการใหความ

รวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจในการปองกนัอาชญากรรม 

 3.  ศึกษาถึงปจจัยทีท่ําใหอําเภอแวงมีอาชญากรรมนอยที่สุด  

 4. ศึกษาถึงแนวโนมการส่ือสารเพ่ือการปองกันอาชญากรรมระหวางเจาหนาที่ตํารวจ

และประชาชนในอนาคตได 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 

 ศึกษาบทบาท ลักษณะการสื่อสารและส่ือของตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธที่ส่ือถึง

ประชาชนในการท่ีจะทําใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมในอําเภอแวง จังหวัด

นราธิวาส โดยแบงทําการสํารวจจากตําบลตางๆ คือ  ตําบลแวง   ตําบลกายูคละ  ตําบลเอราวัณ   

ตําบลฆอเลาะ  ตําบลแมดง และตําบลโละจูด 

 
นิยามศัพท 
 
 อาชญากรรม 
 หมายถึง การกระทําความผิดที่เกิดข้ึนเดนชัด เปนความผิดที่ชัดเจน มีผลขัดตอ

ศีลธรรมอันดีงาม ขัดตอความสงบเรียบรอยตอสังคมอยางรายแรง และผูเสียหายไดรับความ

เสียหายจากการกระทําความผิดนั้นโดยตรง กับลักษณะความผิดที่กฎหมายบัญญัติวาเปน

ความผิด อันไดแก ความผิดที่เกิดข้ึนขัดตอกฎหมายที่บัญญัติไวเปนขอหาม แตไมขัดตอศีลธรรม

หรือความสงบเรียบรอยของประชาชน ซึ่งผูเสียหายไมไดรับความเสียหายจากการกระทําความผิด

นั้นโดยตรง  
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ชุมชน 

 หมายถึง  ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานีตํารวจภูธรอําเภอแวง และตํารวจภูธร

จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งส้ิน 6 ตําบล ไดแก ตําบลแวง   ตําบลกายูคละ  ตําบล

เอราวัณ   ตําบลฆอเลาะ  ตําบลแมดง และตําบลโละจูด 
 การมีสวนรวมของประชาชน 
 หมายถึง  การมีสวนรวมในอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวปองกันชุมชนจากปญหา

อาชญากรรมในชุมชน  อาทิ  

 -การมีสวนรวมในการรับรูปญหา ความเคล่ือนไหว ตางๆ ในชุมชน 

-การรวมคิด รวมวางแผนการดําเนินงานกับภาครัฐ  

-การพัฒนาวิธีการประกอบกิจกรรมของชุมชน เชน การเขามัสยิดเพื่อรวมพิธีกรรมทาง

ศาสนา การเขารวมกับหมูบานพัฒนาพื้นที่สาธารณะ เปนตน 

-การมีความคิดริเร่ิมในการประกอบกิจกรรมในชุมชน เชน การรวมคิดวางแผนงาน

ใหมๆ เพื่อพัฒนาชุมชน เชน การวางแผนการพัฒนาหลุมฝงศพ หรือ กูโบ เปนตน 

ทั้งนี้เพื่อบํารุงรักษาประโยชนสวนรวมในชุมชนและเพ่ือดําเนินการและปกปองโดยตอสู

อยางเปนรูปธรรม 

 
การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันอาชญากรรม   

 หมายถึง  การเขารวมในโครงการตางๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ในการ

ปองกันปราบปรามอาชญากรรม พฤติกรรมการแสดงออกของประชาชนใหความชวยเหลือ 

ประสานงาน ชี้เบาะแสและแจงขาวเกี่ยวกับการปองกันอาชญากรรมอันเปนเปาหมายเพื่อรักษา

ความสงบสุขของชุมชน เชน 

 -การมีสวนรวมเขาประชุมวางแผนการปองกันอาชญากรรมรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ 

 -การมีสวนรวมเชิงปฏิบั ติในโครงการที่ เกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมของเจาหนาที่ตํารวจ อาทิ โครงการอาสาหมูบานตานยาเสพติด  โครงการอบรม

กฎหมายชาวบาน เปนตน 

 
 การสื่อสาร 
 หมายถึง  การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารที่กอใหชาวบานอําเภอแวงมีสวนรวมในการ

ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมภายในชุมชนอําเภอแวงได ซึ่งการส่ือสารนี้อาจจะเกิดข้ึน
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 เจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสมัพันธ 
 หมายถึง  เจาหนาที่ตํารวจที่มีหนาที่เขาไปสรางความสัมพันธกับคนในชุมชน เพื่อให

บุคคลเกิดการรวมกลุมกันเพื่อประสานงานชวยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของตํารวจ 

รวมถึงการชวยฝกอบรม จัดต้ัง ควบคุมและดําเนินการเคล่ือนไหวในกลุมเพื่อสนับสนุนความมั่นคง

ของชาติ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนการดําเนินการอยางเปนระบบ ทั้งนี้ในการทํางานยัง

ตองการใหตํารวจมีปฏิสัมพันธอันดีกับชุมชน มีความเปนสวนหนึ่งในชุมชน เขาใจในปญหาซึ่งกัน

และกัน ตลอดจนรวมมือในการแกไขปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาอาชญากรรม เพื่อนํามาซ่ึง

ความสงบเรียบรอยในชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ  

 
 บทบาทหนาที่การสื่อสารของตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ 
 หมายถึง  บทบาทหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจและชาวอําเภอแวงในการส่ือสารเพื่อ

ปองกันการเกิดอาชญากรรม ซึ่งทั้งเจาหนาที่ตํารวจกับประชาชนจะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารซึ่งกันและกันในประเด็นตางๆ ดังนี้  

 - บทบาทหนาที่การใหขาวสารเกี่ยวกับการปองกันอาชญากรรม  

 - บทบาทหนาที่ตอสังคมประกิต  เชน การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาชญากกรม

และวิธีปองกัน  

 - บทบาทหนาที่ตอการกระตุนเรา  เชน การสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนเกิดความรัก

ในชุมชนที่ตนอาศัยอยู และใหคิดวาหนาที่การปองกันอาชญากรรมเปนหนาที่ของทุกคน  

 - บทบาทหนาที่ในการโตแยงอภิปราย การแสดงความคิดเห็น ในการสรางชุมชนแหง

การมีสวนรวม 

 - บทบาทหนาที่การใหการศึกษา  การใหความรูเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายตางๆ ที่ใกลตัว

ประชาชน  

 - บทบาทหนาที่ในการสงเสริมวัฒนธรรมซ่ึงเปนเอกลักษณของชุมชน 

 
 รูปแบบการสื่อสาร 
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 หมายถึง  ลักษณะของการสื่อสารที่เกิดข้ึน ซึ่งสามารถจําแนกไดเปน 4 ประเภท  

 -จําแนกตามทิศทางของการส่ือสาร ไดแก  การสื่อสารทางเดียว และการส่ือสารแบบสองทาง 

 -จําแนกตามลักษณะการใช ไดแก  แบบเปนทางการ และการส่ือสารแบบไมเปนทางการ 

 -จําแนกตามลักษณะของสัญลักษณที่ใช ไดแก  วัจนะภาษา (ภาษาพูด ภาษาทองถิ่น) 

และอวัจนะภาษา (ภาษาทาทาง, ภาษามือในการบอกนัยสําคัญ)  

-จําแนกตามลักษณะการไหลของขาวสาร ไดแก  การส่ือสารจากแนวด่ิงและการสื่อสาร

แนวราบ 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
 

 1.  ทําใหทราบถึงบทบาทการสื่อสาร ลักษณะการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสาร และการใชส่ือ

ที่มีประสิทธิภาพของเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธกับประชาชนในการที่จะใหประชาชนมี

สวนรวมในการปองกันอาชญากรรมได  

 2. ทําใหทราบถึงความรูและการเหน็ความสําคัญในการปองกันอาชญากรรมของ

ประชาชนในพ้ืนที่เองวาเปนอยางไร ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจในการปองกนั

อาชญากรรมแบบใด 

 3.  ทําใหไดทราบถึงปจจัยทีท่ําใหประชาชนในเขตอําเภอแวงมีสวนรวมในการปองกนั

และปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งผลที่ไดนัน้สามารถที่จะนํามาใชในการวางงานอ่ืนๆ ทางราชการ 

หรือจะนาํผลที่ไดไปใชประกอบกับแผนในการสรางใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรมในอําเภออ่ืนๆ ได 

 4. สามารถทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการสื่อสารเพื่อการปองกันอาชญากรรมใน

อนาคตระหวางเจาหนาที่ตํารวจและประชาชนในอําเภอแวงได 
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บทที่  2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

  

 

 ในการศึกษาเร่ือง “บทบาทของตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธในการใหชุมชนเขามา

มีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรม : กรณีศึกษาอําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส” ผูวิจัยไดศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้  

 

 1)  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการส่ือสารและบทบาทหนาที่การสื่อสาร 

 2)  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการส่ือสารเพื่อการมีสวนรวม 

 3) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการส่ือสารเพื่อการพัฒนาชุมชน 

 4)  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับอาชญากรรม 

 5)  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับงานตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ  

 6)  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการส่ือสารและบทบาทหนาที่การส่ือสาร 
 
การสื่อสาร 
 
 ความหมาย 
 

 คําวา “การสื่อสาร” (Communication) มาจากรากศัพทภาษาละตินวา “cummunis” 

แปลวาเหมือนกันหรือรวมกัน ฉะนั้นการส่ือสารจึงหมายความวา การมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสาร

ในความหมายที่เหมือนกัน นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําวา “การ

สื่อสาร” ไวมาหมายดังนี้   

 อริสโตเต้ิล (Aristotle) ไดใหความหมายวา การส่ือสาร คือ  การหาวิธีโนมนาวชักจูงใจ

ทุกวิธีทาง  

 โรเจอร (Rogers, 1973 :43 อางใน สุภา กิจวรเกียรติ, 2545 :8) กลาววา การสื่อสาร

คือ กระบวนการที่ความคิดหรือขาวสารถูกสงจากแหลงสารไปยังผูรับสาร ดวยเจตนาที่จะ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมบางประการของผูรับสาร 
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 วอเรน ดับเบิลยู วีเวอร (Warren W. Weaver, 1949 :95 อางใน ปรมะ สตะเวทิน, 

2533 :28) กลาววา การสื่อสาร คือ กระบวนการทุกอยางที่จิตใจของคนๆ หนึ่ง อาจมีผลตอจิตใจ

ของคนอีกคนหนึ่ง การสื่อสารไมไดหมายความแตเพียงการเขียนและการพูดเทานั้น หากแตยังรวม

ไปถึงดนตรี ภาพ การแสดง และพฤติกรรมของมนุษยอีกดวย 

 

 สมิธ (Smith อางใน พัชนี เชยจรรยา และคณะ, 2538 :5) กลาววา การสื่อสารของ

มนุษย เปนกลุมของกระบวนการที่ลึกซ้ึง และแยบยล การส่ือสารจะประกอบดวยสวนประกอบ

ปลีกยอยมากมาย เชน สัญญาณตาง ๆ รหัส ความหมาย ฯลฯ ไมวาสารที่ถายทอดตอกันจะเรียบ

งายเพียงใด นอกจากนี้การส่ือสารของมนุษยเปนกลุมของกระบวนการที่มีความหลากหลาย ซึ่ง

อาจจะใชวิธีการส่ือสารอยางหน่ึงอยางใดจากวิธีการตาง ๆ จํานวนนับรอย อาจจะใชคําพูดหรือ

ทาทาง อาจใชการสนทนาอยางสนิทชิดเชื้อ หรือการติดตอผานส่ือมวลชนถึงผูรับทั่วโลก ฉะนั้น

เมื่อใดก็ตามที่มนุษยมีปฏิสัมพันธตอกัน มนุษยก็กําลังส่ือสารกันอยู เม่ือมนุษยมีการควบคุมซ่ึงกัน

และกัน มนุษยก็ทําเชนนั้นไดดวยการผานการสื่อสารเปนเบ้ืองตน 

 

 สวนิต  ยมาภัย  (2526) ใหความหมายวา  การสื่อสารเปนการติดตอกันของมนุษย 

เพื่อทําใหเกิดการรับรูเร่ืองราวที่มีความหมายรวมกันและมีการตอบสนองตอกัน  

 

 จุมพล  รอดคําดี  (อางใน วาสนา  จันทรสวาง, 2532) เห็นวา  การส่ือสารเปน

พฤติกรรมการติดตอสัมพันธของมนุษย โดยอาศัยกระบวนการถายทอดและแลกเปล่ียนขาวสาร 

ความรูสึกนึกคิด เจตคติตางๆ ตลอดจนประสบการณระหวางกันและกัน เพื่อใหเกิดผลตอบสนอง

บางชนิดที่ตรงกับเปาหมายที่ต้ังใจ   

 

 จากที่กลาวมา สามารถสรุปความหมายของคําวา “การสื่อสาร” ไดวา การสื่อสาร เปน

การส่ือความหมายอยางใดอยางหนึ่ง ผานรหัส หรือสัญญาณตางๆ โดยมีลักษณะของการสงสาร 

และการรับสาร ไมวาจะเปนการส่ือสารภายในตนเอง หรือการส่ือสารกับผูอ่ืน  

 จากความหมายของการส่ือสาร จึงทําใหสามารถสรุปไดวาการส่ือสารนั้นประกอบไป

ดวยองคประกอบอยางนอย 4 องคประกอบดวยกัน ซึ่งไดแก  

 1. ผูสงสาร (Source)  

 2. สาร (Message)  
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 3. ส่ือ หรือชองทาง (Channel)  

 4. ผูรับสาร (Receiver)  

 

 ซึ่งในแตละองคประกอบนั้นก็จะมีปจจัยที่จะสงเสริม หรือลดประสิทธิภาพของการ

ส่ือสารไดดังตอไปนี้  

 

 1. ผูสงสาร (Source)  มีปจจัยอยู 4 ประการที่จะชวยเพิ่ม คัตลิฟ และ เซนเตอร (Cutlip 

and Center, 1978) อธิบายถึง หลักสําคัญของการติดตอส่ือสารที่ควรยึดถือไว 7 ประการดังนี้  

 

  1.1ความนาเชื่อถือ (Credibility)  

   การติดตอส่ือสารจะตองเร่ิมตนดวยบรรยากาศแหงความนาเชื่อถือของผูสงสาร 

(Sender) ซึ่งจะทําใหผูรับสาร (Receiver) เกิดความเช่ือมั่นในแหลงสาร ซึ่งผลของความนาเช่ือถือ

ของผูสงสารนี้ ยอมจะมีไปถึงเนื้อหา สาระ เร่ืองราว และขาวสารดวย  

   ฮอฟแลนด และคณะ (Hovland, Janis and Kelly, 1953 อางใน สุภา กิจวร

เกียรติ, 2545 :12) กลาวถึงปจจัยสําคัญของความนาเชื่อถือของผูสงสารวา ประกอบดวย

คุณสมบัติ 3ประการ คือ ความเปนผูเช่ืยวชาญ (Expertise) ความนาไววางใจ (Trustworthiness) 

และความนาดึงดูดใจ (Attractiveness)  

   ดังนั้น ในเร่ืองความนาเชื่อถือของผูสงสารนับวาเปนส่ิงสําคัญมาก เพราะ

บรรยากาศแหงความนาเช่ือถือนี้ เปนการเอ้ืออํานวยตอกระบวนการส่ือสารแบบสองทาง (Two-

way Communication process) เพื่อใหผูสงสารมีโอกาสทราบถึงปฏิกิริยาสะทอนกลับ 

(Feedback) อยางใดอยางหนึ่งของผูรับสารกลับมา  

 

  1.2 ความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม (Context)  

   การติดตอส่ือสารนั้นจะตองเหมาะสมกลมกลืนกับความจริงของสภาพแวดลอม 

โดยท่ีอาจมีการนําเคร่ืองมือส่ือสารตาง ๆ เขามาใชสนับสนุนหรือเสริมคําพูด สาร และการกระทํา

ตาง ๆ ที่เกิดข้ึน นอกจากนี้การติดตอส่ือสารยังจะตองมีความเหมาะสมกับสถานภาพในสังคมและ

วัฒนธรรม (Position within a Social-Cultural System) อีกดวย  
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   ปรมะ สตะเวทิน (2533 :66) ใหความเห็นวาสถานภาพตางๆ ของผูสงสารมี

อิทธิพล อยางยิ่งตอพฤติกรรมการส่ือสารของผูสงสาร ตําแหนง บทบาทหนาที่ ศักด์ิศรี ความเชื่อ

และคานิยมทางวัฒนธรรม พฤติกรรมที่เปนที่ยอมรับ หรือไมยอมรับในสังคม พฤติกรรมที่ตอง

กระทําตามวัฒนธรรม ลวนแลวแตมีอิทธิพลตอความคิด และพฤติกรรมการสื่อสารของผูสงสาร 

และเปนส่ิงที่คาดหวังวาผูสงสารควรจะปฏิบัติอยางไรในการสื่อสาร 

  

  1.3  เนื้อหาสาระ (Content)  

   ในการติดตอส่ือสารนั้น เนื้อหาสาระของขาวสารจะตองมีความหมายเปนที่

นาสนใจของผูรับสารเสมอ และจะตองสอดคลองไมขัดแยงกับวัฒนธรรมและคานิยมในสังคมของ

ผูรับสาร เพราะหากขาวสารใดขัดแยงตอคานิยมและความเช่ือในสังคมนั้น ผูรับสารก็อาจปฏิเสธ

ขาวสารและไมปฏิบัติตามได ในทางตรงขามผูรับสารจะเลือกรับขาวสารที่คาดวานาจะเปน

ประโยชนตอตัวผูรับ เมื่อขาวสารไดแสดงถึงสิทธิประโยชนและคาตอบแทนท่ีเปนนาพอใจ ผูรับสาร

ยอมสนใจและเลือกที่จะเปดรับ ตลอดจนปฏิบัติตามเนื้อหาขาวสารนั้น  

 

  1.4  ความชัดเจน (Clarity)  

   เนื้อหาสาระของขาวสารจะตองมีความชัดเจน เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันทั้ง

ผูสงสาร และผูรับสาร ผูสงสารควรหลีกเล่ียงขาวสารที่มีความสลับซับซอน เขาใจยาก ในทางตรง

ขาม ผูสงสารควรมีการตัดสินใจในการเลือกใชและเรียบเรียงเนื้อหาสาระของสารใหส้ัน กระชับ 

ชัดเจน และงายตอการเขาใจ 

 

  1.5  ความตอเนื่องและความสม่ําเสมอ (Continuity and Consistency)  

   การติดตอส่ือสารเปนกระบวนการท่ีไมส้ินสุด ดังนั้น การติดตอส่ือสารที่มี

ประสิทธิภาพจะตองมีการย้ําเตือน (Repetition) เสมอ เพื่อใหสารนั้นซึมซาบในจิตใจของผูรับสาร 

   โรเจอร (Rogers, 1971) ใหความเห็นวาการสงสารซํ้าๆ หลายคร้ังจะทําใหสาร

นั้นถูกยอมรับโดยผูรับสารนั้นมากข้ึน ซึ่งจะทําใหผูรับสารจําเนื้อสารไดดีข้ึน และสารนั้นจะมี

ประสิทธิภาพในการจูงใจเพิ่มข้ึนอีกดวย 

  1.6  ชองทางในการสื่อสาร (Channels)  

   รีด (Read, 1975) กลาววา  ชองทางในการส่ือสารคือตัวเช่ือมระหวางผูสงสาร

และผูรับสาร ซึ่งทําใหผูสงและผูรับสามารถติดตอกันได ผูสงสารจึงจําเปนตองมีชองทางในการ

DPU



 16 

 

  1.7  วัดความสามารถของผูรับสาร (Capability of Cadence)  

   ในการติดตอส่ือสารนั้น เราจะตองคํานึงถึงความสามารถของผูรับสารดวย ซึ่ง

ประกอบดวย ทักษะในการส่ือสาร (Communication skill) อาทิ ความคิด และความสามารถใน

การใชภาษา ความสามารถในการอาน รวมทั้งพื้นฐานความรู และระดับการศึกษาของผูรับสาร 

(Receiver’s knowledge) ซึ่งลวนแตมีอิทธิพลตอความสามารถในการตีความหมายของผูรับสาร 

 

 2. สาร (Message)  

  ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการส่ือสาร มี 3 ประการ คือ  

  2.1 รหัสสาร คือ สัญลักษณที่สรางข้ึนมาเพื่อใชในการถายทอดความคิด ขาวสาร 

ฯลฯ เชน ภาษา  

  2.2 เนื้อหาสาร คือ ส่ิงที่เปนเร่ืองราวที่ถายทอดความคิดและความคิดของผูสงสาร  

  2.3 การจัดสาร คือ การตัดสินใจของการเลือกและเรียบเรียงรหัสและเนื้อหาสาร

เปนไปในรูปแบบที่ผูสงสารตองการ โดยแตละคนจะมีลักษณะการจัดสารที่แตกตางกัน 

 

 3. ส่ือ (Channel)  

  เปนชองทางในการถายทอดขอมูลขาวสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร การที่จะให

การส่ือสารมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนที่จะตองเลือกใชส่ือใหเหมาะสมกับสถานการณการสื่อสาร 

อาทิ ส่ือเฉพาะกิจ (Special Media) ไดแก เอกสารส่ิงพิมพ ปายประกาศตางๆ ส่ือชุมชนไดแก   

หอกระจายขาวประจําชุมชน เปนตน  

 

 4. ผูรับสาร (Receiver)  

  มีปจจัย 4 ประการ เชนเดียวกับผูสงสาร ในการที่จะทําใหการสื่อสารประสบ

ความสําเร็จหรือลมเหลว ไดแก  

  4.1 ทักษะในการส่ือสาร ผูรับสารจะตองมีความสามารถในการรับและถอดรหัสสาร

ของผูสงสารได  
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  4.2 ทัศนคติเชนเดียวกับผูสงสาร ซึ่งจะแบงปจจัยทางดานทัศนคติออกเปน 3 

ประการ ไดแก  

   -ทัศนคติตอตนเอง  ในการเปนผูรับสารนั้นถาผูรับสารมีความเช่ือมั่นในตนเอง

โอกาสที่จะเขาใจในสารของผูสงก็มีมาก  

   -ทัศนคติตอสาร   เปนปจจัยในการเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพการส่ือสาร  

   -ทัศนคติตอผูสงสาร  หากผูรับสารมีความเช่ือมั่นหรือประทับใจผูสงสารแลว

โอกาสที่จะส่ือสารประสบความสําเร็จก็มีมาก  

 
 ประเภทของการสื่อสาร 
 

 การแบงโดยใชจํานวนผูส่ือสารเปนเกณฑแบงประเภทการส่ือสารได 3 ประเภทคือ  

 

 1) การสื่อสารภายในตัวบุคคล  เกิดข้ึนเมื่อเราส่ือความหมายกับตัวเราเอง คนเรา

ส่ือสารกับตนเองได 4 ระดับ คือ ส่ือสารดวยความคิด วัจนภาษา อวัจนภาษา และเสียงพูด  

 

 2) การสื่อสารระหวางบุคคล หมายถึง  การสื่อสารกับผูอ่ืน อาจจะเปนคนเดียวหรือ

กลุมเล็ก เราใชทั้งวัจนภาษา และอวัจนภาษา ในการสื่อสารสามารถแลกเปล่ียนสารกันไดโดยตรง 

และเปนการส่ือสารแบบตัวตอตัว 

 ซึ่งการส่ือสารระหวางบุคคลนี้จะเปนกิจกรรมเกี่ยวของกับบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป ทั้ง

สองฝายสงสารและรับสาร โตตอบซ่ึงกันและกันโดยมีปจจัยในกระบวนการส่ือสารตอไปนี้  

 การสื่อสารกลุม (Group Communication) เปนการส่ือสารที่อาศัยกลุมเขามาชวยทํา

ใหสามารถติดตอบุคคลไดคร้ังละมากๆ การส่ือสารระหวางบุคคลประเภทน้ี ไดแก การบรรยาย 

การอภิปรายกลุม  การสาธิต  นิทรรศการ เปนตน  การสื่อสารกลุมเปนปจจัยที่กอใหเกิดผลได 3 

ประการใหญ คือ   

 -การสื่อสารกลุมเปนรากฐานของการทํางานแหงประชาธิปไตย ความเสมอภาคในกลุม

ยอยมักมีความเสมอภาคอยูมาก สมาชิกของกลุมจะมีการเรียนรูแบบอยางการทํางานใน

บรรยากาศที่ทุกคนจะมีสวนรวมในการทํางาน  

 -การส่ือสารกลุมมีวัตถุประสงคที่แนนอนและชัดเจน ผลของการส่ือสารภายในกลุมทํา

ใหงานเกิดประสิทธิภาพเพราะสมาชิกของกลุมมีจุดมุงหมายปลายทางเดียวกัน ไมคํานึงถึง
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 -การส่ือสารกลุม มุงปรึกษาหารือมากกวาจะมุงคัดคานหรือตอสูเพื่อเอาชนะกัน 

กลาวคือ  การทํางานกลุมเมื่อมีปญหาเกิดข้ึน สมาชิกจะนําเอาปญหานั้นมาอภิปรายในลักษณะที่

จะหาทางแกปญหากัน ไมใชลักษณะที่จะเอาชนะกันหรือเปนการทําลายฝายที่ไมเห็นดวย  

 ในเร่ืองของการส่ือสารระหวางบุคคลนี ้เวสเลยและแมคลีน (Westley and McLean) 

ไดเสนอแบบจําลองการส่ือสารระหวางบุคคลไว ดังนี ้ 

 
ภาพท่ี 3 

แบบจําลองการส่ือสารระหวางบุคคลของเวสเลยและแมคลีน 

 

 

X1   

 

 

 

X2                                                    A                                                           B 

 

 

           Feed Back 

X3 

 

X4  

 

X… 
 
 

ที่มา : Westley and McLean 1957 : 31  
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แบบจําลองการส่ือสารระหวางบุคคลของเวสเลยและแมคลีนนี้ อธิบายไดวา เมื่อผูสง

สาร A ไดพบเหน็ส่ิงของหรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง X1 ในบรรดาส่ิงของและเหตุการณ

หลากหลายทีอ่ยูแวดลอม (X1,X2,X3,…) เมื่อตองการจะบอกเลาเหตุการณนั้น (X1) ใหผูรับสาร 

(B) ทราบ ผูสงสาร (A) จะสรางสารและสงสารนั้น (X) ไปยังผูรับสาร (B) โดยที่ผูรับสาร (B) 

อาจจะรับรูเหตุการณนั้น (X1B) ดวยตนเองอยูแลว และเมื่อผูรับสาร (B) ทราบและคิดอยางไรก็จะ

สื่อสารกลับ (FBA) ไปยังผูสงสาร (A) จุดเดนของแบบจําลองนี้อยูที่การแสดงใหเห็นวา มกีาร

ส่ือสารกลับจากผูรับสารไปยังผูสงสาร 

 

 3) การสื่อสารมวลชน หมายถึง การส่ือสารกับคนจํานวนมากผานส่ือมวลชน ไดแก  

หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน  ภาพยนตรและนิตยสาร โดยการสื่อสารประเภทนี้ มี

ลักษณะ ส่ือเพื่อนําสารจากผูสงไปสูผูรับสารจํานวนมากไดอยางรวดเร็วภายในเวลาที่ใกลเคียงกัน 

 
ลักษณะของการสื่อสาร 

 

 ลักษณะของการส่ือสารกับชุมชนหรือคนในชุมชนนั้น (กาญจนา แกวเทพ, 2543) 

สามารถแยกประเภทตามคุณลักษณะตามทัศนะของนักคิดตาง ๆ ไดดังนี้ 

 

1)  จากลักษณะการสื่อสาร อาทิเปนการส่ือสารแบบสองทาง (Two-way communication) 

ที่ผูสงสารและผูรับสารสามารถมีปฏิกิริยาโตตอบ (interactivity) กันอยูตลอดเวลา ทั้งลักษณะที่

เปนทางการ และไมเปนทางการก็ได ลักษณะการส่ือสารแบบสองทาง ทําใหสถานะของผูสง และ

ผูรับไมตายตัว แตจะมีการผลัดเปล่ียนบทบาทอยูตลอดเวลา 

 

2)  ดูทิศทางการไหลของขาวสาร (Flow of Information) การไหลของขาวสารที่ดี 

นั้นจะตองมีทิศทางที่หลากหลายมาจากทุกทิศทุกทาง ทั้งจากบนลงลาง (Top-down) จากลางข้ึน

บน (Bottom-up) และแบบแนวนอน (Horizontal)  ดังนั้นขาวสารจึงอาจจะไหลจากเจาหนาที่ของ

รัฐไปสูชาวบาน หรือจากส่ือมวลชนไปสูผูรับขาวสารในชนบทไดและในเวลาเดียวกัน ชาวบาน

อาจจะสงขาวสารไปยังเจาหนาที่ของรัฐหรือมีการแลกเปล่ียนขาวสารระหวางกลุมชาวบานดวยกัน

ถือเปนการสรางเครือขายชุมชนรูปแบบหนึ่งได 
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ในเร่ืองทิศทางการไหลของขาวสารนี้นักวิชาการบางทาน อาทิ พาเวลคา (Pavelka, 

1978) ใช เกณฑเร่ืองขอบเขตของชุมชนเปนตัวแบง คือ ขอบเขตภายในชุมชน และขอบเขตภายนอก   

ชุมชน  จากเกณฑนี้ทําใหสามารถมองเห็นทิศทางการไหลของขาวสารได 3 ทางคือ การไหลจาก

ส่ือภายนอกเขามาสูชุมชน การสงสารหรือขอความผานส่ือภายในชุมชนไปสูภายนอกชุมชน และ

การใชการสื่อสารจากภายนอกกระตุนใหเกิดการส่ือสารภายในชุมชน เพื่อชวยยกระดับความ

ตระหนักเกี่ยวกับความตองการ และการแสดงออกซ่ึงความตองการของชุมชน 

 
 บทบาทและหนาที่ของการสื่อสาร 
 

 มนุษยเปนสัตวสังคมที่ประกอบดวยสถาบันตางๆ  นับต้ังแตสถาบันเล็กที่สุด อันไดแก 

สถาบันครอบครัวไปจนถึงสถาบันชาติ ที่มีบทบาทหนาที่อันซับซอน ตางมีวิธีการสื่อสารไมทางตรง 

ก็ทางออม เพื่อถายทอดและดํารงครักษาไวซึ่งบทบาทหนาที่และกิจกรรมในสังคม 

 

 ลาสเวลล (อางใน ชวรัตน  เชิดชัย, 2527) ไดกําหนดหนาที่พื้นฐานของการส่ือสารใน

สังคมไวอยางกวางๆ 3 ประการ ดังนี้  

 1. การสื่อสารมีหนาที่สํารวจสิ่งแวดลอม  

 2. การสื่อสารมีหนาที่จัดสวนตางๆ ในสังคมเพื่อสนองตอส่ิงแวดลอมนั้น  

 3. การสื่อสารมีหนาที่ถายทอดมรดกทางสังคมจากยุคหนึ่งไปสูยุคหนึ่ง  

 

 ลาซาสเฟลด และเมอรตัน (Lazarsfeld and Morton) (อางใน สมควร  กวียะ, 2529)  

ไดขยายถึงบทบาทหนาที่การสื่อสารจากของลาสเวลลเพิ่มอีก 2 ประการ คือ 

 

 1. การสื่อสารมีบทบาทและหนาที่เสริมสรางสภาพทางสังคม หมายถึง การสื่อสาร 

มวลชนชวยเผยแพรชื่อเสียงเกียรติยศของบุคคลใหสังคมยอมรับและโนมนาวใหสาธารณชนช่ืนชม 

และเห็นความสําคัญของบุคคลมากยิ่งข้ึน ดังเชน บุคคลดีเดนในสาขาตางๆ ของชาติที่ไดมีการ

ตีพิมพผลงาน คุณงามความดีของบุคคลในแตละสาขาตอสาธารณชน อันเปนการเสริมสราง

สถานภาพทางสังคมของบุคคลนั้น อันยังผลสูการพัฒนาสังคมไดอีกทางหนึ่ง 
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 2. การสื่อสารมีบทบาทและหนาที่ควบคุมพฤติกรรมทางสังคมใหอยูในกรอบของ

จริยธรรมในการส่ือสารระหวางบุคคลหรือส่ือสารมวลชนท่ีเผยแพรตีพิมพถึงพฤติกรรมที่ขัดตอศิล

ธรรม จารีตประเพณีของสังคมในลักษณะวิพากษวิจารณ ทําใหผูตกเปนขาวเกิดความรูสึกละอาย

ใจเกรงกลัวการถูกสังคมตําหนิประนามก็จะพยายามแกไขตนเอง เชน กรณีพฤติกรรมของ

นักการเมืองที่แสดงความไมจริงใจตอประชาชนเม่ือหนังสือพิมพวิพากษวิจารณโจมตี นักการเมือง

ผูนั้นก็จะหยุดพฤติกรรม หรือประชาชนก็จะเสื่อมความนิยมไปในที่สุด หากยังไมแกไขพฤติกรรม

นั้น 

 

 ชารลไรท  ไดเสนอบทบาทหนาที่ของการส่ือสารเพิ่ม คือ  การใหความบันเทิง

(entertainment)  ซึ่งนักวิชาการทางนิเทศศาสตรไทยไดรับเอาแนวคิดของนักส่ือสารอเมริกันที่

เผยแพรไปยังประเทศตางๆ ถึงบทบาทและหนาที่ของการสื่อสารอยู 4 ประการ คือ 

 

 1. การส่ือสารมีบทบาทและหนาที่ในการใหขาวสาร นับแตบุคคลที่มีการส่ือสาร

ระหวางบุคคลไดพูดคุยแลกเปล่ียนขาวสารกัน ตลอดจนการใหขอเท็จจริง ขาวสารของ

ส่ือสารมวลชนอันยังผลใหเกิดความเขาใจที่ดีใหสังคม 

 

 2. การสื่อสารมีบทบาทและหนาที่เสนอความคิดเห็น คนในสังคมมีการสื่อสารแสดง

ความคิดเห็นรวมกัน โดยอยูในเงื่อนไขตามกรอบแหงกฎหมายและระเบียบในสังคม เชน การแสดง

ความคิดเปนวิพากษวิจารณในเร่ืองของการบริหารงานรัฐบาล ส่ือสารมวลชนก็สามารถจะทํา

หนาที่ส่ือสารตอสาธารณะชนได เพื่อมุงใหเกิดสภาวะสมดุลและนําไปสูการตัดสินใจเขารวม

กิจกรรมของสวนรวมต้ังแตระดับทองถิ่นไปจนถึงระดับชาติ และนานาชาติ  

 

 3. การสื่อสารมีบทบาทและหนาที่ใหการศึกษา ทุกคนในสังคมตองเรียนรูและตระหนัก

ถึงปญหาตางๆ ที่สังคมเผชิญอยูดวยการศึกษาวิธีแกไข ซึ่งตองใชการสื่อสารเปนองคประกอบ

สําคัญต้ังแตการศึกษาในระบบที่เปนการส่ือสารระหวางบุคคล ระหวางกลุม และการศึกษานอก

ระบบนั้น การส่ือสารมวลชนนับเปนองคประกอบหลักที่จะใหการศึกษาแกประชาชนไดมีความรู

ความเขาใจ ต้ังแตระบบของสังคม รัฐบาล การบริหารประเทศ ซึ่งประชาชนจะตองเรียนรูเพื่อรวม

ปกครองตนเองไดเปนอยางดีอันจะมีผลตอการพัฒนาประเทศตอไป 
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 4. การสื่อสารมีบทบาทและหนาที่ใหความบันเทิง การสื่อสารทําหนาที่ตอบสนองความ

ตองการพื้นฐานของมนุษยโดยทั่วไปที่ตองมีความบันเทิง ยิ่งใหสังคมที่สับสนวุนวาย  ส่ือมวลชน

จะชวยใหผูรับสารไดมีการพักผอนหยอนใจ เพื่อผอนคลายความตึงเครียด ลืมปญหาที่เผชิญอยู

ชั่วขณะทําใหคลายเครียด ทําใหชีวิตมีความสุขสําราญพอที่จะดําเนินชีวิตตอไปไดอยางดี

พอประมาณ ส่ือที่ใหความบันเทิงแกผู รับสารไดมาก คือ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 

ภาพยนตร หนังสือพิมพ เปนตน 
 
 ตอมาใน  ค .ศ .  1980 องคการสหประชาชาติ ไดมอบหมายใหกลุม  “McBride 

Commision” ซึ่งเปนผูเชียวชาญดานการสื่อสาร จํานวน 16 คน ไดศึกษาถึงวิกฤตการณทางการ

ส่ือสารดวยการเสนอแนวคิดถึงบทบาทหนาที่การส่ือสารในแนวใหมในวารสารทางวิชาการชื่อวา 

“Many Voices one World” โดยกลาวถึงประเด็นใหญๆ เร่ืองบทบาทและหนาที่การส่ือสารตอ

ปจเจกชน โดยไดกลาวไววา บทบาทและหนาที่การสื่อสารตอปจเจกชนคือการที่บุคคลดํารงชีวิตใน

สังคมมีความจําเปนที่จะตองมีการสื่อสารเพ่ือใหชีวิตดําเนินไปดวยความราบร่ืน เพราะการส่ือสาร

ในบุคคลจําเปนตองแสวงหาแหลงขาวสารตางๆ รอบตัวทั้งใกลและไกล เพื่อเปนขอมูลในการ

ประเมินสถานการณที่จะปรับตนอยูในสังคมไดดวยดี ซึ่งกลุม “McBride Commision” ไดจําแนก

ออกเปน 8 ประการคือ  

  1. บทบาทหนาที่การใหขาวสาร (Information) คือการเก็บรวบรวมและเผยแพร

ขอมูลขาวสาร ขอเท็จจริงตอปจเจกชน เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางถูกตองสอดคลองตอสภาวะ

แวดลอมของบุคคล ซึ่งจะชวยนําสูการตัดสินใจที่เหมาะสมตอไป 

  2. บทบาทหนาที่ตอสังคมประกิต (Socialization) ไดแก การใหความรูความเขาใจ

แกบุคคลไดพัฒนาคุณภาพชีวิต พึ่งพาตนเองไดและนําไปสูความรวมมือรวมใจตอการพัฒนา

ประเทศตอไป 

  3. บทบาทหนาที่ตอการกระตุนเรา (Motivation) ไดแก การสื่อสารไดสงเสริม

สนับสนุนดวยการประชาสัมพันธใหบุคคลไดเกิดความมุมานะที่นะแสวงหาแนวทางที่ดีในการ

ดํารงชีวิตและมีพฤติกรรมใหความรวมมือตอสวนรวม 

  4. บทบาทหนาที่ในการโตแยงอภิปราย (Debate and Discussion) คือการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอเท็จจริงของบุคคลในกลุมตางๆ เพื่อหาขอยุติที่จะสงผลตอความสงบ

ราบร่ืนในสังคม 
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  5. บทบาทหนาที่ในการใหการศึกษา (Education) การส่ือสารทําหนาที่ถายทอด

ความรูเพื่อกอเกิดสติปญญา พัฒนาตนเองจนตลอดชีวิตตามปรัชญาวา การศึกษา คือ ความ

เจริญงอกงาม (Education is growth) 

  6. บทบาทหนาที่ในการสงเสริมวัฒนธรรม (Cultural Promotion) คือการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมใหเปนมรดกสืบทอดสูปจเจกบุคคลไดคิดสรางสรรคสุนทรียภาพแหงศิลปตอไป 

  7. บทบาทหนาที่ใหความบันเทิง (Entertainment) คือ การถายทอดศิลปะดนตรี 

วรรณกรรม นาฎศิลป การละเลน สูปจเจกชนไดชื่นชมในสุนทรียภาพ 

  8. บทบาทหนาที่ในการประสานสามัคคี (Integration) คือ การใหขอมูลขาวสารเพิ่มพูน

ความรู ความเขาใจ ตลอดจนทัศนะที่ดีในการดํารงชีวิตในสังคมดวยการประชาสัมพันธในหมูบุคคล 
 

  จากแนวคิดดังกลาวเห็นไดวา การส่ือสารเปนกระบวนการอยางหนึ่งเม่ือผูสงสาร

ตองกระทําการส่ือสารไปยังผูรับ ปจจัยที่ชวยใหการส่ือสารประสิทธิภาพ และขาวสารนั้นจะตองมี

ความนาเช่ือถือ เหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดลอม เนื้อหาสาระ ความชัดเจน ความตอเนื่อง 

ความสม่ําเสมอ ชองทางในการส่ือสาร รวมถึงความสามารถของผูรับสาร ในเร่ืองของบทบาท

หนาที่การส่ือสารก็จะตองมีความชัดเจนและสามารถที่จะนําไปใชปฏิบัติเห็นผลเปนรูปธรรมได 

แนวคิดดังกลาวนี้สามารถนํามาใชกับงานวิจัยช้ินนี้ไดทั้งในเร่ืองของการชวยกําหนดปญหานําวิจัย 

แนวคําถาม และใชในการอภิปรายผลการวิจัยในบทที่ 5  

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการส่ือสารเพื่อการมีสวนรวม 
 

 การมีสวนรวมเปนพฤติกรรมที่คนอยูรวมกันในสังคมและไดพัฒนาปญญา ความรู

ความสามารถโดยแสดงออกในรูปแบบตางๆ เพื่อพัฒนาระบบสังคมใหดีข้ึน ซึ่งการมีสวนรวมทํา

ใหเกิดแนวความคิดในหลายดานเพื่อความเขาใจในการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมใหดีนั้นจึงได

ศึกษาแนวความคิดในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการมีสวนรวม ดังนี้ 

 องคการสหประชาชาติ (United Nations, 1978 อางใน บุญชัย  เกิดปญญาวัฒน 

2535) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนในฐานะที่ เปนสวนหนึ่ งของ

กระบวนการพัฒนาไววา คือการเขารวมกิจกรรมอยางกระตือรือรนและมีพลังของประชาชนใน

ระดับตางๆ คือ  

 1)  ในกระบวนการตัดสินใจเพื่อกําหนดเปาหมายของสังคม และการจัดสรรทรัพยากร

ตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว 
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 2)  ในการเขารวมปฏิบัติการตามแผนการหรือโครงการในรูปแบบตางๆ ดวยความสมัครใจ 

 ในทางสังคมวิทยานั้น การมีสวนรวม หมายถึง  พฤติกรรมอันประกอบไปดวยการรวม

และการสมยอม ประพฤติตาม พฤติกรรมความหวังของกลุมทางการและไมใชทางการ (สัญญา  

สัญญาวัฒน อางใน จารุณี  บุญนิพัทธ, 2539) 

 

จากการรายงานการประชุมของ The Ad Hoc Group of Experts เร่ือง “Popular 

Participation as a Strategy for Promoting Community Level Action and National 

Development” (อางใน กอบกวี  ชื่นรักสกุล, 2545) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนนั้น ไม

สามารถใหคําจํากัดที่ตายตัวได และมีการใหความหมายตางๆ กันในแตละประเทศ หรือแมแตใน

ประเทศเดียวกัน ในการจะเขาใจความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนนั้นจะตองดูปริบท 

(Context) ของแตละประเทศ สภาพเศรษฐกิจและสังคมการเมืองของประเทศน้ันๆ และตอมาได

เสนอความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนเอาไวกวางๆ คือ การมีสวนรวมของประชาชน 

จะนํามาซ่ึงโอกาสที่จะทําใหสมาชิกของชุมชนและสังคมสามารถเขามามีสวนรวมของประชาชน

อยางเทาเทียมกันในประเด็นของการสนับสนุนกระบวนการพัฒนา 

-การแบงสรรผลประโยชน จากการพัฒนาอยางเปนธรรม 

-การตัดสินใจในรูปของการกําหนดเปาหมาย การวางนโยบาย การวางแผนและการ

ปฏิบัติตามแผน ทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 

รอมพี ยา แดฟ (Rom P. Yasav อางในเฟองฟา คณานุรักษ, 2530) ใหความหมาย

การมีสวนรวมวา เปนการรวมมือของประชาชนโดยความตั้งใจหรือสมัครใจ โดยไมถูกบังคับซ่ึง

กระบวนการความรวมมือของประชาชนนั้นตองมีความรูสึกดังตอไปนี้ 

1.  การเขารวมในการตัดสินใจตกลงใจ 

2.  การเขารวมในการดําเนินงานของแผนและพัฒนาโครงการ 

3.  การเขารวมในการติดตามและประเมินผลโครงการและแผนงานการพัฒนา 

4.  การเขารวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา 

 

 ดังนั้นการมีสวนรวมของประชาชน คือ  การที่ประชาชนมีความสมัครใจและเต็มใจใน

การรวมมือกันในการกอใหเกิดส่ิงตางๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของกลุม  
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 การมีสวนรวมประกอบดวยปจจัยที่สําคัญ 3 ประการ (ทวีทอง  หงษวิวัฒน, 2527) ไดแก  

 1)  การเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณ เปนการเกี่ยวของทั้งทางรางกายและจิตใจ 

ไมใชเฉพาะแตดานกําลังกายหรือทักษะเทานั้น 

 2)  การกระทําให  เมื่อผูมีสวนรวมมีความเกี่ยวของดานการกระทําและจิตใจแลวก็

เทากับเปนการเปดโอกาสใหเขาไดแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรร กระทําการเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคของกลุม ทําใหเกิดการส่ือสารแบบยุคลวิถีได คือ  มีการติดตอส่ือสารทั้งไปและกลับ

ระหวางบุคคลหรือระหวางกลุม 

 3)  การมีสวนรวมรับผิดชอบ  ผูมีสวนรวมจะตองเกิดความรูสึกรับผิดชอบรวมกับกลุม

นั้นดวย เพราะการมีสวนรวมเปนกระบวนการทางสังคมที่บุคคลไปเกี่ยวของกับกลุมและตองการ

เห็นผลสําเร็จของการทํางานนั้นๆ ดวย  

 

 World Health Organization ไดเสนอรูปแบบของการมีสวนรวมที่ถือเปนแบบอยางที่

สมบูรณ ซึ่งประกอบดวยขบวนการ 4 ข้ันตอน (อางใน ชัยชนะ  สุทธิวรชัย, 2535) ดังนี้ 

 1)  การวางแผน  จะตองมีสวนรวมในการคิดวิเคราะหปญหา จัดอันดับความสําคัญ

ต้ังเปาหมายกําหนดการใชทรัพยากร กําหนดวิธีการติดตามประเมินผลและประการสําคัญ คือ  

การตัดสินเกี่ยวกับตนเอง 

 2)  การดําเนินกิจกรรม  ตองมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการและการบริหารการใช

ทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรร ควบคุมทางการเงินและบริการ  

 3)  การใชประโยชน  ตองมีความสามารถในการนํากิจกรรมมาใชใหเกิดประโยชน  

 4)  การไดรับประโยชน  จะตองไดรับการแจกจาย ผลประโยชน ในพื้นฐานที่เทากัน ซึ่ง

อาจจะเปนผลประโยชนสวนตัวหรือสังคม 

 การศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมนั้น เพื่อนํามาใชในการประกอบการวิจัยถึงการมีสวนรวม

ของประชาชนในอําเภอแวงตอการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม แตกอนที่จะทําให

ประชาชนมีสวนรวมในทางปฏิบัติไดนั้น จะตองมีสวนรวมในการสื่อสารดวย ซึ่งจะอธิบายในขอ

ตอไปดังนี้ 
 
 การสื่อสารแบบมีสวนรวม (Paticipatory Communication) 
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การสื่อสารแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบหนึ่งที่สําคัญของการสื่อสารของชุมชนโดย 

กาญจนา แกวเทพ (2542) เห็นวาการส่ือสารแบบมีสวนรวมนี้จะทําใหคนในชุมชน 

1)  เห็นคุณคาของตัวเอง 

2)  สรางความเชื่อมั่นในการแสดงความเห็น 

3)  พิสูจนความเชื่อเกาของชุมชนในการใชเทคโนโลยี 

4)  เสริมสรางทักษะในการส่ือสาร 

5)  ชวยใหชุมชนแสดงความรูสึก 

6)  สรางความมีสติและความรับผิดชอบเพิ่มมากข้ึน 

 
 0การมีสวนรวมในองคประกอบของการสื่อสาร 
 

1) เปาหมายของการสื่อสาร ไดกําหนดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในระดับใด  เชน 

การปฏิบัติการปอนปฏิกิริยายอนกลับหรือการวางนโยบาย 

2) ลักษณะการปฏิสัมพันธของการส่ือสารยิ่งการส่ือสารเอ้ือตอลักษณะที่มีการโตตอบ

มากเทาใด โอกาสที่ประชาชนจะมีสวนรวมก็เพิ่มมากข้ึน 

3) ผูสงสาร ในชุมชนเองโอกาสที่คนสวนใหญจะไดเขามาเปนผูสงสารมีมากนอยหรือ

ทั่วถึงหรือไม 

4) ประเภทเนื้อหาของสาร เปนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับสภาพความเปนจริงของชุมชน 

หรือเปลา 

5) ประเภทของชองทางหรือส่ือวามีความสะดวกสําหรับคนในชุมชนหรือไม 

6) ผูรับสารและการมีปฏิกิริยาปอนกลับ 

 
 ระดับการมีสวนรวม 

 

กาญจนา แกวเทพ (2542) ไดจัดแบงระดับการมีสวนรวมของชุมชนเอาไว 3 ระดับ 

โดยเรียงลําดับจากนอยที่สุดไปจนถึงมากที่สุดดังนี้ 

1.  การมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร/ผูใชสาร 

2.  การมีสวนรวมในฐานะผูสง/ผูผลิต/ผูรวมผลิต/ผูรวมแสดง 

3.  การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบาย 
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  ในเร่ืองแนวคิดการมีสวนรวมในการสื่อสารนั้นเปนส่ิงที่สําคัญเพราะการจะทําให

ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมไดนั้น เบ้ืองตนจะตองทําให

ประชาชนในพ้ืนที่มีสวนรวมในการสื่อสารเสียกอนแตกตางกันไปตามระดับของการมีสวนรวมและ

หลังจากที่เจาหนาที่และประชาชนมีสวนรวมในการส่ือสารแลวก็จะทําใหเกิดทัศนคติเชิงบวกที่จะ

ชวยสรางความเขาใจและนําไปสูการปฏิบัติได  

 จากแนวคิดดังกลาวนั้นผูศึกษาวิจัยก็ไดมาใชเพื่ออธิบายถึงการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมไดและปจจจัยที่มีสวนเกี่ยวของอีกดวย  

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการส่ือสารเพื่อการพัฒนา 
 
 หลักการสื่อสารเพื่อการพัฒนา  
 

 การพัฒนาทองถิ่นเพื่อใหคนในชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูอันนําไปสูการพึ่งหรือ

ชวยเหลือตนเองนั้น เจาหนาที่มวลชนหรือเจาหนาที่สัมพันธจําเปนตองทําความเขาใจเกี่ยวกับ

ชุมชนในหลายแงมุมอยางลึกซ้ึง ทั้งตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ อันไดแก ระบบวัฒนธรรม ทรัพยากร

บุคคล ทรัพยากรธรรมชาติและเครือขายการสื่อสารภายในชุมชน (เกศินี  จุฑาวิจิตร , 2540 : 62 )  

การสื่อสารนับเปนเคร่ืองมือสําคัญตอการสรางสรรคงานหรือกิจกรรมทุกอยางใหเกิดประสิทธิภาพ

ได ในการพัฒนาก็เชนเดียวกันการส่ือสารก็เปนเคร่ืองมือสําหรับการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาจะ

เปนไปไดอยางแทจริงนั้น ควรจะมีลักษณะดังนี้  (เสถียร  เชยประทับ 2538 : 281 - 282 ) 

 

 1. ตองใหคนในชุมชนเขามามีสวนเกี่ยวของในกระบวนการสื่อสาร  

 คนในชุมชนเองตองเขามามีบทบาทเกี่ยวของทั้งในฐานะผูรับสารและผูมีสวนรวมใน

การวางแผนและผลิตเนื้อหาของส่ือ การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาควรมีลักษณะที่ผูรับสารสามารถ

ควบคุมกระบวนการส่ือสารไดมากกวาที่ เปนอยูในปจจุบัน และผูสงสารสามารถควบคุม

กระบวนการสื่อสารไดนอยกวาที่เปนอยูในปจจุบัน  

 

 2. ตองเปนการผลิตในทองถิน่  
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 ปจจัยที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งที่จะทําใหการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาสําเร็จลุลวงได 

คือ เนื้อหาของสารคนในชุมชนควรเปนฝายกําหนดเอง ซึ่งเนื้อหาที่ผานมาจากภายในชุมชนเอง

ยอมเปนสารที่มีความชัดเจนถูกตองที่สุด เพราะเกี่ยวของโดยตรงและเขากับสภาพของผูรับสาร 

ในการผลิตส่ือนั้นตองเร่ิมจากสภาพความเปนจริงของชุมชนทองถิ่นและมีลัษณะสอดคลองกับ

ความตองการและส่ิงที่ชุมชนมี  

 นอกจากนี้การกระทําดังกลาวยังสะทอนใหเห็นถึงการเขามีสวนรวมในกระบวนการ

ส่ือสารของคนในชุมชนได ฉะนั้นเจาหนาที่มวลชนสัมพันธที่รับผิดชอบในการผลิตส่ือตางๆ ควรมี

ความเชื่อมั่นในความสามารถของคนในชุมชนทองถิ่นและเปดโอกาสใหคนในชุมชนทองถิ่นนั้นเขา

มามีสวนรวมอยางจริงจังในกระบวนการส่ือสารมากกวาที่จะเปนเพียงผูรับสารที่เฉ่ือยชา  
 

 3. การสนับสนุนบทบาทของเจาหนาที่สงเสริมหรือนักพัฒนา  

 ส่ิงที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ  การสนับสนุนบทบาทของเจาหนาที่สงเสริมในทองถิ่น 

เพราะมีความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการพัฒนา ฉะนั้นจึงควรเนนย้ําในเร่ืองของบทบาทหนาที่

ในการทํางานใหมากและมีประสิทธิภาพ   เชน   การนําเทคนิคและเทคโนโลยีดานการ

ส่ือสารมวลชนมาใชสนับสนุนเจาหนาที่สงเสริม  

 

 4. ดานมนุษยธรรม  

 การสื่อสารตองมีมนุษยธรรม หมายถึง  การสื่อสารและการใชส่ือตองถือเอา "คน" เปน

เปาหมาย มิใชเอาเทคโนโลยีหรือผลกําไรเปนเปาหมาย  

 

 5. ดานคุณคา  

 การสื่อสารและการใชส่ือ ตองชวยใหประชาชนเช่ือมั่นในระบบคุณคาด้ังเดิมอันดีงามที่

ตนมีอยู หากจะมีการเปล่ียนแปลงอันใด การเปล่ียนแปลงนั้นตองสอดคลองกับคุณคาเดิม  
 

 6. ดานการสรางความเขาใจ  

 การใชส่ือตองชวยใหผูรับสารสามารถเขาใจปญหาและสภาพแวดลอมของตัวเอง 

ชาวบานจําเปนตองรูวาเหตุใดหมูบานของตนจึงแหงแลงทั้งๆ ที่ในอดีตเคยสมบูรณ การรูสาเหตุที่

แทจริงนั้นเปนกาวส้ันๆ กาวหนึ่ง แตเปนกาวที่สําคัญที่จะนําไปสูการแกไขปญหาดวยตนเอง  

 

 7. ดานความเปนชุมชน  
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 การใชส่ือ จะตองเปนหนทางใหประชาชนเขาใจความหมายของ "ความเปนชุมชน" 

อยางแทจริง และในขอบเขตที่กวางขวางข้ึน แตกอนนั้นเราจะเห็นวามีธรรมเนียมประเพณีตางๆ ที่

มุงสงเสริมบํารุงใหสมานฉันททั้งภายในชุมชนเองและระหวางชุมชน เพื่อใหเกิดความม่ันคงเปน

ปกแผนและการเอ้ือเฟอเกื้อกูลกัน   

 

 ในการศึกษาเร่ืองหลักการส่ือสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่นนั้น ส่ือหลักเพื่อการพัฒนา

ชุมชนอําเภอแวงก็มีความจําเปนที่จะตองนําทฤาฎีและแนวคิดดังกลาวเขามาเกี่ยวของเพื่อศึกษา

วาการส่ือสารและส่ือที่เจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธไดนําหลักการดังกลาวมาใช

ประโยชนเพื่อการรณรงคใหชาวบานรวมกันปองกันอาชญากรรมหรือไม และลักษณะการส่ือสาร

ของชาวบานภายในอําเภอแวงเองมีลักษณะการส่ือสารเพื่อการชวยเหลือตนเองจากอาชญากรรม

อยางไร 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับอาชญากรรม 
 
 ความหมาย 
 คําวา “อาชญากรรม” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ไดให

ความหมายเอาไววา  อาชญากรรมคือ  การกระทําความผิดทางอาญา  

 
 สาเหตุของการเกิดอาชญากรรม  
 

 ไดมีผูศึกษาสาเหตุของอาชญากรรมไวหลายดานดวยกนั คือ  

 วรเดช  จันทรศร  (อางใน สิงห  สิงหเดช, 2544 : 30) ไดสรุปสาเหตุของอาชญากรรมไวดังนี้ 

 1. สาเหตุในแงตัวบุคคล ซึ่งมองวาอาชญากรรมที่เกิดข้ึนนั้น สวนหนึ่งมาจากความโนม

เอียงตอการกระทําผิดที่ถูกกําหนดโดยบุคลิกภาพของบุคคลที่แตกตางกันออกไป เชน ความ

ผิดปกติทางชีวภาพ กรรมพันธุ ความผิดปกติทางสมอง ระดับสติปญญา ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษา

ทางจิตวิทยากายภาพ ตลอดถึงความไมสามารถของบุคคลที่จะปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมและ

แรงผลักดันของบุคคลที่จะตกลงใจประกอบอาชญากรรม ซึ่งเปนผลของการศึกษาทางดานสังคม

จิตวิทยา  

 2. สาเหตุในแงของกลุมบุคคล มองวาอาชญากรรมสวนหนึ่งเกิดจากการขาด

ความสามารถที่จะตอตานการกดดันในการกระทํา ซึ่งถูกกําหนดนโยบายของกลุม เชน การ
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 3. สาเหตุในแงระบบสังคม มองวาการเกิดอาชญากรรมนั้นยอมเกี่ยวพันและข้ึนอยูกับ

สภาพการณตางๆ ทางสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม สถานภาพ และชนช้ันทางสังคมที่บุคคลจะ

เปนเคร่ืองกําหนดความโนมเอียงในการกระทําผิด ซึ่งเปนผลที่ไดจากการศึกษาทางสังคมและ

วัฒนธรรมอีกดวย 
 ประเภทของอาชญากรรม  
 

 ในการแบงประเภทของอาชญากรรมนั้น สามารถที่จะจําแนกไดมากมายหลายประเภท

จึงขอจําแนกตามผูที่ใหความหมายไวดังตอไปนี้  

 

 โสภา  ชปลมันน (2537 : 79) ไดจัดหมวดแยกประเภทอาชญากรรมดังตอไปนี้  

 1. อาศัยแนวการจัดทางกฏหมาย คือ เนนกฎหมายเปนหลักโดยมุงพิจารณาถึงการ

กระทําความผิดที่ขัดตอศีลธรรมอันดีงามหรือที่ขัดตอกฎระเบียบขอบังคับ โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบของการกระทํานั้นๆ วามีผลกระทบกระเทือนตอชีวิตมนุษยโดยตรงหรือไม หรือมีผลขัด

ตอหลักศีลธรรมซ่ึงเปนที่ยอมรับของคนโดยสวนรวมหรือไม อนึ่งการจัดประเภทอาชญากรรมโดย

อาศัยกฏหมายนั้น แบงยอยออกไดดังนี้  

  1.1 Mala in Se คือ  ประเภทของการกระทําความผิดที่เห็นไดเดนชัด มีผลกระทบ

กระเทือนถึงชีวิตความปลอดภัยในทรัพยสินของบุคคลอ่ืน หรือของสาธารณะประโยชน อาทิ  การ

ปลนฆา ลักทรัพยทั้งของบุคคลโดยทั่วไปหรือของหลวง การกระทําความผิดของเจาพนักงานหรือ

เจาหนาที่ ซึ่งมีผลกระทบกระเทือนตอหนวยงานนั้นๆ อันไดแก  การใชอํานาจหนาที่ในทางที่ผิด 

การปลอมแปลงเอกสาร เปนตน  

  1.2 Mala Prohibita  คือ  การกระทําพฤติกรรมอันเปนความผิดตามที่กฎหมาย

บัญญัติไววาเปนความผิด เชน  การฝาฝนกฎจราจร การหลีกเล่ียงภาษี การละเมิดกฎหมาย

แรงงาน เปนตน 

 

 2. พิจารณาจากความหนักเบาหรือความรุนแรงของการประกอบอาชญากรรมหรือการ

กระทําความผิดเปนเกณฑ ไดแก  

 2.1 อาชญากรรมที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศชาติหรือตอชุมชน แยกไดเปน  

DPU



 31 

 2.1.1 อาชญากรรมท่ีมีผลตอความมั่นคงของประเทศชาติหรือตอชุมชน อัน

ไดแก การปลงพระชนมพระมหากษัตริยและพระราชวงศ การฆาผูนํารัฐบาล การปลอมแปลง

ธนบัตร เงินตรา การขายความลับทางราชการ เปนตน  

 2.1.2 อาชญากรรมที่มีผลรายแรงตอบุพการี หรือผูที่มีพระคุณ เชน  การฆา

บิดามารดา ภรรยาฆาสามี หรือสามีฆาภรรยา คนรับใชฆานายจาง เปนตน  

 2.2 อาชญากรรมที่มีผลกระทบรายแรงตอบุคคลทั่วไปและตอทรัพยสิน อาทิ  การ

ฆาตกรรม การขมขืนกระทําชําเรา การปลนฆาหรือปลนชิงทรัพย เปนตน  

 3. อาศัยแนวทางการจัดทางดานสังคมวิทยา โดยพิจารณาถึงองคประกอบที่สําคัญ

ของการกออาชญากรรม อันไดแก  อาชีพ ความคลายคลึงหรือแตกตางกันของผูประกอบ

อาชญากรรม ปฏิกิริยาตอบสนองจากบุคคลภายนอกและจากภายในสังคมนั้นๆ คลินนารดและค

วินนียไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการจัดประเภทของอาชญากรรมทางดานสังคมวิทยาโดยนํามา

จัดเปนหมวดหมูโดยแยกออกไดเปน 9 ประเภทดวยกัน คือ   

 3.1 อาชญากรรมประเภทรายแรงซึ่งมีผลชีวิตของบุคคล การประกอบอาชญากรรม

ประเภทนี้เกิดจากสาเหตุทางดานอารมณ ผูประกอบอาชญากรรมสวนใหญจะไมมีประวัติการทํา

ความผิดมากอน แตกระทําลงไปเนื่องจากความกดดันทางอารมณ หรือถูกยั่วยุอยางรุนแรงและ

เมื่อกระทําลงไปแลวจึงรูสึกตัว  

 3.2 อาชญากรรมประเภทประกอบเปนคร้ังคราวเกี่ยวกับทรัพย การประกอบ

อาชญากรรมประเภทนี้ ข้ึนอยูกับโอกาสที่จะอํานวยในขณะนั้น บวกกับความตองการทรัพยเปน

ทุนเดิม อาชญากรรมประเภทนี้ ไดแก  การลักทรัพย ขโมยรถ ใชบัตรเครดิตปลอม เปนตน  

 3.3 อาชญากรรมประเภทใชตําแหนงหนาที่ในทางที่ผิดหรือกระทําความผิดตอ

อาชีพ การประกอบอาชญากรรมประเภทนี้ผูประกอบเปนผูมีอํานาจมีตําแหนงหนาที่การงานสูง 

แตใชอํานาจในทางผิดและมักไมรูสึกวาตนเองเปนอาชญากร หรือไดกระทําความผิดลงไปลักษณะ

การประกอบอาชญากรรม เชน  การซ้ือของหนีภาษี การกักตุนสินคา การคอรัปช่ัน การผูกขาด

สินคา เปนตน ในบางคร้ังเราเรียกวา เปนอาชญากรประเภท “ผูรายผูดี”  

 3.4 อาชญากรรมทางการเมือง ไดแก  การประกอบอาชญากรรมอันมีจุดมุงหมาย

เกี่ยวกับดานการเมือง และกฎหมายบัญญัติไววามีความผิด เชน  การกอการรายขององคการที่

ตอตานรัฐบาล การขายความลับของประเทศใหแกประเทศศัตรูการกระทําจารกรรม เปนตน  

 3.5 อาชญากรรมที่มีผลเก่ียวของถึงสวนรวม หรือขัดตอความรูสึกของสวนรวม 

อาชญากรรมประเภทนี้เปนอาชญากรรมที่ไมมีผูเสียหาย ผูประกอบอาชญากรรมหรือกระทํา
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 3.6 อาชญากรรมโดยทั่วไป อันไดแก  การลักทรัพย ปลนทรัพย ฉอโกง เปนตน  

 3.7 อาชญากรรมที่กอข้ึนโดยบริษัท หางหุนสวนหรือรานคา อันไดแก  การ

หลีกเล่ียงภาษี การผูกขาดสินคา การกักตุนสินคา เปนตน  

 3.8 อาชญากรรมที่กอตัวข้ึนในรูปองคกร การประกอบอาชญากรรมในลักษณะนี้จะมี

การแบงสายงานดําเนินการเปนเครือขาย เชน เครือขายการคายาเสพติด การปลอมแปลงสินคา เปน

ตน  

 3.9 อาชญากรรมประเภทมืออาชีพ ผูประกอบอาชญากรรมประเภทนี้จะมีความ

ชํานาญในอาชีพของตนเปนอยางดี เปนตนวา มือปนรับจาง นักปลอมธนบัตร นักตมตุน เปนตน  

 

 เวตเตอร  และซิลเวอรแมน (Vetter and Silverman 1986 : 79) ไดจําแนก

อาชญากรรมออกเปน 7 ประเภทดวยกันคือ   

 1. อาชญากรรมที่กระทบตอบุคคลทั่วไป (Crimes Against the Person) ไดแก การ

ฆาตกรรม การทํารายรางกาย การปลนหรือการขมขืนกระทําชําเรา  

 2. อาชญากรรมที่กระทําตอทรัพย (Crimes Against Property) เชน  การยองเบา การ

ขโมย การรับของโจร การขโมยรถยนต การวางเพลิง การตมตุน  

 3. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crime) เชน  การทุจริตตอหนาที่ การ

ละเมิดภาษี การฉอฉล การขโมย และความผิดเกี่ยวกับการจัดทํากับขอมูลคอมพิวเตอร  

 4. องคการอาชญากรรม (Organized Crime) เชน  องคการมาเฟย องคการคายาเสพ

ติด องคการยากูซา และองคการกอการรายตางๆ  

 5. อาชญากรรมทางการเมือง (Political Crime) เชน การกอการราย การกบฏ การ

ฆาตกรรมทางการเมือง  

 6. อาชญากรรมที่เกิดจากความยินยอม (Consensual Crimes) เชน  การใชยาเสพติด 

การเปนโสเภณี การพนัน การทําแทง  

 7. การกระทําผิดของหญิง (Female Criminality)   

 

 อัณณพ  ชูบํารุง (2532 : 88) ไดจําแนกประเภทอาชญากรรมพวกใหญๆ เปน 7 

ประเภท คือ  
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 1. อาชญากรรมที่กระทําตอบุคคลในลักษณะที่รุนแรง  

 2. อาชญากรรมที่กระทําตอทรัพยของบุคคล 

 3. อาชญากรรมที่ผูกระทํายอมเปนเหย่ือตนเอง  

 4. อาชญากรรมการเมือง  

 5. องคการอาชญากรรม 

 6. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

 7. การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน  

 

 ปุระชัย  เปยมสมบูรณ และคณะ (2531 : 6 – 12) ไดแบงประเภทของอาชญากรรม 

ออกเปน 5 ประเภท คือ   

 

 1. อาชญากรรมปราศจากผูเสียหาย คือ  อาชญากรรมซ่ึงเกี่ยวของกับการละเมิด

ศีลธรรมจรรยาของบุคคล และการที่เรียกวาอาชญากรรมปราศจากผูเสียหายก็เพราะผูกระทํา

ความผิดและผูเสียหายก็คือบุคคลเดียวกัน ตัวอยางเชน  ความผิดเกี่ยวกับการพนัน การคา

ประเวณี การทําแทง การมีและใชส่ิงลามกอนาจาร เปนตน  

 2. อาชญากรรมพื้นฐาน หมายถึง  อาชญากรรมซึ่งเกี่ยวกับการประทุษรายตอทรัพย 

รางกาย และหรือชีวิตของบุคคลอ่ืน ตัวอยางเชน  การลักทรัพย การวิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย ปลน

ทรัพย ทํารายรางกายและฆาผูอ่ืน เปนตน   

 3. อาชญากรรมองคการ หมายถึง  อาชญกรรมซ่ึงอาชญากรไดรวมตัวเขาดวยกันตาม

สายการบังคับบัญชาในรูปองคการ โดยจัดการวางแผนและดําเนินงานเพื่อประกอบธุรกิจผิด

กฎหมายประเภทตางๆ และบอยคร้ังที่อาชญากรองคการจะอาศัยอํานาจทางเศรษฐกิจและ

การเมืองผูกขาดการดําเนินธุรกิจผิดกฎหมายน้ันๆ ตัวอยางของธุรกิจผิดกฎหมายที่อาชญากร

องคการมักดําเนินการ เชน  การเปนเจามือสลากกินรวบ การคาหญิงโดยบังคับคาประเวณี การคา

ยาเสพติดใหโทษ การคาสินคาหนีภาษี การคาแรเถื่อนและการคาไมเถื่อน เปนตน 

 4. อาชญากรรมคอปกขาว หมายถึง  อาชญากรรมซึ่งผูกระทําความผิดเปนบุคคลที่อยู

ในตําแหนงหนาที่การงาน ไมวาในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน และไดใชตําแหนงหนาที่

ดังกลาวในทางที่ไมชอบ เพื่อการแสวงหาประโยชนสวนตน ตัวอยางเชน  สมุหบัญชียักยอกเงินใน

ความรับผิดชอบของตน ขาราชการรับเงินคอมมิชช่ันในการประมูลกอสรางสถานที่ราชการ เปนตน   
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 5. อาชญากรรมพิเศษ หมายถึง  อาชญากรรมซ่ึงมีลักษณะแตกตางไปจาก

อาชญากรรม 4 ประเภทแรกที่กลาวมาแลว แตอาชญากรรมเหลานี้มีความสําคัญและจําเปนตอง

ไดรับความสนใจเปนกรณีพิเศษ เชน  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและพาณิชย อาชญากรรมกอ

การราย และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร เปนตน 

 

 

 

แนวคิดเก่ียวกับงานตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ  
 
 ความหมาย 
  

 งานตํารวจชุมชนสัมพันธ หมายถึง  งานที่ตํารวจไดกระทําเพื่อใหบุคคลหรือกลุมบุคคล

ในสังคมหรือชุมชนตางๆ เกิดการรวมตัวกันมีความสัมพันธผูกพันเกี่ยวของกัน รวมมือประสานงาน 

ปฏิบัติเพื่อชวยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของตํารวจและเปนการดําเนินการอยางเปน

กระบวนการเพื่อใหตํารวจมีความสัมพันธอันดีกับชุมชน เปนสวนหนึ่งของชุมชน ตลอดจนรวมมือ

กันในการแกไขปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาอาชญากรรมเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยในชุมชน

หรือสังคมนั้นๆ  

 
 ลักษณะของงานชุมชนสัมพันธ  
 

 งานชุมชนและมวลชนสัมพันธในหนาที่ของตํารวจเปนแนวความคิดที่มาจากเร่ือง

ตํารวจชุมชนสัมพันธ (police-community relation หรือ PCR) เปนการนําเอาหลัก ปรัชญาของ

ตํารวจที่ เซอรโรงเบิรต พลี ชาวอังกฤษกลาวไววา “ตํารวจคือประชาชนและประชาชนก็คือตํารวจ” 

เปนการเนนใหเห็นวา สัมพันธภาพพื้นฐานระหวางตํารวจกับประชาชนเปนส่ิงที่สงผลกระทบตอ

การปฎิบัติหนาที่ของตํารวจ ตํารวจจึงตองธํารงรักษาไวซึ่งสัมพันธภาพอันดี กับประชาชนไวอยาง

สม่ําเสมอ จากวิวัฒนาการของตํารวจในระยะเร่ิมแรก บุคคลที่ทําหนาที่ตํารวจก็คือประชาชน 

ตอมาภายหลังจึงไดมีการจัดต้ังตํารวจเปนทางการเพื่อทําหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยในสังคม

ข้ึนโดยเฉพาะ ตํารวจไดรับการพัฒนาเปนหนวยงานหลักของสังคมในการปองกันและปราบปราม

อาชญากรรม และมุงเสริมสรางองคการตํารวจในลักษณะปด โดยไมจําเปนตองรองขอความ

รวมมือจากประชาชนโดยตรง แตเมื่อถึงจุดดังกลาวการปฎิบัติงานไมบรรลุผลเทาที่ควรเนื่องจาก
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 งานชุมชนและงานมวลชนสัมพันธ จึงเปนแนวคิดที่ตองการใหประชาชนมีสวนรับรูและ

เขาใจปญหาของตํารวจ มีสัมพันธภาพอันดีกับตํารวจ และเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา

อาชญากรรมและปญหาเกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงของชาติ คือการใชเอกสารของชาติ รูปภาพ

ของดินแดน และสวัสดิภาพประชาชน อยูในความมั่นคงและปลอดภัย รวมตลอดถึงการใหประเทศ

ดํารงอยูในการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ แกราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ โดยมี

เปาหมายเพื่อความสงบสุขในชุมชน ดังนั้นงานชุมชนและมวลชนสัมพันธจึงเปนหลักการที่สําคัญ

ในการที่จะเสริมสรางความสัมพันธิ์และความรวมมือกันระหวางตํารวจและประชาชนในการแกไข

ปญหาตางๆ อันเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของสังคม (กองแผนงาน 2 สํานักงานแผนงานและ

งบประมาณ กรมตํารวจ ,2537:10) 

  
 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานตรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ 
  
 ทฤษฎีการบังคับใชกฎหมาย (Law enforcement approach) สรุปไดวาแนวทฤษฎีนี้

กําหนดใหเกิดการปองกันอาชญากรรมเปนหลัก โดยดําเนินการไปไดตามกลไกของรัฐดวยเจตนา

และเหตุผลการนําทฤษฎีนี้มาใช เพื่อยับยั้งอยางส้ินเชิงเด็ดขาดหรือลดโอกาสผูต้ังใจที่จะกระทํา

ความผิดหรือละเมิดกฎหมาย แตในบางคร้ังจะดําเนินการไมไดผลในการปกครองหรือการพัฒนา

หนวยงานและชุมชนได ซึ่งตองมีสวนประกอบอื่นมาผนวกเพื่อใหเกิดความสมบูรณตอการพัฒนา

(Wilson & Mc.Laren, 1973:14) 

 ดังนั้นการบังคับใชกฎหมายนั้น จะกอใหเกิดการจัดระเบียบของชุมชนตางๆ ไดดีข้ึนทํา

ใหชุมชนอยูไดอยางสงบสุข เนื่องจากในสังคมชุมชนตางๆ จะมีผูฝนกฎหมายอยูเปนประจํา ซึ่งการ
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 ทฤษฎีแหงการแพรกระจาย (Diffusion theory) โดย Everett M. Rogers (1971)  ได

อธิบายในทฤษฎีนี้ไววา กอนที่จะเกิดการยอมรับเอาความคิดใหมไปปฏิบัติ จะตองมีข้ันตอนแหง  

ปฏิกิริยาทางจิตใจดังนี้ 

1. มีความตระหนัก(awareness) คือ รับรูวามีส่ิงนั้น 

2. มีความสนใจ (interest) คือ มีความสนใจในสิ่งนั้น 

3. มีการประเมินผล (Evaluation) คือ ตัดสินใจเอาส่ิงนั้นไปปฏิบัติ 

4. มีการทดลองใช (trail) คือ ตัดสินใจวาส่ิงนั้นดีหรือไมดี 

 5. มีการยอมรับหรือไมยอมรับส่ิงนั้นไปปฏิบัติ (Adoption or rejection) คือ อาจมีการ

กระทําที่เปล่ียนจากเกาไปปฏิบัติตามวิธีใหมหรือไมกระทําเลยก็ไดแลวแตความคิดแตละบุคคล

(สัญญา สัญญาวิวัฒน, 2523 : 44) 

 

 ดังนั้นการมีสวนรวมของประชาชนตอการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธจะ

เกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อประชาชนยอมรับความสําคัญในงานนี้ คือตรงความปรารถนาและผลประโยชน

ของตนเอง 

 

 ทฤษฎีความคาดหวัง (expectancy theory) ซึ่ง Victor H. Vroom (1970) ไดอธิบายใน

ทฤษฎีนี้ไววา การที่บุคคลใดจะกระทําการใดๆ ก็ตาม จะข้ึนกับตัวแปร 4 ตัวแปร ดังนี้ 

1. ผลตอบแทนท่ีเขาไดรับนั้นเหมาะสมกับบทบาทที่เขาครอบครองเพียงใด 

2. มีความพอใจหรือไมพอใจตอผลที่ไดรับนั้น 

3. เมื่อเปรียบเทียบกับผูอื่นแลว เขาเช่ือวาเขาจะตองไดรับผลอันนั้น 

4. เขาจะไดรับผลตอบแทนตามความคาดหวัง (ธวัช เบญจาธิกุล, 2527 : 27) 

 ดังนั้น ความพอใจตอส่ิงเหลานี้จะเพิ่มข้ึน หากไดรับผลตอบแทนมากข้ึน และเกิดความ

ไมพอใจถาไมรับผลตอบแทนนอยลง แตถาบุคคลใดไมสนใจตอผลตอบแทนตางๆ โดยทํางานไป

ตามความสมัครใจเอง ไมคาดหวังใดๆ ทฤษฎีนี้ก็จะไมบังเกิดผลในการอธิบาย ซึ่งการปฏิบัติงาน

ชุมชนและมวลชนสัมพันธหากไดผลตองมีความคาดหวังวาเกิดการเขารวมในการปฏิบัติงานมาก
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 ทฤษฎีการกระทําทางสังคม (Social action theory) ซึ่ง Max Weber  ไดอธิบายใน

ทฤษฎีนี้ไววา การกระทําทางสังคมกําหนดไว 4 ข้ัน ดังนี้ 

 1. การกระทําที่มีเหตุผล (Rational) เปนการกระทําที่ใชวิธีอันเหมาะสมในการบรรลุ

จุดมุงหมายที่เลือกไวอยางมีเหตุผล การกระทําดังกลาวมุงไปที่การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

 2. การกระทําที่เกี่ยวกับคานิยม (Valuable) เปนการกระทําที่ใชวิธีการที่เหมาะสม

เชนกัน เพื่อใหเกิดคานิยมในชีวิตใหสมบูรณพรอมที่สุด มุงไปทางดานจริยธรรม ศาสนา ศีลธรรมที่

ดํารงไปสูการมีระเบียบทางสังคม 

 3. การกระทําตามประเพณี (Traditional) เปนการกรกะทําที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง โดย

ยึดเอาแบบอยางมาต้ังแตอดีตเปนหลังในพฤติกรรมที่แสดงออก อาจไมเปนไปตามเหตุและผล 

 4. การกระทําที่แฝงดวยเสนหา (Affective) เปนการกระทําที่คํานึงถึงอารมณความ

ผูกพันธทางดานจิตใจกับวัตถุ โดยมีจุดมุงหมายที่กระทําลงไป การกระทําเชนนี้เปนการกระทํา

สวนตัว อาจจะไมมีเหตุผลในการทํา (จํานง อดิวัฒนสิทธิ์, 2524 : 63) 

 ดังนั้นจากแนวความคิดของ Max Weber ในทฤษฎีนี้ สามารถสรุปไดวา คานิยม

ขนบธรรมเนียม ประเพณี มีสวนกําหนดหรือเปนปจจัยในการที่เกิดการกระทําทางสังคมของบุคคล

ตางๆ ในสังคม โดยสามารถโยงมาสูการมีสวนรวมในการปฎิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธได

เปนอยางดี 

 

 ทฤษฎีโครงสรางหนาที่นิยม (Structural-functionalism) ซึ่ง Neli J. Smelser (1959) 

ไดอธิบายทฤษฎีนี้ไววาสังคมจะมีการพัฒนาในรูปแบบตางๆ โดยมีการจําแนกแจกแจงโครงสราง

มากข้ึน (Structural Differention) ซึ่งยอมจะทําใหเกิดมีความชํานาญเปนงานเฉพาะได

(Specialization) มากสาขามีการเติบโตและเกิดความสลับซับซอนมากข้ึนเกิดการปรับตัวระหวาง

กันมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมมากข้ึน (สัญญา สัญญาวิวัฒน, 2523 : 40) 

 ดังนั้นสามารถสรุปไดวาทฤษฎีนี้ไดอธิบายถึง ความสัมพันธกันในสังคมที่เกิดข้ึนมา

เปนลําดับในความสลับซับซอนของสังคมหรือในชุมชน โดยแบงหนาที่ความชํานาญในการปฏิบัติ

แตละบุคคลไปตามความถนัด ซึ่งหากไดมีการเขารวมกันปฎิบัติงานโดยแบงแยกหนาที่ปฎิบัติตาม
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 ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange theory) ไดอธิบายแนวคิด ในความสัมพันธของ

บุคคลกันทางสังคม และการจัดระเบียบทางสังคม โดยมีหลักสําคัญคือ เกิดการกระทําระหวางกัน

ของบุคคลโดยอาศัยการโตตอบ ซึ่งพิจารณาไดจากการมีรางวัล ส่ิงตอบแทนหรือมีการลงโทษ เกิด

ความพอใจหรือไมพอใจ เกิดความชอบหรือไมชอบ เปนตน อันกอใหเกิดการแลกเปล่ียนการ

กระทําระหวางกัน โดยแสดงออกทางพฤติกรรมที่เก็บเงียบหรือแสดงออกมาเลยทฤษฎีนี้สามารถ

นําไปวิเคราะหการทํางานรวมกันไดเปนอยางดีจากการแสดงออกตางๆ ที่มีตอกัน (สมศักด์ิ ศรีสัน

ติดสุข, 2534 : 62) 

 

 จากทฤษฎีที่กลาวมาแลวสามารถอธิบายถึง การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานชุมชน

และมวลชนสัมพันธไดเปนอยางดี ทั้งเสริมสรางใหเกิดการปฏิบัติงานและเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธไดตอไป 

 

 การทํางานของตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธนั้นใชการติดตอส่ือสารกับประชาชน

เนนเฉพาะดานการประชาสัมพันธ โดยมีเปาหมายในการเสริมสรางความเขาใจ ความมั่นใจและ

การสนับสนุนของประชาชนที่มีตองานตํารวจ ซึ่งมีแนวคิดที่ตองการใหประชาชนมีสวนรับรูและ

เขาใจปญหาของตํารวจ มีสัมพันธภาพท่ีดีกับตํารวจ และเขามามีสวนรวมในการปองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรม  ทั้งนี้โดยมีเปาหมายสุดทายเพื่อใหเกิดความสงบสุขข้ึนในชุมชน 

 

 จากแนวคิดดังกลาวจึงทําใหการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ

ประกอบไปดวย  

 1.  การประชาสัมพันธ (Public Relations) 

 2.  การใหบริการแกชุมชน (Public service) 

 3.  การเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ในชุมชน (Public Participation)  

 

 การประชาสัมพันธ (Public Relations) เปนจุดเร่ิมตนของงานชุมชนสัมพันธใน

หนาที่ของตํารวจ เพื่อมุงเสริมสรางความเขาใจใหประชาชนไดทราบถึงการดําเนินงานของตํารวจ 
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 การใหบริการแกชุมชน (Community relations Service)  เปนการกระชับ

ความสัมพันธระหวางตํารวจกับประชาชน ซึ่งจะเปนการสงเสริมความรวมมือที่ตํารวจจะไดรับจาก

ประชาชนมากยิ่งข้ึน การดําเนินการในการใหบริการแกประชาชนนั้น กระทําไดหลายรูปแบบทั้งใน

รูปแบบการนําบริการตางๆ ไปสูประชาชน และในรูปแบบการใหความชวยเหลือตางๆ ที่ไมขัดตอ

หนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งในการพิจารณาวารูปแบบใดเปนรูปแบบที่เหมาะสมนั้นก็จะตอง

พิจารณาความเหมาะสมของแตละสภาพทองถิ่น  

 

 การเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ในชุมชน (Public Participation)  เพื่อ

สรางความสัมพันธความคุนเคยในการทํางานรวมกับประชาชน การมีสวนรวมกิจกรรมในชุมชน

อาจดําเนินการโดยเขาไปรวมงานกับสมาคมหรือองคการที่จัดต้ังข้ึนแลว รวมทั้งประชาชนที่รวมกัน

เปนหมูเหลา ซึ่งการดําเนินการดังกลาวนอกจากจะเปนการเสริมสรางประสบการณการทํางาน

รวมกับประชาชนในสาขาวิชาชีพตางๆ แลวยังเปนวิธีการที่จะชี้นําใหประชาชนหันมาใหความ

สนใจในปญหาอาชญากรรมซึ่งชุมชนนั้นประสบอยู และเขามามีสวนชวยสนับสนุนตํารวจในการ

แกไขปญหาดังกลาวตอไปดวย  
 

 การดําเนินงานระดับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ  
 

 การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธมีเปาหมายสุดทายในการสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนและ

สมาชิกของชุมชนมีความสามารถในการปองกันตนเองจากปญหาอาชญากรรมและยาเสพติดให

โทษ อุบัติภัย และปญหาอื่นๆ ไดในระดับหนึ่ง ตลอดจนใหมีความเต็มใจรวมมือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจดวย เพื่อใหเกิดความสงบสุขข้ึนในสังคม ซึ่งเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

ชุมชนสัมพันธ ไดแก ชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธจะออกดําเนินการ โดยสามารถแบงการ

ดําเนินการออกเปน 7 ข้ันตอน ไดแก   
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 ข้ันที่ 1  การพบปะเยี่ยมเยียนและรวมกิจกรรม 

 ข้ันที่ 2  การศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหาชุมชน 

 ข้ันที่ 3  การประชุมวางแผนงานรวมกับผูนําชุมชนและประชาชน  

 ข้ันที่ 4  การเตรียมการจัดระบบงานและประเมินความพรอม 

 ข้ันที่ 5  การแนะนําใหความรูเกี่ยวกับการปองกันตนเองและชุมชน  

 ข้ันที่ 6  การจัดระบบประสานความรวมมือระหวางประชาชนกับตํารวจ 

 ข้ันที่ 7  การติดตามผล ประเมินผลและปรับปรุงแกไข 
 

 

ภาพท่ี 4 
ลําดับข้ันตอนการดําเนินงานชุมชนสัมพันธ 

 
 

                      การติดตามและประเมิน           การจัดระบบ 

    ผลการปฏิบัติงาน    ประสานความรวมมือ 

         

    

             การใหความรู 

 

          การเตรียมการการจัดระบบงานและประเมินความพรอม 

 

    การรวมวางแผนงาน 

 

 การศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหาชุมชน       การพบปะเยี่ยมเยียนและรวมกิจกรรม 

 

 

ที่มา : คูมือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ 2543, หนา. 49  

 

 ในการศึกษาถึงแนวคิดของตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธนี้ก็เพื่อจะเขาใจถึงการ

ดําเนินงานการปฏิบัติและแนวคิดของตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ ซึ่งจะทําใหผูศึกษาสามารถ

จะวางแบบการศึกษาวิจัยได ทั้งในเร่ืองของแบบสอบถาม ปญหานําวิจัย การวิเคราะหและสรุปผล  

 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
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 วรันธร  ชัยอาญา ไดศึกษาวิจัยเร่ือง "ปจจัยที่มีผลกระทบตอความรวมมือของ

ประชาชนในดานการปองกันอาชญากรรม" (2539) พบวา สภาพแวดลอมที่มีปญหามากสงผลให

ประชาชนใหความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจสูง การรวมกลุมของประชาชนในการปองกัน

อาชญากรรมมีเหตุจูงใจมาจากความหวาดกลัว การปฏิสัมพันธของเจาหนาที่ตํารวจกับการ

รวมกลุมของประชาชนมีความสัมพันธที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญของตัวแปรทั้งสองและจาก

การศึกษาพบวาประชาชนที่มีการศึกษาตํ่าจะใหความรวมมือแกเจาหนาที่ตํารวจในการปองกัน

อาชญากรรมสูงกวาประชาชนที่มีการศึกษาสูงโดยมีความสัมพันธที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  

 

 ประพันธ  ตรีบุบผา ศึกษาวิจัยเร่ือง "ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนใน

การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ในหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (หมูบาน 

อพป.) : ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี" (2539) ผลการศึกษาพบวา 

ประชาชนสวนใหญในหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเองมีสวนรวมในการปองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมในระดับตํ่า ความรูความเขาใจในกฎหมาย อายุ เพศ การเปนสมาชิก

กลุมทางสังคม การไดรับขาวสารดานอาชญากรรมมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนอยางมี

นัยสําคัญ ระดับการศึกษาและระยะเวลาการอยูอาศัยในหมูบานไมมีผลตอการมีสวนรวมในการ

ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของประชาชนในหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง 

 

 ชัช  สุกแกวณรงค ศึกษาวิจัยเร่ือง "การมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมของ

กํานันและผูใหญบานในจังหวัดพิจิตร" (2544) ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของผูชุมชนใน

การปองกันอาชญากรรมอยูในระดับปานกลาง ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมมี 5 ตัวแปร คือ 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายไดรวมของครอบครัว อาชีพ ความรูความเขาใจในการปองกัน

อาชญากรรมและทัศนคติที่มีตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ สวนปจจัยอายุ ระยะเวลาพัก

อาศัยในชุมชน ระยะเวลาดํารงตําแหนง ระดับการศึกษาและประสบการณเกี่ยวกับอาชญากรรม

ในชุมชน ไมมีผลตอการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรม  

 

 ชัยพร  พานิชอัตรา  (2543) ศึกษาวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในชนบทตอ

การปฏิบัติงานตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ : กรณีศึกษา หมูบานหลุก ตําบลเหมืองงา อําเภอ

เมือง จังหวัดลําพูน” พบวา ผูมีอายุเฉล่ีย 44 ป มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและ
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 รุงระวี  สุขัง ไดศึกษาวิจัยเร่ือง "การมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมของสมาชิก

ตํารวจชุมชนประจําตําบล : ศึกษาเฉพาะพื้นที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอบางบัวทอง" (2544) 

ผลการวิจัยพบวา สมาชิกตํารวจชมุชนประจําตําบลมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมในระดับ

ปานกลาง ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมคือ อายุ สถานภาพ สมรส 

ระดับการศึกษา ตําแหนงทางสังคม รายได ทัศนคติตอเจาหนาที่ตํารวจ ความสนใจ ติดตาม

ปญหาอาชญากรรมในทองถิ่น ความสนใจติดตามปญหาอาชญากรรม โดยทั่วไปและการรับรู

ปญหาอาชญากรรม สวนปจจัยที่ไมมีผลตอการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมคือ เพศ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน  อาชีพและการการตกเปนเหย่ืออาชญากรรม  
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 สิงห  สิงหเดช  (2544) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการ

ตํารวจชุมชนสัมพันธดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานี

ตํารวจนครบาลบางเขน” ซึ่งผลการวิจัยพบวา  ประชาชนในพื้นที่โครงการตํารวจชุมชนสัมพันธของ

สถานีตํารวจนครบาลบางเขน มีความรูเกี่ยวกับโครงการตํารวจชุมชนสัมพันธดานการปองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมอยูในระดับมาก ไมเคยมีประสบการณอาชญากรรมรวมถึงดานการ

ปองกันและปราบปราม  มีการติดตอกับเจาหนาที่ตํารวจอยูในระดับนอย  ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา เพศ อายุ ระยะเวลาที่พักอาศัยในชุมชน รายไดตอเดือน ระดับการศึกษาและ

ประสบการณเกี่ยวกับอาชญากรรม ที่แตกตางกันมีสวนรวมตอโครงการตํารวจชุมชนสัมพันธ  ดาน

การปองกันและปราบปรามพบวา  ไมมีความแตกตางกัน  สวนชุมชนที่อาศัยและความรูเกี่ยวกับ

โครงการและการติดตอกับเจาหนาที่ตํารวจที่ตางกันมีสวนรวมตอโครงการตํารวจชุมชนสัมพันธ ซึ่ง

มีดานการปองกันและปราบปรามแตกตางกัน  

 

 นรมน  นันทมนตรี (2545) ศึกษาเร่ือง “ยุทธวิธีการส่ือสารของผูนําชุมชนในการ

พัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการลดปริมาณขยะ กรณีศึกษา : ชุมชนสุขสันต 26 ” 

ผลการวิจัยพบวา ยุทธวิธีการส่ือสารของผูนําชุมชนในการพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน

ในการลดปริมาณขยะของชุมชนสุขสันต 26 นั้นมี 7 วิธีคือ  

 1. การนําตนเองมาเปนส่ือของการปฏิบัติตนเปนตัวอยางในการรักษาความสะอาดชุมชน  

 2. การพูดคุยกับสมาชิกในชุมชนอยางใกลชิด  

 3. การชี้ใหเห็นถึงสถานการณปญหาภายในชุมชนเพื่อใหสมาชิกชุมชนรวมกันถกถึง

ทางออกของปญหา โดยใชวิธีการคัดแยกขยะ  

 4. การใชเสียงตามสายในชุมชนเพื่อแจงขอมูลเกี่ยวกับชุมชน  

 5. การรณรงคตางๆ  

 6. การจัดการประชุมเพื่อพัฒนาการมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสของ

สมาชิกชุมชน  

 7. การเลือกสมาชิกในชุมชนเปนส่ือในการกระจายขอมูล ไดแก แมบานและเด็กๆ ใน

ชุมชนและการส่ือใหเห็นถึงผลตอบแทนที่สมาชิกชุมชนจะไดรับ ไดแก เงินที่ไดจากการนําขยะไป

ขาย  

 ปจจัยทางการส่ือสารที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนสุขสันต 26 ในการ

ลดปริมาณขยะ  คือ  มุมมองของผูสงสารที่มีตอชุมชน  ไดแก  สมาชิกชุมชน  และตนเอง 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง “บทบาทของตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธในการใหชุมชนเขา

มามีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรม : กรณีศึกษาอําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส” คร้ังนี้เปนการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการสํารวจเอกสาร (Documentary) ใชการสัมภาษณ

เชิงลึก (Depth Interview) และการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) โดยมี

วัตถุประสงคในการศึกษาการส่ือสารระหวางเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธกับชาว

ชุมชนอําเภอแวงมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรม ซึ่งสามารถกําหนดรูปแบบการวิจัยไดดังนี้  

 
ประชากร 
 

 กลุมประชากรเปาหมาย ไดแก เจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ และประชาชน 

ชาวอําเภอแวง ที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 42,977 คน แบงเปนชาย 21,704 คน และ 

หญิง 21,273 คน มีจํานวนครัวเรือนทั้งส้ิน  8,581 ครัวเรือน ประชากรสวนใหญเปนคนไทยที่นับถือ

ศาสนาอิสลาม 80% นับถือศาสนาพุทธ 15%และศาสนาอ่ืนๆ อีกประมาณ 5% อาชีพในพื้นที่สวน

ใหญประกอบอาชีพทําสวนยางพารา รองงลงมาทําสวนผลไม และรับจางทั่วไป (รายงานผลการ

ดําเนินงานของชุดชุมชนสัมพันธ สถานีตํารวจภูธรอําเภอแวง ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส, 2545)  

 ในอําเภอแวงนั้นประกอบไปดวยตําบล 6 ตําบล ไดแก  1) ตําบลแวง  2) ตําบลกายูคละ        

3) ตําบลเอราวัณ  4) ตําบลฆอเลาะ  5) ตําบลแมดง  6) ตําบลโละจูด 

 
วิธวีิจัย 

 
1. การสํารวจเอกสาร (Documentary Research) โดยเก็บขอมูลจากแหลงขอมูล

ประเภทเอกสาร ไดแก เอกสารทางราชการ งานวิชาการที่เกี่ยวของ 

2. การสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) เก็บขอมูลจากแหลงขอมูลประเภทบุคคล ไดแก  

 2.1. เจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธในพื้นที่ จํานวน 12 นาย ไดแก 

  - เจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ สถานีตํารวจภูธรอําเภอแวง   

จํานวน 6 นาย  ไดแก  

DPU



 45 

   1) ร.ต.อ.สามารถ  ธรรมพันธ  หัวหนาชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ 

   2) ด.ต.จิตร  อนุภัทร   เจาหนาที่การเงินประจําชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ 

   3) ด.ต.กิตติศักด์ิ  ศรีวิจิตร  เจาหนาที่แผนงานและวางแผนโครงการประจํา

ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ 

   4) ส.ต.อ.มะรูดิง  แวสาและ  เจาหนาที่ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ 

   5) ส.ต.ท.มานิต  มะยูมิง  เจาหนาที่ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ 

   6) ส.ต.ต.วิศณุ  ลาลี  เจาหนาที่ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ 

 

   - เจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ สถานีตํารวจภูธรตําบลโละจูด 

จํานวน 6 นาย  ไดแก 

    1) ด.ต.อิบบือ  ราเฮงเจะโวะ  หัวหนาชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ  

    2) จ.ส.ต.รอหิม  ลาเตะ  รองหัวหนาชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ 

    3) จ.ส.ต.ชาลี  อารงณ  เจาหนาที่ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ 

    4) ส.ต.ท.สุชาติ  คงชวย  เจาหนาที่ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ 

    5) ส.ต.ท.รอฮิง  ประสิทธิชัยวุฒิ  เจาหนาที่ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ 

    6) ส.ต.ท.วิศิษฐ  ชูขาว  เจาหนาที่ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ 

 

ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจดังกลาวเปนเจาหนาที่ชุดปฏิบัติการจริงที่มีการติดตอส่ือสารกับ

ชาวบานในอําเภอแวง จัดไดวาเปน Key Informants เพราะทั้งอําเภอแวงนั้นมีเจาหนาที่ตํารวจชุด

ชุมชนและมวลชนสัมพันธปฏิบัติการจํานวนไมมากนัก เจาหนาที่ทุกคนจึงตองชวยกันปฏิบัติหนาที่

จึงสามารถกลาวไดวาเจาหนาที่ตํารวจชุดชุมชนฯ ทุกคนนั้นตางก็เปนที่รูจักของชาวบาน และเมื่อผู

ศึกษาวิจัยไดพบปะพูดคุยเปนการสวนตัวกับเจาหนาที่ตํารวจชุมชนฯ แลวก็ไดรับขอมูลของกลุม

ตัวอยางที่เปนกลุมผูนําชาวบานในปจจุบันนี้จํานวน 10 คน ดังนี้  

 

 2.2. กลุมผูนําของคนในชุมชนอําเภอแวง ทั้ง 6 ตําบล จํานวน 10 คน ไดแก  

  1) นายวิวัฒน  มังกลาทัศ  ครูโรงเรียนบานแวงและประธานชมรมครูอําเภอแวง 

  2) นายมะยิ  หามะ  ผูนําศาสนาอิสลาม มัสยิดดารุลฮาดี ตําบลแวง 

  3) นายดาเตะ  เงาะ  ผูนําศาสนาอิสลาม มัสยิดวาตอนียะห ตําบลกายูคละ 

  4) นายอับดุลลาเตะ  มะสะอิ  ผูใหญบานบานตือมายู ตําบลเอราวัณ 
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  5) นายเปาซี  สะแปอิง  ผูใหญบานบานบางขุด ตําบลฆอเลาะ  

  6) นายสตอปา  ยะแนสะแม  ผูนําทางศาสนา มัสยิดโละจูด ตําบลโละจูด  

  7) นายมะยาลี  มะดาโอ  ผูใหญบานวังกะบือ ตําบลโละจูด  

  8) นายสตอปา  ดาโอะ  ผูนําทางศาสนามัสยิดบราโฮมท  ตําบลแมดง 

  9) นายมะยิ  ยูโซะ  กรรมการมัสยิดโละจูด  ตําบลโละจูด  

  10) นายสตอปา  สือสะ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ตําบลแมดง  

 

 รวมจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 22 คน 

 

3 การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) โดยผูวิจัยเขาไปสังเกตการณ

ไปดวยระหวางการสัมภาษณและรวมติดตามทีมปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชน

สัมพันธในการปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่อําเภอแวง 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 
การรวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดเร่ิมจากการศึกษาขอมูลจากเอกสาร

ตางๆ ผลสรุปโครงการตางๆ ที่ไดลงไปในปฏิบัติในอําเภอแวง การศึกษาตําราวิชาการ บทความ

ทางการส่ือสาร เพื่อสรางกรอบแนวคิดในการศึกษา และกําหนดแนวทางการต้ังคําขอคําแนะนําจาก

อาจารยที่ปรึกษาและจากอาจารยหลายทานหลังจากนั้นจึงจะนําไปเก็บขอมูล ซึ่งมีวิธีการเก็บขอมูล

ดังนี้ 

ในข้ันแรก : ผูวิจัยจะทําการเก็บขอมูลประเภทเอกสาร และนํามาวิเคราะหในเบ้ืองตน

เพื่อใชประกอบในการต้ังคําถามสัมภาษณกลุมเปาหมาย และใชในการตอบปญหานําการวิจัย 

รวมถึงการนําไปใชสรุปอภิปรายผล 

ในข้ันที่สอง : การเก็บรวบรวมหลักฐานดวยการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant 

Observation) ซึ่งผูวิจัยไดขอติดตามเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธในขณะปฏิบัติหนาที่

จริง 

ในข้ันที่สาม : เปนการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีสัมภาษณ จากเจาหนาที่ตํารวจชุมชน

และมวลชนสัมพันธที่ปฏิบัติงานจริง  ซึ่งผูวิจัยสามารถเขาพบไดโดยไมมีอุปสรรคแตอยางใด 

ในการสัมภาษณจะใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In Depth) ในเร่ืองของบทบาทการ

ส่ือสาร บทบาทของเจาหนาที่กับประชาชน รูปแบบการส่ือสาร และตามปญหานําวิจัยขออ่ืนๆ  
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ลักษณะที่ใชเพื่อการสัมภาษณคร้ังนี้เปนการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ โดยผูวิจัย

ใชความสนิทสนมและความคลายคลึงกันดานอาชีพเปนตัวสรางความสัมพันธ สรางความเปน

กันเองในระหวางการสัมภาษณ เวลาที่ใชในการสัมภาษณประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งตอ 1 คน  

สําหรับเคร่ืองมือที่ใชในการบันทกึการสัมภาษณคร้ังนี ้ ไดแก  การจดบันทกึ และ

บันทกึเสียงซึ่งผูศึกษาไดขออนุญาตผูใหสัมภาษณทาํการบันทึกเสียงดวยเคร่ืองบนัทกึ (วิทยุเทป) 

ตลอดการสัมภาษณ ทัง้นี้เพื่อชวยใหการเก็บขอมูลไมเกิดขอผิดพลาดและขอมูลมีความถูกตอง

ครบถวน หลังจากสัมภาษณแลว ผูศึกษาจะทําการถอดเทปโดยจะดึงแตประเด็นที่มคีวาม

เกี่ยวของที่สามารถตอบปญหาทําการวิจยัในการศึกษาเร่ืองนี้ได ในสวนของการวเิคราะหขอมลูนั้น

ผูศึกษาจะวิเคราะหโดยนาํทฤษฎีในบทที ่ 2 นั้นมาประกอบกับขอมูลจากกลุมตัวอยางเพื่อทีจ่ะได

คําตอบในการวิจัยที่ดีที่สุด 

ในการเขาสัมภาษณนัน้ ผูศึกษาจะไปขอพบผูใหสัมภาษณกอนเพื่อทําความรูจักและ

ขออนุญาต นดัวันและเวลาสัมภาษณ พรอมอธิบายถึงการศึกษาวิจัยในคร้ังนี ้ 

 
แนวคําถามสาํหรับเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ 
 

1. ถามถงึลักษณะทางประชากรศาสตร / ภูมิหลงัของเจาหนาที่กอนจะมาประจําอยูที่

อําเภอแวงหรือตําบลที่ประจําอยู  

2. สภาพเดิมของชุมชนเปนอยางไร ลักษณะของตํารวจในสมัยกอนป 2542 (ที่จะมกีาร

ทําความสัมพนัธที่ดีกับชาวบาน) / สภาวะของการเกิดอาชญากรรมในพืน้ที ่และการใหความ

รวมมือของชาวบานอําเภอแวง / ไมตรีของชาวบานหรือทัศนะของชาวบานที่มีตอเจาหนาที่ตํารวจ 

3. ปญหาในพืน้ทีน่ั้นมีอะไรบาง 

4. ชาวบานมีการสื่อสารกนัเองอยางไรบาง / และตอเจาหนาที่ตํารวจ / แผนงานปฏิบัติที่ผาน

มา 

5. ความคิดเร่ิมแรกในการกาํหนดแผนปฏิบัติการเปนอยางไร (หนาที่ของตํารวจชมุชน

และมวลชนสัมพันธ 

6. มีการใชโครงการใดบางเขาถึงชมุชน ใชอยางไร เลาอยางละเอียด  

7. ลักษณะของการส่ือสารที่ใชทั้งกับภายในสถานีตํารวจเองและการสื่อสารกับชาวบาน  

8. ชาวบานมกีลุมผูนาํความคิดหรือไมเปนใครอยางไร  

9. บทบาทสําคัญหรือเหตุการณสําคัญทีเ่ปนจุดหกัเหใหชาวบานใหความรวมมือกบัตํารวจ  
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10. ลําดับข้ันการใหความรวมมือและระดับของการสื่อสาร  

11. ชาวบานมกีารใหความรวมมืออยางไรยกตัวอยางประกอบ  

12. ยกตัวอยางของกิจกรรมที่เจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติกับชาวบาน  

13. ลักษณะของการสื่อสารในปจจุบนั ทัศนคติ  

14. กิจกรรมในปจจุบนัทีย่ังคงปฏิบัติอยูและแผนงานในอนาคต  
 
แนวคําถามสาํหรับชาวบาน 

 

1. แนะนําตัวใหเลาถึงประวติั (ลักษณะทางประชากรศาสตร)  

2. สภาพพื้นทีบ่ริเวณชุมชนกอนป 2542 วามีลักษณะอยางไร / ความถี่ในการเกิด

อาชญากรรม / ระดับความรุนแรงของอาชญากรรมที่เกดิ  

3. ทัศนคติ และการใหความรวมมือของคนในชุมชนกับเจาหนาที่ตํารวจ อาทิ  

4. ลักษณะการส่ือสาร บทบาทการส่ือสารระหวางเจาหนาที่ตํารวจและคนในชมุชน  

5. ลําดับข้ันของการสื่อสารระหวางตํารวจกับคนในชุมชน 

6. เจาหนาที่ตํารวจมีการเขาถึงคนในชุมชนอยางไร ตําแหนงของเจาหนาที ่

7. เจาหนาที่ตํารวจใชส่ือใดบางในการเขาถึงคนในชุมชน โปรดอธิบายโดยละเอียด  

8. ความรูสึกของคนในชุมชนที่มีตอส่ือของเจาหนาที ่

9. ทัศนคติของคนในชุมชนที่มีตอเจาหนาที่ตํารวจหลังจากมีการเขาถงึประชาชนแลว 

10. คนในชุมชนมีการใหความชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบติังานหรือไม  

11. คนในชุมชนใหความเอาใจใสในเร่ืองของการปองกนัอาชญากรรมหรือไมมากนอย

เพียงไร โปรดอธิบายโดยละเอียด  

12. เจาหนาทีตํ่ารวจตําแหนงใดที่คนในชุมชนรูจักมากทีสุ่ด ใหความเชื่อถือมากที่สุด  

13. คนในชุมชนมีการส่ือสารกันเองหรือไมอยางไร  

14. คนในชุมชนมีวธิีการใดถาตองการจะสื่อสารกับตํารวจ โปรดอธิบายโดยละเอียด  

15. ทานคิดวาตํารวจควรจะเขาถึงชาวบานอยางไร  

 

ในสวนของคําถามทั้งหมดนี้ เปนเพียงแนวทางหรือกรอบในการสัมภาษณเทานั้น 

เพราะในการสัมภาษณจริงผูวิจัยอาจสามารถถามรายละเอียดไดลึกซึ้งยิ่งข้ึน โดยคําถามที่ใชก็เปน

คําถามปลายเปดใหผูถูกสัมภาษณตอบไดอยางเต็มที่และตอเนื่อง หากจบการสัมภาษณแลวยัง

ไมไดรายละเอียดครบถวน ก็จะกลับไปขอสัมภาษณอีกคร้ังจากผูใหสัมภาษณได 
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ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 
 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด ใชเวลาทั้งส้ิน 3 เดือน คือ เดือนพฤศจิกายน 2546 ถงึ

เดือนมกราคม 2547  (ซึ่งในชวงเวลาที่ผูศึกษาลงพื้นที่เกบ็ขอมูลนั้นยังไมมีเหตุการณการกอการราย

ของกลุมโจรภาคใตตามขาวในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมิถุนายน 2547) ในการเก็บรวบรวม

ขอมูลผูวิจัยจะนําจดหมายแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยติดตัวไปมอบ

ใหแกผูใหสัมภาษณและขออนุญาติเก็บขอมูลตางๆ ได นอกจากนั้นหากภายในชุมชนมีการทํา

กิจกรรมใดที่มีความเกี่ยวของกับการปองกันอาชญากรรมผูศึกษาวิจัยก็จะขอเขารวมดวย เพื่อสราง

ความเปนกันเองและเปนการเก็บขอมูลดวยสังเกต 

 
การวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจยัเร่ืองนีเ้ปนงานวิจัยทีเ่นนการวเิคราะหขอมูลที่ไดจากการสังเกตและสัมภาษณ 

โดยจะวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบปญหานําวจิัยทัง้ 4 คือ  

 

 1. เจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพนัธมีบทบาท ลักษณะการส่ือสารและการใช

ส่ือกับประชาชนในพื้นที่อยางไร 

2. ประชาชนในพ้ืนทีม่ีความรูและเห็นความสําคัญของการรวมมือกับภาครัฐในการ

ปองกันอาชญากรรมอยางไร 

 3. มีปจจัยอ่ืนใดที่ทําใหพืน้ที่อําเภอแวงมอีาชญากรรมเกิดข้ึนนอยที่สุด   

 4. แนวโนมการส่ือสารในอนาคตเพื่อปองกนัอาชญากรรมในอําเภอแวงจะเปนอยางไร 

 

จากขอมูลที่ไดผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลโดยแยกขอมูลในแตละประเด็น

ตามลําดับ และแยกวิเคราะหเมื่อสามารถตอบปญหานาํการวจิัยที่ต้ังไวไดครบทุกขอ 

 
การนาํเสนอขอมูล 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในประเด็นตาง  ๆ ในลักษณะ

พรรณนาความ อธิบายปรากฏการณและส่ิงทีไ่ดศึกษาตามปญหานําทั้ง 4 ขางตน โดยจะเลือกนําขอมูลที่
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 

 

 งานวิจยัเร่ือง “บทบาทของตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธในการใหชุมชนเขามามี

สวนรวมในการปองกันอาชญากรรม : กรณีศึกษาอําเภอแวงจังหวัดนราธิวาส” นี้เปนงานวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อตอบคําถามงานวิจยัดังตอไปนี้  

 

 1. เจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพนัธมีบทบาท ลักษณะการส่ือสารและการใช

ส่ือกับประชาชนในพื้นที่อยางไร 

2. ประชาชนในพ้ืนทีม่ีความรูและเห็นความสําคัญของการรวมมือกับภาครัฐในการ

ปองกันอาชญากรรมอยางไร 

 3. มีปจจัยอ่ืนใดที่ทําใหพืน้ที่อําเภอแวงมอีาชญากรรมเกิดข้ึนนอยที่สุด   

 4. แนวโนมการส่ือสารในอนาคตเพื่อปองกนัอาชญากรรมในอําเภอแวงเปนอยางไร 

 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดใชวิธีการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย ไมวาจะ

เปนการสืบคนเอกสารที่เกี่ยวของ (Documentary Research) การสัมภาษณแบบเจาะลึก        

(In-depth Interview) และการสังเกต (Observation) หลังจากที่ผูศึกษาไดขอมูลทั้งหมดมาแลวก็

ไดนํามาวิเคราะหเนื้อหาอีกคร้ังหนึ่ง เพื่อนําผลที่ไดมาตอบปญหานําวิจัยที่แสดงไวขางตน ซึ่ง

ผูวิจัยจะจัดลําดับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและนําเสนอขอมูลไปตามลําดับคําถาม  

 ในการเสนอรายละเอียดของการสัมภาษณนั้นผูวิจัยไดเสนอแบงออกเปน 2 สวนดังนี้ สวน

แรกสัมภาษณเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธที่ดูแลในพื้นที่อําเภอแวง และสวนที่ 2 คือ

ประชาชนที่อาศัยอยู โดยจะเสนอเปนลําดับของคําถามทั้งหมด ซึ่งมีรายละเอียดในสวนตาง  ๆดังนี้  

 
 สวนที่ 1 คําตอบที่ไดจากการสัมภาษณเจาหนาทีตํ่ารวจชุมชนและมวลชน
สัมพันธ สภ.อ.แวง และ สภ.ต.โละจูด  
  

 

 

 เจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพนัธ สถานีตํารวจภูธรอําเภอแวง   
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จํานวน 6 นาย  ไดแก  

 

 สัมภาษณ วันจันทรที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 เวลา 9.00-16.00 น. ใชเวลาโดย

เฉล่ีย คนละ 3 ชั่วโมง 

 1) ร.ต.อ.สามารถ  ธรรมพนัธ  หัวหนาชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ 

 2) ด.ต.จิตร  อนุภัทร   เจาหนาที่การเงนิประจําชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ 

 

 สัมภาษณ วนัอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 เวลา 9.00-16.00 น. ใชเวลาโดย

เฉล่ีย คนละ 3 ชั่วโมง 

 3) ด.ต.กิตติศักด์ิ  ศรีวิจิตร  เจาหนาที่แผนงานและวางแผนโครงการประจําชุดชุมชน

และมวลชนสัมพันธ 

 4) ส.ต.อ.มะรูดิง  แวสาและ  เจาหนาที่ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ 

 

 สัมภาษณ วนัพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 เวลา 9.00-16.00 น. ใชเวลาโดย

เฉล่ีย คนละ 3 ชั่วโมง 

 5) ส.ต.ท.มานติ  มะยูมิง  เจาหนาที่ชุดชุมชนและมวลชนสัมพนัธ  

 6) ส.ต.ต.วิศณุ  ลาลี  เจาหนาที่ชุดชมุชนและมวลชนสัมพันธ 

 

 เจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพนัธ สถานีตํารวจภูธรตําบลโละจูด 

จํานวน 6 นาย  ไดแก 

 

 สัมภาษณ วนัจันทรที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2546 เวลา 9.00-16.00 น. ใชเวลาโดยเฉล่ีย 

คนละ 3 ชั่วโมง 

 1) ด.ต.อิบบือ  ราเฮงเจะโวะ  หวัหนาชุดชมุชนและมวลชนสัมพนัธ  

 2) จ.ส.ต.รอหมิ  ลาเตะ  รองหัวหนาชุดชมุชนและมวลชนสัมพันธ 

 

 

 สัมภาษณ วนัอังคารที ่ 2 ธนัวาคม พ.ศ.2546 เวลา 9.00-16.00 น. ใชเวลาโดยเฉล่ีย 

คนละ 3 ชั่วโมง 
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 3) จ.ส.ต.ชาลี  อารงณ  เจาหนาที่ชุดชมุชนและมวลชนสัมพันธ 

 4) ส.ต.ท.สุชาติ  คงชวย  เจาหนาที่ชุดชุมชนและมวลชนสัมพนัธ 

 

 สัมภาษณ วนัพุธที ่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2546 เวลา 9.00-16.00 น. ใชเวลาโดยเฉล่ีย คน

ละ 3 ชั่วโมง 

 5) ส.ต.ท.รอฮิง  ประสิทธชิัยวุฒิ  เจาหนาที่ชุดชุมชนและมวลชนสัมพนัธ 

 6) ส.ต.ท.วิศิษฐ  ชูขาว  เจาหนาที่ชุดชมุชนและมวลชนสัมพันธ 
 
คําตอบที่ไดจากการสัมภาษณ 
 
1. สภาพเดิมของชุมชนเปนอยางไร  ลักษณะของตํารวจในสมัยกอนป  2542  (ที่จะมีการทํา
ความสัมพันธที่ดีกับชาวบาน ) / สภาวะของการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่ และการใหความ
รวมมือของชาวบานอําเภอแวง / ไมตรีของชาวบาน หรือทัศนะของชาวบานที่มีตอเจาหนาที่
ตํารวจ 
 

สภาพเดิมของชุมชนชาวอําเภอแวงนี้ เปนพื้นที่มีความสงบเรียบรอย  เปนชุมชนที่รัก

สันติ  ไมคอยมีปญหาอะไรมาก  ประชากรอาศัยอยูกันเปนกลุมๆ มีลักษณะเปนหมูบาน ตาม

ระบบเครือญาติพี่นอง ความเปนอยูมีรูปแบบสังคมชนบท มีชีวิตที่เรียบงาย มีน้ําใจไมตรีตอกัน

พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความรักใครสามัคคีกลมเกลียว ประชาชนสวน

ใหญนับถือศาสนาอิสลามและมีความศรัทธาเครงครัดในหลักคําสอนของศาสนา คนในพื้นที่มี

อาชีพเปนชาวสวนปลูกยางพาราเปนสวนใหญ รองลงมาชาวบานนิยมรับราชการและคาขาย 

ลักษณะความสัมพันธกับเจาหนาที่ตํารวจนั้นเมื่อสมัยกอนนี้ประชาชนชาวบานจะกลัว

ตํารวจมากไมคอยอยากยุงหรือมีปฎิสัมพันธดวย และมักจะไมยินยอมที่จะไปโรงพักหรือสถานี

ตํารวจเพื่อชวยการทํางานไมวาจะเปนเร่ืองการเปนพยานและอ่ืนๆ ที่เปนประโยชนแกทางราชการ 

ซึ่งในขอนี้  

ด.ต.จิตร  อนุภัทร กลาววา “ต้ังแตเมื่อกอนแลวชาวบานจะกลัวตํารวจ ไมคอยจะ
มีใครกลาพูดคุยหรือเขามาทําอะไรใกลๆ โดย ปกติทุกวันพบเจอกันตามทางเดินบาง
ตลาดบางก็ไมกลาพูดกลาทัก ยิ่งเรื่องท่ีตองไปโรงพักยิ่งไมตองคิดเลย เวลาตํารวจมีอะไร
เรียกชาวบานไปใหขอมูลก็ไมคอยกลาไมอยากจะไปกัน” (17 พ.ย. พ.ศ. 2546 ณ สถานี

ตํารวจภูธรอําเภอแวง เวลา 13.00-16.30 น.) 
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สวนอีกมุมหนึ่งการทํางานของเจาหนาที่ ตํารวจก็มุงเนนในการทํางานปองกัน

ปราบปรามเพียงลําพังไมไดขอความรวมมือชวยเหลือจากประชาชนในพื้นที่เทาที่ควรจึงทําให

ภาระหนาที่ของตํารวจนั้นมีมากเพราะตองทํางานเองโดยปราศจากความรวมมือในดานตาง ๆ  

ลักษณะของตํารวจในสมัยกอนของการทํางานชุมชนและมวลชนสัมพันธนั้น อาจจะเปนเร่ือง

เฉพาะบุคคลที่มีความสนใจ หรือบางคนที่เห็นความสําคัญเทานั้น บางคนอาจจะไมคอยเห็น

ความสําคัญเทาที่ควรก็จะไมสนใจสรางความสัมพันธกับประชาชนในพื้นที่จะมุงทํางานดาน

ปองกันปราบปรามมากกวางานชุมชนและมวลชนสัมพันธ ไมเห็นความสําคัญของชาวบาน

เทาที่ควร  แตที่ สภ.อ.แวง นี้ เจาหนาที่ตํารวจสวนใหญเปนคนในพื้นที่ภาคใต จึงเล็งเห็น

ความสําคัญของงานชุมชนและมวลชนสัมพันธนี้ตลอด เพราะถือวาประชาชนในพื้นที่ก็เหมือนกับ

เปนญาติพี่นองและการส่ือสารรูปแบบสังคมชนบทสามารถกระจายขาวสารไดรวดเร็วทั้งนี้เพราะ

ทุกคนในหมูบานรูจักกันอยางทั่วถึงกันทั้งอําเภอ  

ด.ต.กิติศักด์ิ  ศรีวิจิตร กลาวถึงเร่ืองนี้วา “ชาวบานสวนมากกลัวตํารวจอันนี้ก็ตองดู
ดวยวาแตกอนตํารวจเองก็ไมคอยจะพูดคุยกับชาวบานหรือสนิทสนมกับชาวบานเพราะ
ตํารวจเองก็ตองมีหนาที่ปราบโจรปราบผูรายก็เลยทํางานดานปราบปรามไปและก็ไมเคย
คิดจะไปขอความรวมมือจากชาวบานธรรมดา พอทําๆ ไปมากๆ งานก็หนักปญหาก็เยอะ
พอไปถามชาวบานเขาก็เลยไมกลาพูดกลาตอบกลัวเราจะจับไปดวย แตที่สภ.อ.แวงเน่ีย 
เจาหนาที่ตํารวจสวนใหญแลวเปนคนในพื้นที่เห็นกันมานานนม มีความคุนเคยกับ
ชาวบานอยูแลวก็จึงมีความเห็นวาการสรางความสัมพันธกับชาวบานเปนเรื่องท่ีดีมี
ประโยชนเห็นวาทุกคนก็เหมือนกับพี่นอง ลุง ปา นาอา และชาวบานเองก็เห็นเปน
ลูกหลาน เปนเพื่อนที่พึ่งพาได” (18 พ.ย. พ.ศ. 2546 ณ สถานีตํารวจภูธรอําเภอแวง เวลา 9.00-

12.00 น.) 

เพราะฉะนั้นจะทําใหประชาชนรูจักตํารวจเปนอยางดี และตํารวจเองก็รูจักประชาชน 

ยิ่งเจาหนาที่ตํารวจรูจักประชาชนมากเทาไรก็ทําใหสามารถดูแลประชาชนไดดียิ่งข้ึนโดยเจาหนาที่

ไดใชโครงการและกิจกรรมตางๆ ในการเขาหาประชาชน ไดแก โครงการการจัดส่ิงของชวยเหลือผู

ชรา การจัดกิจกรรมตามประเพณี การเขารวมกิจกรรมของศาสนาอิสลาม  

ปจจุบันนี้ประชาชนและเจาหนาที่ตํารวจมีความเขาใจกันเปนอยางดี การจัดทํา

กิจกรรมชุมชนสัมพันธกับชาวบานนั้นมีสวนชวยในการเขาถึงชาวบานไดอยางมาก ขณะนี้หากเกิด

ปญหาไมวาเร่ืองอะไรประชาชนก็จะนึกถึงตํารวจกอนเปนประการแรก  
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ด.ต.กิตติศักด์ิ  ศรีวิจิตร กลาววา “เด๋ียวน้ีรักตํารวจกันเกือบทุกคนไปบานไหนๆ 

เขาก็กลาทักทายสบายๆ มีปญหาอะไรเล็กนอยๆ ก็ปรึกษาตํารวจแลว” (18 พ.ย. พ.ศ. 

2546, เวลา 9.00-12.00 น.) 

สวนเร่ืองปญหาอาชญากรรมที่เกิดในพื้นที่อําเภอแวงมีนอยมาก ซึ่งนอยมานานแลว 

อาจเปนเพราะประชาชนนั้นชอบที่จะอยูกันอยางสงบ  รักสันติ ไมชอบสรางปญหาความเดือดรอน

และวิถีชีวิตความเปนอยูแบบสังคมไทยชนบทหรือสังคมไทยแตด้ังเดิมที่ไมมีส่ิงกระตุนใดมาย่ัวยุ

หรือยุงยงใหเกิดการกระทําความผิดหรือทั้งนี้อาจเปนเพราะประชาชนสวนใหญนับถือศาสนา

เดียวกันก็เปนได เพราะประชาชนที่นับถืออิสลามจะศรัทธาและเครงครัดในหลักคําสอนของ

ศาสนา โดยหลักคําสอนของศาสนาอิสลามจะสอนใหผูที่นับถือเช่ือถือในผูนําศาสนาเม่ือผูนํา

ศาสนาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีเครงในศาสนาแลวก็จะนําพาชาวบานไปในทิศทางที่ดีที่ถูกตอง 

โดยเฉพาะผูชายอิสลามสวนใหญจะเครงครัดตามหลักศาสนาเปนพิเศษ มักรวมตัวกันอยูที่มัสยิด

เปนประจําเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หากเกิดปญหาข้ึนอยางหนึ่งอยางใดที่เกี่ยวกับ

อาชญากรรม ประชาชนก็จะใหความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจอยางเต็มที่ อาทิ การใหขาว การ

ใหเบาะแสของผูกระทําความผิด  การที่ประชาชนใหความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจอาจเปน

เพราะประชาชนที่เปนผูใหญแลวพวกเขาจะไมพอใจมาก หากบุตรหลานของพวกเขากระทําความผิด 

หรือกระทําการที่กอใหเกิดความเดือดรอนตอสวนรวมหรือทําใหเส่ือมเสียชื่อเสียง   หากเกิดปญหาข้ึน

ในพื้นที่อําเภอแวงประชาชนก็จะมีสวนในการชวยแกไขปญหาตางๆ ดวยการนัดรวมกลุมจัดประชุมที่

มัสยิดประจําหมูบานหรือประจําตําบลหรืออําเภอ ตามความสะดวกความเหมาะสม ความเรงดวนของ

ปญหาของชาวบาน เพื่อหาหนทางแกไขปญหานั้นๆ หรือเพื่อพัฒนาชุมชนรวมกัน  

 จ.ส.ต.รอหิม  ราเตะ  “ในอําเภอแวงน้ีชาวบานไมคอยสรางปญหาเทาใดนัก เพราะ
ชาวบานที่นี่เขารักสงบ รักสันติ ไมชอบมีเรื่องราวกับใคร ที่เปนแบบน้ีนี้อาจเปนเพราะ
ชาวบานเครงศาสนาดวย ชาวบานทุกคนจะตองเชื่อผูนําทางศาสนา ถาผูนําวาอะไรดีก็จะดี
ตามเพราะหลักศาสนาสอนใหเชื่อวาผูที่จะเปนผูนําศาสนาไดนั้นจะตองประพฤติแตสิ่งท่ีดีดี”  
( 1 ธ.ค.พ.ศ. 2546 สถานีตํารวจภูธรตําบลโละจูด เวลา 13.00-16.00 น.) 

ปจจุบันนี้ ประชาชน ชาวบานมีความรูสึกที่ดีกับเจาหนาที่ตํารวจและรักเจาหนาที่

ตํารวจมาก เพราะมีปญหาอะไรก็จะนึกถึงตํารวจเปนส่ิงแรกและเจาหนาที่ตํารวจก็มีความเต็มใจที่

จะชวยเหลือ  ชาวบานตองการใหมีสถานีตํารวจอยูใกลๆ บาน  มีตํารวจมาอยูใกลๆ บานอุนใจ 

สบายใจดี มีอะไรก็วิ่งมาตํารวจไดโดยงายประชาชนตองการใหตํารวจมาที่บานเปนประจํา เพราะ

การมีเจาหนาที่ตํารวจมาที่บานทําใหเจาของบานรูสึกภูมิใจและรูสึกเปนเกียรติ และมักจะมีของ

ฝากใหตํารวจเสมอ เชน ถาที่บานมีผัก ผลไมออกดอกออกผล ก็จะนํามาฝากใหตํารวจชุดชุมชน
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2. ปญหาโดยท่ัวไปที่เกิดในพ้ืนที่อําเภอแวงมีอะไรบาง 
 

ปญหาก็จะเปนปญหาโดยทัว่ไปต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบนัสวนใหญเปนปญหาเศรษฐกิจ  

เชน ปญหาความยากจน   การวางงาน   และปญหาครอบครัว  ไดแก ปญหาการใชชีวิตคู สามทีาํ

รายภรรยา  ภรรยาทํารายสามี สวนปญหาอาชญากรรมอ่ืนๆ มนีอยมากแทบจะไมมีเลยกว็าได  

ปญหาอาชญากรรมใหญ ๆ คดีสะเทือนขวญัแทบจะไม  เชน ปลน  ฆา ขมขืน    ชิงทรัพย  ไมคอย

มีถาจะมีกน็าน ๆ จะมีสัก 1 คดี ปญหาอาชญากรรมที่มใีหเหน็กนัก็สวนเปนพวกวยัรุนติดยาเสพ

ติด และลักขโมยแผนยางไปขาย 

 ด.ต.กิตติศักด์ิ  ศรีวิจิตร กลาวถงึเร่ืองปญหาวา “ปญหาที่มีก็เปนปญหาชาวบาน
ทั่วไป ไมรายแรง อาชญากรรมใหญๆ  ก็ไมมี จะมีกป็ญหาความยากจน ปญหาวางงาน 
หรือปญหาครอบครัว สามีภรรยานอกใจ ตีกันและการลักขโมยยางแผนไปขายเทาน้ัน”         
( 18   พ.ย. พ.ศ. 2546 ณ สถานีตํารวจภูธรอําเภอแวง เวลา 9.00-12.00 น.) 

  
3. ชาวบานมกีารสื่อสารกนัเองอยางไรบาง / และตอเจาหนาที่ตํารวจ / แผนงานปฏิบัติที่ผาน
มา 

 

การส่ือสารของชาวบาน จะเปนการส่ือสารระหวางชาวบานกับชาวบานซึ่งจะเร่ิม

หลังจากการกรีดยางในตอนเขามืด เมื่อเสร็จภารกิจก็จะมานั่งกินน้ําชาและสนทนาพูดคุยเปนกลุม

เปนอยางไมเปนทางการ สวนเรื่องที่สนทนานั้นเร่ืองทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน โดยสวนมากการ

สนทนาในสถานที่รานน้ําชาจะเปนการสนทนาระหวางประชาชนชาวไทยพุทธกับชาวไทยอิสลาม 

สวนภาษาถาเปนไทยอิสลามดวยกัน จะใชภาษาอิสลามเหมือนกันกัน  แตถาเปนไทยพุทธกับ

อิสลามก็จะใชภาษาภาคใตหรือภาษาอิสลาม ซึ่งก็แลวแตใครจะพูดภาษาใดไดในการสื่อสารนั้น  ไทย

พุทธบางคนสามารถพูดภาษาอิสลามไดก็ไดเปรียบในการสื่อสาร แตลักษณะการสื่อสารที่เปนทางการ 

เพื่อที่รับฟงความรู ขาวสาร เร่ืองสําคัญๆ  ก็จะเปนที่มัสยิด มากกวา โดยมีผูนําทางศาสนา เปนผูชี้แจง

ใหผูเขาชุมนุมรับทราบขอมูลตางๆ ที่ไดรับทราบมาท้ังจากทางราชการและขาวสารจากหนวยงาน

ศาสนา 
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การสื่อสารของเจาหนาที่ตํารวจนั้น เจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ มี

เจาหนาที่นับถือศาสนาอิสลาม สามารถพูดภาษาอิสลามได จึงไมคอยมีปญหาอุปสรรคอะไรมาก   

แตประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามที่เปนผูเฒาผูแกก็ไมสามารถพูดภาษาไทยภาคใตไดก็จะให

ลูกหลานชวยส่ือสารให   การติดตอของเจาหนาที่ตํารวจกับประชาชน  ประชาชนก็ไมคอยมีเวลา 

หรือมีความจําเปนตองไปสถานีตรวจ เพราะชีวิตประจําวันก็จะอยูกับการทํามาหากิน  ถามีความ

จําเปนหรือเดือนรอน ก็จะแจงใหผูใหญบาน ผูนําศาสนาทราบและผูนําเหลานี้จะติดตอกับ

เจาหนาที่ตํารวจใหทราบ หลังจากนั้นเจาหนาที่ตํารวจก็จะมาพบกับผูนําและผูที่มีความเดือดรอน

ในหมูบานเพื่อพูดคุย ถึงปญหาที่มีโดยสนทนากันเปนกลุมประกอบดวย เจาหนาที่ตํารวจ ผูนํา

ชุมชน ผูที่เดือดรอนและผูที่มีสวนเกี่ยวของ หากการสื่อสารมีปญหาดานภาษาก็จะมีผูที่มีความ

เขาใจในภาษาเดียวกันก็จะชวยพูดใหเกิดความเขาใจ    

เจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธทุกคนจะจัดเวรไปพบปะกับประชาชนอยาง

สม่ําเสมอ โดยถือแนวปฏิบัติวาเจาหนาที่จะตองเขาถึงประชาชนมากกวาที่จะใหประชาชนเขามา

หา ตํารวจ ตํารวจชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธจะแบงหนาที่การเขาเยี่ยมประชาชนในพ้ืนที่แตละ

หมูบาน บานนั้นบานนี้ พูดคุยสอบถามปญหาสารทุกขสุกดิบตามปกติ แตถาเจาหนาที่ตํารวจ

ตองการแจงขาวสารความรูในกิจกรรมของทางราชการหรือตองการใหประชาชนในหมูบานนั้น

รวมมือหรือรวมกิจกรรมของเจาหนาที่ตํารวจก็จะเขาไปพบปะกับประชาชนที่มัสยิดในวันศุกร เวลา

เที่ยง  เพราะวันนั้นประชาชนสวนใหญจะอยูที่มัสยิดเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยกอนเขา

ไปรวมนั้นเจาหนาที่สรางความเขาใจรวมกันในงานหรือกิจกรรมใหแกผูนําศาสนาทราบกอนและจะ

ใหผูนําศาสนานั้นชวยพูดสนับสนุนชาวบานอีกทอดหนึ่ง ซึ่งจะทําใหชาวบานรวมมือมากข้ึนไดทั้งนี้

เพราะประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามมีความเชื่อถือผูนําศาสนามาก เพราะเช่ือวาผูนําศาสนานั้น

เปนผูที่ปฏิบัติในส่ิงที่ดี 

 
4. ความคิดเริ่มแรกในการกําหนดแผนปฏิบัติการเปนอยางไร (หนาที่ของตํารวจชุมชน
และมวลชนสัมพันธ) 

 

ในการกําหนดแผนการปฏิบัตินั้น  ทางสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยกองแผนงาน 2 จะ

เปนผูริเร่ิมและกําหนดข้ึนมาใหแตละหนวยงานปฏิบัติตาม พื้นที่เปาหมาย มีการกําหนดระยะเวลา

การปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติงานจะเปนไปตามคูมือการปฏิบัติงานตํารวจชุมชนและ

มวลชนสัมพันธ  โดยยึดหลักการทํางาน  7  ข้ันตอน ซึ่งจะมีวิธีการและหลักปฏิบัติเปนรูปแบบที่

แนนอน   อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในแตละพื้นที่ไมวากิจกรรมการเขาถึงประชาชน 
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1) การประชาสัมพันธ   

2) การใหบริการแกชุมชน    

3) การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ชองชุมชน     

โดยทั้งสามประการลวนแตมีความมุงหมายที่จะไดรับประสิทธิผลในการดําเนินงาน คือ 

การได  ร  ับความรวมมือจากประชาชน  ซึ่งนําไปสูประสิทธิภาพสูงสุดในการแกไขปญหา

อาชญากรรมและความสงบสุขในสังคม 

 
5. มีการใชโครงการใดบางเขาถึงชุมชน ใชอยางไร  เลาอยางละเอียด 

 

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธจะมีการเขาพบปะ

ตามระยะเวลาท่ีแผนงานทางราชการกําหนดเทานั้น แตจะทํากันอยางสมํ่าเสมอเพื่อสรางความ

ประชาชนหรือมีกิจกรรมกับประชาชนหรือใหประชาชนมีกิจกรรมกับตํารวจตลอดทั้งปไมใชเฉพาะ

เขาใจอันดีและกอใหเกิดความเชื่อถือศรัทธาใหคงอยูอยางตอเนื่อง ซึ่งกิจกรรมนั้นก็จะเปนกิจกรรม

งายๆ เชน การรวมกับชาวบานพัฒนาบํารุงดูแลรักษามัสยิด การรวมพัฒนาปรับปรุงหลุมฝงศพที่

ชาวบานเรียกวา "กูโบ" ซึ่งกิจกรรมเหลานี้เจาหนาที่ตํารวจชุมชนฯ สามารถกระทํารวมกับ

ประชาชนไดตลอดทั้งป และเมื่อเจาหนาที่ไปคลุกคลีกับประชาชนมากข้ึนๆ ก็สามารถสอดแทรก

ขอมูลขาวสารสําคัญ และยังไดรับทราบขอมูลความเคล่ือนไหวตางๆ จากประชาชนได 

ด.ต.กิตติศักด์ิ  ศรีวิจิตร “ตํารวจชุมชนนั้นมีการจัดเวรจัดชุดเขาพบชาวบานอยู
เรื่อยๆ และก็เขาไปทํากิจกรรมรวมกับชุมชนทุกชนิดที่รวมได เชน การรวมลงมือพัฒนา
ปรับปรุงกูโบที่จะทํากันตลอดทั้งป การพัฒนาจัดซอมแซมทําความสะอาดมัสยิดให
สวยงาม เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับชาวบาน และประโยชนอีกอยางท่ีไดเมื่อเราเขาไป
คลุกคลีกับชาวบานมากๆ เราก็จะไดรับทราบขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวตางๆ ใน
พื้นที่ดวยวาเปนอยางไร โดยจะนําขอมูลที่ไดนั้นไปใชประกอบการวางแผนการดําเนินงาน
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(18 พ.ย. พ.ศ. 2546 ณ สถานีตํารวจภูธรอําเภอแวง เวลา 9.00-12.00 น.) 

กิจกรรมของทางตํารวจที่ตองการใหประชาชนมารวมกิจกรรม ไดแก การอบรมเร่ืองกฎ

จราจร การรณรงคใหผูขับข่ีรถจักรยานยนตสวมหมวกกันน็อคพรอมเปดไฟหนารถทุกคร้ังที่ขับข่ีรถ 

ซึ่งกิจกรรมดังกลาวก็มีประชาชนในชุมชนใหความสนใจและเขารวมอยางมากมาย นอกจาก

กิจกรรมที่เจาหนาที่ตํารวจจัดใหชุมชนแลว สําหรับเด็กและเยาวชนก็มิไดละเลยกิจกรรมที่

เจาหนาที่ตํารวจที่จัดทําข้ึนเพื่อเด็กและเยาวชนก็ไดแก การอบรมใหความรูเร่ืองยาเสพติด เยาวชน

จํานวนมากก็เขารวมกิจกรรมดวยเปนอยางดี  นอกจากนี้การขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนๆ 

ทั้งรัฐและเอกชนทางเจาหนาที่ตํารวจก็ไดเรับความรวมมือจากหนวยงานเหลานั้นอยางดี และ

พรอมที่จะใหการสนับสนุนเจาหนาที่ตํารวจฯ เพื่อสงเสริมใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางประชาชน

กับเจาหนาที่ของรัฐ 

ในการดําเนินงานนั้น เจาหนาที่ตํารวจฯ จะตองปฏิบัติตามข้ันตอนการดําเนินงานตาม

แนวทางนโยบายของงานตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ ซึ่งประกอบดวย 7 ข้ันตอนดังนี้   

 

                 ขั้นตอนท่ี 1  คือ การพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่สรางความสัมพันธที่ดีและ

เขารวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชนได  (โดยเจาหนาที่จะตองทราบพื้นที่เปาหมายตามที่ เจาหนาที่

ตํารวจฯ กําหนดใหปฏิบัติ) เจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธจะออกไปพบปะเย่ียมเยียน

ผูนําทองถิ่น  กํานัน  ผูใหญบาน  ผูนําศาสนา  ครู  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหรือ อบต. 

และประชาชนทั่วไป  เพื่อแนะนําตัวเจาหนาที่ชุดตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธและเขารวม

กิจกรรมตางๆ ของประชาชนในชุมชนเพื่อสรางความรูจักคุนเคยและในแตละวันเจาหนาที่ชุด

ชุมชนสัมพันธก็จะเขาเยี่ยมเยียนประชาชนตามบานเรือนในแตละพื้นที่ของตนพรอมทั้งจัดทํา

ขอมูลพื้นฐานของประชาชนประจําบาน เชน จํานวนสมาชิกของแตละครอบครัว รายได อาชีพ 

ระดับการศึกษา บุคลิกนิสัยเปนตน และสอบถามถึงปญหาความเดือดรอนหรือความตองการของ

ประชาชนในแตละบาน 

 

                  ขั้นตอนท่ี  2  คือ การศึกษาวิเคราะหชุมชน  หลังจากที่เจาหนาที่เก็บขอมูลมาแลว 

เจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธจะตองทําการวิเคราะหชุมชน วามีปญหาอะไรบางที่

ตองการแกไขปญหาเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอย และเปนการปองกันมิใหมีปญหาเกิดข้ึน  
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                 ขั้นที่ตอนท่ี  3  คือ การรวมประชุมวางแผนกับผูนําหมูบาน  ผูนําชุมชน  ผูนําศาสนา 

ผูนําองคกรตางๆ เจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธจะทําการเชิญประชุม ผูนําหมูบาน 

ผูนําศาสนา องคกรตางๆ ในพื้นที่เพื่อประชุมวางแผนสรุปปญหาแนวทางการแกไข ตลอดจนความ

ตองการของประชาชนในชุมชนและจัดต้ังใหมีคณะกรรมการหมูบานเพื่อประสานงานระดับ

หนวยงานราชการตางๆ  ที่เกี่ยวของ ซึ่งการคัดเลือกนั้นก็จะไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกใน

ชุมชน 

 

                ขั้นตอนที่  4  คือ  การเตรียมการจัดระบบงาน เจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชน

สัมพันธจะทําการประชุมชี้แจงระหวางเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ เพื่อมอบหมาย

หนาที่ภารกิจใหแตละคนรับผิดชอบ ตลอดจนเตรียมวัสดุอุปกรณ เอกสารตางๆ ที่จะนําไปเผยแพร

ใหความรูที่เปนประโยชนแกประชาชน ซึ่งในสวนของเอกสารนั้นจะเปนสวนที่สําคัญ เจาหนาที่

ตํารวจชุมชนสัมพันธจะนําไปแจกตลอดเวลาที่เขาไปพบกับประชาชนเสมอ เพื่อประชาชนจะได

นําไปใชประโยชนไดในชีวิตประจําวัน เอกสารที่นําไปแจกจายใหแกประชาชนไดแก คูมือประชาชน

เมื่อตองการไปติดตอกับทางราชการ ภายในระบุรายละเอียดของเอกสารสําคัญที่ประชาชนจะตอง

นําติดตัวไปเม่ือไปติดตอธุระกับทางราชการ  นอกจากน้ันก็ยังมีเอกสารที่ใหความรูเกี่ยวกับ

กฎหมายจราจร   การปองกันและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  เปนตน 

 

                 ขั้นตอนที่  5  คือ การแนะนําใหความรู เจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ จะ

ใหความรูในเร่ืองตางๆ แกประชาชนในพื้นที่อําเภอแวงพรอมทั้งแจกจาย เผยแพรเอกสาร คูมือ  

แผนพับ  การจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ  เพื่อใหประชาชน หรือเยาวชนที่เขามารวมกิจกรรมและ

ไดรับความรู  ซึ่งจะสงผลใหผูที่เขารวมเกิดความรูสึกที่จะปองกันและปราบปราบอาชญากรรม

รวมกับเจาหนาที่ กิจกรรมดังกลาวไดแก  การจัดอบรมสมาชิกอาสาปองกันหมูบานหรือ "อพป."  

การจัดอบรมอาสาสมัครสายตรวจรวม  การจัดอบรมสมาชิกเพื่อนบานชวยเตือนภัย  การอบรมให

สมาชิกชุมชนแจงขาวตางๆ  มุงไปที่การสงเสริมใหประชาชนหรือชุมชนมีสวนรวมอยางแทจริง 

 

                 ขั้นตอนที่  6  คือ การประสานงานความรวมมือ เมื่อเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและ

มวลชนสัมพันธรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาความตองการของชุมชนเสนอตอหนวยงานที่

เกี่ยวของเพื่อประสานงานที่จะขอความรวมมือในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในพื้นที่อําเภอแวงได 
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                 ขั้นตอนที่  7  คือ  การติดตามประสิทธิผลและการประเมินผล  เจาหนาที่ตํารวจชุมชน

และมวลชนสัมพันธจะทําการติดตามผลการปฎิบัติงานของชุดตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธที่

ไดปฏิบัติในพื้นที่หมูบานเปาหมายนั้นวาประผลสําเร็จมากนอยเพียงใด สามารถสนองตอบความ

ตองการของประชาชนไดมากนอยเพียงไร โดยวิธีการวิจัยสํารวจ แจกแบบสอบถามถามประชาชน

เพื่อใหคนในชุมชนไดแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจชุดชุมชนและ

มวลชนสัมพันธหรือชุดปฏิบัติการ แลวเก็บรวบรวมแบบสอบถามนํามาประเมินผลการปฏิบัติ แลว

นําผลที่ไดเขาประชุมคณะกรรมการหมูบานเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานตอไป 

เปนการจบข้ันตอนในการปฏิบัติการการเขาถึงประชาชน ในการทํางานหรือกิจกรรมที่

ใหประชาชนเขามามีสวนรวมนั้นจะมีกิจกรรมที่เจาหนาที่ตํารวจฯ กําหนดใหมี ไดแก กิจกรรมการ

อบรมสมาชิกอาสาปองกันหมูบาน  อาสาสมัครสายตรวจรวมกับเจาหนาที่สายตรวจ  สมาชิก

เพื่อนบานเตือนภัย  สมาชิกแจงขาวตางๆ และมีกิจกรรมที่ทางเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชน

สัมพันธคิดข้ึนมาเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณและสภาพแวดลอมของชุมชน ทั้งยังชวย

ประหยัดงบประมาณ  เชน การเขาไปพัฒนามัสยิดในพ้ืนที่   การพัฒนาปรับปรุงหลุมฝงศพ (กูโบ) 

การเลนกีฬารวมกับเยาวชน การปลูกปาเศรษฐกิจ  การถางหญารกรางเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะ

และกิจกรรมอันจะชวยพัฒนาชุมชน  

การเขาถึงชุมชนนั้นจะใชกิจกรรมเปนตัวเชื่อมกับคนในชุมชนโดยมุงเนนการสราง

ความสัมพันธอันดี และการใชส่ือบุคคลเขาไปเปนส่ือหลักในการใหความรูดานตางๆ ที่เกี่ยวกับ

ทางราชการ อีกทั้งการนําเอกสารเขาไปแจกจายขณะรวมทํากิจกรรมกับคนในชุมชน ซึ่งส่ือเอกสาร

ก็เปนปจจัยอยางหน่ึงที่มีความสําคัญอยางยิ่งใหที่ใหความรูและกอใหเกิดประโยชนแกชาวบาน

เปนอยางมาก 

 
6. ลักษณะของการสื่อสารที่ใชทั้งกับภายในสถานีตํารวจเองและการสื่อสารกับชาวบาน 

 

ลักษณะการส่ือสารที่ใชภายในสถานีตํารวจและกลุมชุมชนสัมพันธนั้นจะเปนการ

ส่ือสารที่เปนทางการ เปนสวนใหญ  มีการส่ือสารจากบนลงลาง จากผูบังคับบัญชาส่ังการลงมาที่

ผูใตบังคับบัญชา มีทั้งคําส่ังดวยวาจา และคําส่ังที่เปนลายลักษณอักษร   

สวนการสื่อสารกับชาวบาน จะเปนการส่ือสารที่ไมเปนทางการมีลักษณะเปนกันเอง 

การสื่อสารมีการตอบโตกลับ ลักษณะการสื่อสารมีทั้งเปนในแนวด่ิงจากผูนําผูชุมชน ผูนําศาสนา 

ผูนําทองถิ่นลงมายังลูกบานเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ   แตสวนมากเปนการส่ือสารทางแนวระนาบ
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 สําหรับส่ืออ่ืนๆ ที่ใชในพื้นที่ตางๆ ในอําเภอแวงนั้นก็จะมีบอรดประจําหมูบานที่จัด

ต้ังอยูบริเวณหนาหมูบาน หรือบอรดประจํามัสยิดที่จะมีขาวสารขอมูลเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวใน

ชุมชนหรือขาวสารจากทางราชการ เชน  การจัดงานประจําป  การประกาศเตือนของกระทรวง

สาธารณสุข การรับบริจาคโลหิต  การประกาศแจงฉีดวัคซีนปองกันพิษสุนัขบา การระวังปองกัน

อัคคีภัย การข้ึนทะเบียนคนจน การจัดแสดงภาพกิจกรรมของเจาหนาที่ตํารวจ ภาพการจัดอบรม

ตางๆ การแสดงภาพกิจกรรมของชาวบาน หรือภาพการรวมงานกิจกรรมระหวางเจาหนาที่ตํารวจ

และชาวบาน การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ การถางหญา เปนตน นอกจากนี้ยังมีการใชปายผา และ

ปายไมที่แจงขาวสารการจัดกิจกรรมพิเศษตางๆ  

 
7. ชาวบานมีกลุมผูนําความคิดหรือไมเปนใครอยางไร 

 

ชาวบานจะมีกลุมผูนําความคิดคือ "โตะอิหมาม" หรือผูนําทางศาสนา ชาวบานจะให

ความเคารพ  ความเช่ือถือ และเช่ือฟง โตะอีหมามอยางมาก แตก็จะมีผูนําความคิดอ่ืนดวย เชน  

ผูใหญบาน  ผูนําทองถิ่น เปนตน เจาหนาที่ของรัฐหนวยงานใดก็ตามจะตองการจะเขาถึง

ประชาชนเพื่อใหความรู หรือตองการใหรวมทํากิจกรรมใดๆ ก็แลวแต   ตองใหผูนําทางศาสนาเปน

ส่ือกลางในการติดตอส่ือสารกับประชาชน จะประสบความสําเร็จมากกวา 

 
8. บทบาทสําคัญหรือเหตุการณสําคัญที่เปนจุดหักเหใหชาวบานใหความรวมมือกับ
ตํารวจ 
  

การใหความรวมมือนั้นก็ไมจําเปนตองรอใหมีเหตุการณพิเศษ เพราะเมื่อเจาหนาที่

ชุมชนลงพื้นที่แลวเขาไปสรางความสัมพันธกับชาวบาน เมื่อนัดประชุมกับชาวบานเพื่อขอความ

รวมมือในกิจกรรมตางๆ ชาวบานก็ใหความรวมมือดวยดีเสมอมาเพราะชาวบานสวนใหญมองวา
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9. ชาวบานมีการใหความรวมมืออยางไรยกตัวอยางประกอบ 

 

ชาวบานมีสวนรวมในการคิด  วาในหมูบานมีปญหาอะไร ทุกคร้ังที่มีการประชุมนั้น 

ชาวบานในพื้นที่ตางก็เสนอความคิดเห็นกันอยางไมนอยหนา โดยจะเร่ิมจากกลุมที่เปนผูนําเสนอ

ความคิดเห็นกอนไดแก โตะอิหมาม  ผูใหญบาน แลวชาวบานก็จะถามหรือเสนอความเห็นวาควร

จะพัฒนาเร่ืองอะไรดานไหน คิดหาวิธีแกไข และนําเร่ืองนี้ไปปรึกษาเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งปญหาที่

ชาวบานมีสวนรวมในการแสดงทัศนะแนวทางการแกไขปญหา ไดแก การชวยกันดูแลรักษาความ

ปลอดภัยในทรัพยสิน ดังตัวอยางที่ชาวบานเสนอใหเพื่อนบานชวยสอดสองดูแลบานเพื่อนบานที่

อยูใกลกัน             การสนับสนุนการจัดเวรยามชวยเหลือตํารวจสายตรวจในเวลากลางคืน การนํา

บุตรหลานที่ติดยาเสพติดมาเขารวมโครงการตอตานบําบัดรักษาผูที่ติดยาเสพติดไมใหกลับไปเสพ

อีก และการดูแลปองกันการคายาเสพติดในพ้ืนที่เปนตน  

ชาวบานมีสวนรวมในการปฏิบัติ  ในเรื่องของกิจกรรมของตํารวจในการปองกันและ

ปราบปราบอาชญากรรม ใหการแจงขาว ใหเบาะแส 

ชาวบานสวนรวมในการพัฒนา ในเร่ืองการสงเสริมใหเด็กเยาวชนมีการศึกษา มีความรู   

ใหชาวบานมีอาชีพเสริม มีกิจกรรมเปนกอใหเกิดรายได 

ชาวบานมีสวนรวมในผลประโยชน ของธรรมชาติ แหลงทองเที่ยว 

 
10. ยกตัวอยางของกิจกรรมท่ีเจาหนาที่ตํารวจปฏบิัติกับชาวบาน 

 

ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธเปรียบเสมือนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จใน

การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม เพราะเจาหนาที่ตํารวจฯ มีหนาที่ในการที่จะแสวงหา

ความรวมมือจากประชาชนใหประสบผลสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคในข้ันตอนการปฏิบัติงาน จึง

จําเปนตองมีกิจกรรมในลักษณะตางๆ  

DPU



 63 

ด.ต.จิตร  อนุภัทร “การทํางานชุมชนสัมพันธของตํารวจชุมชนสัมพันธนั้นเปน
เหมือนกับกุญแจท่ีไขสูความสําเร็จในการปองกันอาชญากรรมได เพราะตํารวจชุมชนจะ
เปนผูที่แสวงหาความรวมมือจากชาวบานได” (17 พ.ย. พ.ศ. 2546 ณ สถานีตํารวจภูธรอําเภอ

แวง  เวลา 13.00-16.00 น.) เพื่อเขาถึงประชาชนและสรางความศรัทธากับประชาชนใหไดซึ่งไดแก

กิจกรรมการพัฒนาดูแลบํารุงรักษามัสยิด การพัฒนาปรับปรุงหลุมฝงศพ (กูโบ) การพัฒนา

ปรับปรุงซอมแซมที่พักอาศัยของสมาชิกในชุมชนและพื้นที่สาธารณะ การรวมกิจกรรมทางศาสนา

ในพื้นที่ การไปที่มัสยิด การรวมสนับสนุนการแขงขันและแขงขันกีฬา(ฟุตบอล) รวมกับเยาวชน 

การบริการสาธารณะประโยชนตางๆ เชนการบริการตัดผมแกนักเรียนฟรี การแจกจายคูมือ

ประชาชนเพื่อเปนความรูในการติดตอกับทางราชการ  การพัฒนาถนนในชุมชนเปนตน ซึ่ง

ประชาชนในพื้นที่ก็พอใจกับกิจกรรมดังกลาวนี้มาก  อีกทั้งเปนการสรางความศรัทธาตอเจาหนาที่

ตํารวจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เจาหนาที่ตํารวจชุดชุมชนสัมพันธตองปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

อาทิ การเยี่ยมเยียนแจกส่ิงของที่จําเปนใหแกผูสูงอายุ  ผูพิการ  และเด็กกําพรา   การระดมพลัง

ชาวบานปลูกปาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการจัดโครงการ DARE เรียนรูชีวิตปลอดยาเสพติดที่ตองการให

ขยายวงกวางครอบคลุมทุกโรงเรียน  การจัดโครงการครู 5 นาทีเพื่อพัฒนาและฝกอบรมผูนําเยาวชน

ใหเกิดข้ึน ฯลฯ   

กิจกรรมตางๆ เหลานี้เปนกิจกรรมที่เจาหนาที่ตํารวจฯ ไดกระทําอยางตอเนื่องมาเปน

ระยะเวลานานซ่ึงกิจกรรมดังกลาวไมจําเปนตองใชงบประมาณมากแตสามารถสรางความสัมพันธ

อันดีกับประชาชนใหคงอยูได ยังสงผลใหเกิดความรวมมือรวมใจจากประชาชนในงานกิจการของ

ตํารวจเพื่อการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม และชวยลดปญหาอาชญากรรมไดเปนอยางดี 

 
11. กิจกรรมในปจจุบันท่ียังคงปฏิบัติอยูและแผนงานในอนาคต 

 

กิจกรรมในปจจุบันที่ยังคงปฎิบัติ คือ กิจกรรมที่ทางสํานักงานตํารวจแหงชาติ

กําหนดใหทํา ไดแก โครงการการอบรมสมาชิกอาสาปองกันหมูบาน (อพป.)  โครงการอบรม

อาสาสมัครสายตรวจชุมชนรวมกับเจาหนาที่ตํารวจและ วี อาร  ตํารวจหมูบาน  โครงการสมาชิก

เพื่อนบานเตือนภัย  โครงการอบรมใหสมาชิกแจงขาวตาง ๆ แกเจาหนาที่ตํารวจ การอบรมให

ความรูดานการรักษากฎจราจรและการปลูกฝงทัศนคติการเคารพ กฎจราจร  การฝกอบรม

ประชาชนอาสาสมัครรวมกับตํารวจ  เปนตน  ในอนาคตก็ยังคงดําเนินกิจกรรมเหลานี้อยาง

ตอเนื่องเพราะเปนกิจกรรมที่มีประโยชนและไมสอนเปลืองงบประมาณของรัฐ ไดแก การรวมแรง
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  แผนงานในอนาคตเจาหนาที่ตํารวจชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธยังไมคิดที่จะหยุดอยู

กับวิถีการปฏิบัติภารกิจแบบเดิมๆ แตจะหมั่นคิดหาวิธีการใหมๆ ใหไดประสิทธิภาพมากข้ึน จะ

แสวงหาวิธีการเพื่อใหเขาถึงประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสรางความศรัทธาแก

ประชาชนใหเปนไปอยางตอเนื่อง ไมจําเปนตองทําตามระยะเวลาที่ สํานักงานแหงชาติกําหนดให 

เพราะการแสวงหาความรวมมือนั้นจะตองทําตอเนื่องทั้งป และถาเปนไปไดก็ตองการใหเจาหนาที่

ตํารวจที่ทํางานชุมชนและมวลชนสัมพันธรับผิดชอบงานเพียงวัตถุประสงคเดียว คือมุงงานในดาน

ชุมชนและมวลชนสัมพันธเพียงอยางเดียว เพราะหากตองรับผิดชอบงานในหนาที่ปราบปรามดวย

จะทําใหไมมีเวลาในการเขาถึงประชาชนและอาจทําใหประชาชนเส่ือมความศรัทธา ไมความ

ตอเนื่องและจะมุงเนนที่กิจกรรม ใชงบประมาณนอย ๆ ในการจัดทํากิจกรรม  แตไดผลบรรลุ

เปาหมาย 

 
สวนท่ี 2 คําตอบที่ไดจากการสัมภาษณชาวบานอําเภอแวง  

 

 สัมภาษณ วนัศุกรที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 เวลา 9.00-16.00 น. ใชเวลาโดย

เฉล่ีย คนละ 3 ชั่วโมง 

1) นายวิวฒัน  มงักลาทัศ 

  ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนบานแวง   อายุ 54 ป  นบัถือศาสนาพทุธ ภูมิลําเนา 

ตําบลแวง อําเภอแวง  จงัหวดันราธิวาส 

 2) นายมะย ิ หามะ 

  ตําแหนง โตะอีหมาม (ผูนําทางศาสนา)  มัสยิดดารุลฮาดี อายุ 62 นับถือศาสนา

อิสลาม  ภูมิลําเนา  อําเภอแวง  จังหวัดนราธิวาส 

 

  สัมภาษณ วนัศุกรที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2546 เวลา 9.00-15.00น. ใชเวลาโดยเฉล่ีย 

ประมาณ 3 ชั่วโมง 

 3) นายดาเต   เงาะ 

  ตําแหนง โตะอีหมาม (ผูนําทางศาสนา) มัสยิดวาตอนยีะห  อายุ 66 นับถือศาสนา

อิสลาม  ภูมิลําเนา  ตําบลกายูคละ อําเภอแวง จงัหวัดนราธิวาส 
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 สัมภาษณ วนัเสารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2546 เวลา 9.00-16.00 น. ใชเวลาโดยเฉล่ีย 

ประมาณ 3 ชั่วโมง 

 4) นายดับดุลลาเตะ   มะสะอิ 

  ตําแหนง ผูใหญบาน บานตือมายู หมู1 อายุ 42 ป นับถอืศาสนาอิสลาม ภูมิลําเนา  

ตําบลเวราวัณ  อําเภอแวง  จังหวัดนราธิวาส 

 สัมภาษณ วันอาทิตยที่ 11 มกราคม พ.ศ.2547 เวลา 9.00-13.00 น. ใชเวลาโดย

เฉล่ีย ประมาณ 3 ชั่วโมง 

 5) นายเปาซี  สะแปอิง 

  ตําแหนง ผูใหญบาน บานบางขุด หมู1  อายุ 62 นับถือศาสนาอิสลาม  ภูมิลําเนา    

ตําบลฆอเลาะ  อําเภอแวง  จังหวัดนราธิวาส 

 

 สัมภาษณ วันพฤหัสบดีที ่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2546 เวลา 9.00-19.00 น. ใชเวลาโดย

เฉล่ีย คนละ 3 ชั่วโมง 

 6) นายสตอปา  ยะแนสะแม 

  ตําแหนง โตะอีหมาม (ผูนําทางศาสนา)ประจํามัสยิดโละจูด อาย ุ54  นับถือศาสนา

อิสลาม  ภูมิลําเนา  ตําบลโละจูด  อําเภอแวง  จังหวัดนราธิวาส 

 7) นายมะย ิ ยูโซะ 

  ตําแหนง กรรมการมัสยิดโละจูด ( ผูใหญเกาแกของบานโละจูด)   อายุ 58  นับถือ

ศาสนาอิสลาม  ภูมิลําเนา  ตําบลโละจูด  อําเภอแวง  จงัหวัดนราธิวาส 

 8) นายมะยาลี   มะดาโอ 

  ตําแหนง ผูใหญบานวังกะบือ   อาย ุ47 ป  นับถือศาสนาอิสลาม  ภูมิลําเนา ตําบล

โละจูด  อําเภอแวง จงัหวัดนราธิวาส 

 

 สัมภาษณ วนัเสารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2547 เวลา 9.00-16.00 น. ใชเวลาโดยเฉล่ีย 

คนละประมาณ 3 ชั่วโมง 

 9) นายสตอปา ดาโอะ 

  ตําแหนง โตะอีหมาม (ผูนําทางศาสนา) มัสยิดบราโฮมห    อาย ุ44 นับถือศาสนา

อิสลาม  ภูมิลําเนา  ตําบลแมดง  อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 

 10) นายสตอปา   สือสะ 
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  ตําแหนง สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ตําบลแมดง  อายุ 62 นับถือศาสนา

อิสลาม  ภูมิลําเนา ตําบลแมดง  อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 

 

 

 
1. สภาพพืน้ที่บริเวณชุมชนกอนป  2542  วามีลกัษณะอยางไร  / ความถ่ีในการเกิด
อาชญากรรม/ ระดับความรุนแรงของอาชญากรรมท่ีเกิด 

 

สภาพพื้นที่บริเวณชุมชนแตเดิมก็เปนชุมชนชาวบานธรรมดาไมมีอะไรมากมาย เปน

สังคมชนบทอยูกันเปนกลุม ๆ ประมาณ 4-5 หลัง ก็เปนเครือญาติพี่นองกันเอง มีบานที่แยกเด่ียว ๆ 

ก็มีแตจะอยูในสวนยาง ไมมีไฟฟาใช สวนใหญก็จะอยูเปนหมูบานไมใหญเทาใดนัก ประชาชนก็จะ

อยูอยางสงบ 

การเกิดอาชญากรรม  โจร ขโมย ผูรายนั้นไมคอยมีมาต้ังแตไหนแตไร ประชาชนจะเครง

ศาสนามากจะไมคอยกระทําความผิด จะมีก็การลักทรัพยเพียงเล็กนอย  เชน การขโมยยางพารา

แผนไปขาย   การเกิดเหตุการณนี้สวนใหญจะเปนคนนอกพื้นที่ติดยาเสพติดเขามากระทําความผิด

มากกวาคนในพื้นที่   ชุมชนไมคอยมีเร่ืองรายแรงใหญโตเกิดข้ึนมากนัก 

 
2. ทัศนคติ  และการใหความรวมมือของคนในชุมชนกับเจาหนาที่ตํารวจ 

 

ในหมูบานหรือชุมชนจะมีตํารวจเขามาพูดคุยเขามาใหความรูความเขาใจในเร่ืองตาง ๆ 

ที่มีความเคล่ือนไหวหรือเปล่ียนแปลง หรือตองการใหรวมมือในการกระทํากิจกรรม ชาวบานก็รูสึก

ดีมากที่มีตํารวจเขามา เพราะรูการที่ตํารวจเขามามักจะมีเร่ืองดีเกิดข้ึน เชน มีการพัฒนาพื้นที่

สาธารณะใหชุมชน   

การที่เจาหนาที่ตํารวจฯ ขอความรวมมือในเร่ืองตางๆ นั้นเจาหนาที่ตํารวจฯ จะตอง

ชี้แจงใหโตะอิหมาม หรือผูนําทางศาสนาทราบและโตะอีหมามจะเปนผูแจงใหชาวบานทราบอีกตอ

หนึ่ง ถาผูนําศาสนาส่ังงานหรือขอความรวมมือจากชาวบาน ชาวบานจะเชื่อทุกคนและใหความ

รวมมือเปนอยางดีแตถาตํารวจมาส่ังงานใหชาวบานโดยตรง ชาวบานก็จะทําตามคําแนะนําแต

จะตองใชเวลานานกวาจะไดรับความรวมมือทั้งหมดซึ่งจะเสียเวลา สวนใหญหากมีเร่ืองสําคัญ

ชาวบานจําเปนตองทราบก็มีการนัดประชุมพบปะกันหนือมาชี้แจงที่มัสยิดในวันศุกรเพราะ

ชาวบานจะมารวมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ผูแจงใหทราบคือ ผูนําทางศาสนาหรือโตะอีหมาม
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นายวิวัฒน  มังกลาเทศ “ตํารวจชุมชนก็จะเขามาพูดคุย ทักทายกับชาวบานอยู
เรื่อยๆ และก็จะเขามาใหความรูตางๆ วาชาวบานตองการอะไร มีปญหาอะไรรึไม 
ชาวบานทุกคนก็ชอบตํารวจหมดเพราะเวลาที่ตํารวจเขามาทีก็มาชวยทํางาน พัฒนาสิ่ง
ตางๆ ให” ( 21 พ.ย. พ.ศ. 2546 ณ โรงเรียนบานแวง อําเภอแวง เวลา 9.00-12.00 น.) 

นายดาเต  เงาะ “บางคร้ังตํารวจก็มาขอความชวยเหลือบางแตจะตองไปบอก
ผานโตะอิหมามกอน จากนั้นโตะอิหมามก็จะมาพูดในมัสยิดหลังจากปฏิบัติพิธีการทาง
ศาสนาเสร็จ ถาตํารวจไมผานโตะอิหมามมาบอกเลย ชาวบานจะไมคอยสนใจเทา
โตะอิหมามพูด” ( 5 ธ.ค. พ.ศ. 2546 ณ มัสยิดวาตอนียะห อําเภอแวง เวลา 9.00-12.00 น.) 

 
3. ลักษณะการสื่อสาร บทบาทการสือ่สารระหวางเจาหนาที่ตํารวจและคนในชุมชน 
 

มีทั้งการส่ือสารอยางเปนทางการและไมเปนทางการ 

สําหรับการส่ือสารอยางเปนทางการจะมีกระบวนการในแจงขาวสารจะตองแจงผาน

ผูนําทางศาสนาที่มัสยิด ในวันศุกร เวลาหลังเที่ยงเสมอ  จะเปนการแนะนําตัวใหชาวบานเปนที่

รูจักและแจงภารกิจที่เขามาในชุมชน  และเม่ือรูจักคุนเคยก็จะส่ือสารกันเปนการสวนตัวตามบาน

ได 

ลักษณะการสื่อสารแบบไมเปนทางการจะมีลักษณะแบบเปนกันเอง เจาหนาที่ตํารวจ

ชุมชนและมวลชนสัมพันธจะเขาออกไดทุกบานอยางสนิทสนม ชาวบานชอบใหเจาหนาที่ตํารวจ

เขามาในหมูบานบอย ตํารวจเขามาที่บานจะรูสึกดีใน อุนใจและเปนเกียรติ  ถามีเร่ืองที่จะตองการ

ความรวมมือหรือเร่ืองที่เปนทางการนั้นจะตองเปนที่มัสยิด แตสวนใหญประชาชนอยากใหมาที่

บานมากกวาและอยากใหมาบอย  การที่ตํารวจเขามาในหมูบานก็จะมีแตเร่ืองดีๆ มีการพัฒนา มี

การชวยเหลือ มีความรูใหมๆ ตํารวจจะเขามาใหความรูในเร่ืองตาง ๆ เชน กฎจราจร การทําพรบ.

รถยนต เร่ืองการปองกันยาเสพติด วิธีการปองกันอาชญากรรมดวยตนเองเบื้องตน  เขามาพัฒนา

ชุมชน เขามาทํากิจกรรมกับเยาวชน  และใหความเขาใจในการทํางานของตํารวจ และประชาชนมี

ความเขาใจตํารวจมากข้ึน ประชาชนสวนใหญรักตํารวจที่นี่ เวลาไปทําธุระที่ใดก็ขอใหเห็นตํารวจ

อยูจะทําใหอุนใจ และประชาชนเห็นวาตํารวจเปนผูที่ทราบขอมูลขาวสารตางๆ ทุกเร่ือง 
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4. ลําดับขั้นของการสื่อสารระหวางตํารวจกับคนในชุมชน 
 

การสื่อสารของตํารวจชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธนั้นจะตองผานผูนําศาสนา 

ผูใหญบาน  ผูนําทางธรรมชาติ  ผูนําทองถิ่น  อบต.  กอนที่จะเขาถึงประชาชน แตสวนมาก

ชาวบานจะเช่ือผูนําศาสนามาก เพราะอาจวาดวยภาษา ที่จะทําความเขาใจ  หรือความรูทีผูนํา

ศาสนามี  ตองชี้แจงใหผูนําศาสนาทราบกอนและถายทอดอีกคร้ัง 
5. เจาหนาที่ตํารวจมีการเขาถึงคนในชุมชนอยางไร  ตําแหนงของเจาหนาที่ 

 

การที่เจาหนาที่ตํารวจจะเขาหาชุมชนไดนั้นสวนใหญจะผานผูนําทางศาสนากอนโดยการ

แนะนําตัวเองและที่เขามาในชุมชนมีภารกิจหนาที่อะไรก็จะไปชี้แจงแนะนํากันที่มัสยิดในวันศุกรเปน

ประจํา  

ใชกิจกรรมเปนส่ือและใชการเขาเยี่ยมเยียนชาวบานเปนส่ือกิจกรรม โครงการตางๆ เขา

มาในชุมชน  เพื่อสรางความคุนเคยกับคนในชุมชน ประชาชนก็จะเกิดความศรัทธาแลวก็จะ

ไววางใจและใหความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจเปนอยางดี    

เจาหนาที่สวนใหญนั้นเปนเจาหนาที่ระดับชั้นประทวนและก็เปนเจาหนาที่คนเดิมที่เขา

มาเปนประจํา เปนตํารวจที่ทําหนาที่ชุมชนและมวลชนสัมพันธ ชาวบานจะรูจักเปนอยางดีทุกคน 

เจาหนาที่สวนใหญเปนคนที่ อําเภอแวง เกิดอําเภอแวงก็จะรูจักชาวบานมานาน แตตํารวจที่มียศ

มากๆ นั้นนาน ๆ จะเขามาและจะเขาก็ตอเม่ือมารับตําแหนงใหมเขามาแนะนําตัวใหรูจักอยางเปน

ทางการที่มัสยิด 

 
6. เจาหนาที่ตํารวจใชสื่อใดบางในการเขาถึงคนในชุมชน โปรดอธิบายโดยละเอียด 

 

ส่ือที่ใชสวนใหญคือ ส่ือบุคคล ไดแก ตัวเจาหนาที่ตํารวจชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ

เพื่อใหความรู ชี้แจงใหความเขาใจในเร่ืองตางๆ สําหรับเนื้อหานั้นก็มีทั้งการพูดคุยปกติ การให

ความรูแนะนําส่ิงตางๆ ส่ือเอกสาร หนังสือ คูมือประชาชน มีประโยชนมากจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

กฎหมายตางๆ ที่ประชาชนทั่วไปควรทราบ แผนพับ โปสเตอรเจาหนาที่ตํารวจไดนําติดตัวไวเพื่อ

แจกใหแกชาวบานอยางสมํ่าเสมอเนื้อหาจะเกี่ยวกับการรณรงคในเร่ืองตางๆ หรือความรูทาง

กฎหมายเบ้ืองตน นอกจากนี้ยังมีการจัดงานในลักษณะตางๆ (ส่ือเฉพาะกิจ) อีกดวย เชนการจัด

อบรมความรูในการระวังปองกันภัยจากยาเสพติด อาชญากรรม การติดปายประกาศ บอรดประจํา

หมูบานไวตามจุดที่สําคัญภายในหมูบาน เชน มัสยิดจะมีการจัด ปาย บอรดแสดงการทํางานของ
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7. ความรูสึกของคนในชุมชนที่มีตอสื่อของเจาหนาที่ 

 

ประชาชนสวนใหญรูสึกพอใจและเห็นความสําคัญของขอมูลเอกสารที่นําไปแจกนั้นมี

ประโยชนมากและมีความรูนําไปใชได  โดยเฉพาะอยางยิ่งคูมือประชาชน    สวนในรูปแบบความ

สวยงามหรือสีสรร นั้นประชาชนไมเนน แตจะมองที่สาระประโยชน หากเอกสารที่แจกนั้นมีความรู

มีประโยชนจริง ก็จะชอบและตองการเก็บไวใชเปนประจํา และตองการจํานวนมาก และ

หลากหลายเร่ือง แตอยากใหมี 2 ภาษา คือภาษาไทยกลาง  และมีภาษาอิสลามดวย เพื่อผูใหญที่

มีอายุมากหนอยอานเองไดโดยไมตองใหลูกหลานมาอานให  ถามี 2 ภาษาไดจะยิ่งมีประโยชน 

และมีความสําคัญเปนอยางมากยิ่งข้ึน  

นายสตอปา  ยะแนสะแม “ชาวบานชอบเอกสารท่ีเจาหนาที่นํามาแจกดวยเพราะมี
ประโยชนจริงๆ ชาวบานสวนใหญไมไดสนใจในเรื่องของสีสันวาจะสวยสด แตจะดูที่มี
ประโยชนจริงๆ มากกวา และถามีภาษาญาวีไดก็จะดี เพราะปจจุบันมีเปนภาษาไทยอยาง
เดียว”  
( 4 ธ.ค. พ.ศ. 2546 ณ มัสยิดโละจูด อําเภอแวง เวลา 9.00-12.00 น.) 
 
8. ทัศนคติของคนในชุมชนที่มีตอเจาหนาที่ตํารวจหลังจากมีการเขาถึงประชาชนแลว 

 

แตกอนนั้นประชาชนมีความเกรงกลัวตํารวจมากเพียงแคเห็นก็ตัวส่ันแลวถึงแมจะไมมี

ความผิดก็ตาม แตเมื่อมีตํารวจชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธเร่ิมเขามาในชุมชนมาแนะนําตัวอยาง

เปนทางการใหประชาชนรูจักและเขามาทําความสนิทสนมแลวที่มัสยิดโดยผานผูนําศาสนา ชี้แจง

ใหทราบวาเจาหนาที่ตํารวจมีหนาที่ทําอะไร เขามาเพื่อทําอะไร  เขามาสรางความคุนเคยยังเขา

รวมประกอบกิจกรรมกับชาวบานเขามาชวยพัฒนาชุมชนและใหชาวบานมีสวนรวมกิจกรรมของ

ทางเจาหนาที่ รัฐ ชาวบานเร่ิมเขาใจ มีความรูสึกที่ดี มีทัศนคติทีดีตอเจาหนาที่ตํารวจ การ
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นายมะยิ  หามะ  “เมื่อกอนกลัวตํารวจมาก ไมคอยมีใครอยากจะเขาไปคุย 
เพราะรูสึกวาเปนขาราชการใหญ เปนไปไดอยาเขามาใกลกันเลยแตมาภายหลังมีตํารวจ
ชุมชนเขามาพูดคุยทักทายเปนกันเองกับชาวบาน มาบอกขาวสารตางๆ มาชวยทํางาน
ตางๆ ของชุมชน และก็มีกิจกรรมมาใหทําสนุกๆ ชาวบานก็เลยเริ่มชอบตํารวจต้ังแตนั้น
มา เด๋ียวนี้เห็นตํารวจมาดีใจกัน อยากใหตํารวจมาอยูใกลบานๆ” ( 21 พ.ย. พ.ศ. 2546 ณ 

มัสยิดดารุลฮาดี เวลา 13.00-16.00 น.) 

 
9. คนในชุมชนมีการใหความรวมชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติงานหรือไม 

 

คนในชุมชนนั้นมีความรูสึกที่ดีตอเจาหนาที่ตํารวจ เม่ือตํารวจตองใหรวมมือในเร่ืองใด

ชาวบานก็จะเต็มใจพรอมใหความรวมมือสนับสนุนกิจกรรมของตํารวจในทุกเร่ืองโดยไมมีเงื่อนไข

หรือมีขอแมใดๆ ทั้งส้ิน อาทิ การใหขอมูลเบาะแสของผูที่ติดยาเสพติด คายาเสพติด  การใหขอมูล

แกเจาหนาที่ตํารวจในคดีการลักทรัพย  การชวยดูแลทรัพยสินของทางราชการ และการรวมประชุม

จัดกิจกรรมกับเจาหนาที่ตํารวจทุกคร้ัง  
นายสตอปา  ยะแนสะแม กลาววา “ชาวบานทุกคนก็ใหความรวมมือกับ

เจาหนาที่ตํารวจดีทุกคน เจอก็ทักทาย ก็รัก งานที่ชวยตํารวจก็มีต้ังแตเขาประชุม บางคน
ไมเคยขาดเขาทุกครั้งเพราะการประชุมจะหลังจากทําพิธีละหมาดเสร็จแลว พอเขาไป
แลวก็ไมไดนั่งฟงอยางเดียวแสดงความเห็นดวย อะไรที่ฟงดูแลวเรามีความเห็นก็เสนอ
ออกไป เชน ก็การจัดงานตางๆ ที่มัสยิด การท่ีตํารวจขอใหชาวบานจัดคนไปเขาอบรม
เพื่อไปชวยตํารวจเขาเวรก็ชวย สวนใหญก็ชวยสอดสองมองดูกันอยูแลว ใครแปลกหนา
เขามาก็ไปบอกเพื่อนบาน บอกผูใหญ ถามาหลายๆ ครั้งแลวดูไมนาไวใจก็จะโทรไปหรือ
ใชเด็กวิ่งไปบอกตํารวจท่ีเขาอยูใกลๆ ใหมาเดินวนๆ ดูหนอย  

 เวลากลางคืนดึกๆ ก็เคยออกไปเดินตรวจทั้งกับตํารวจและก็กลุมที่ชาวบานจัด
ขึ้นมาดวย ต้ังแตอยูมาก็ยังไมเคยมีอะไรใหญๆ ใหสืบเบาะแสอะไร ก็มีอยางนี้แคนี้ 
อาชญากรรมเรื่องโจร ขโมยยางก็มีบาง ตีกันก็มีนิดหนอยแตก็ไมไดลงมือกันรุนแรง”  
( 4 ธ.ค. พ.ศ. 2546 ณ มัสยิดโละจูด อําเภอแวง เวลา 9.00-12.00 น.) 
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10. คนในชุมชนใหความเอาใจใสในเรื่องของการปองกันปราบปรามอาชญากรรมหรือไม
มากนอยเพียงไร โปรดอธิบายโดยละเอียด 

 

คนในชุมชนทุกคนนั้นใหความเอาใจใสในเร่ืองของการปองกันปราบปรามอาชญกรรม

เปนอยางมาก เพราะคนในอําเภอแวงเปนผูเครงครัดศรัทธาศาสนาไมชอบใหคนกระทําความผิด 

หากคนใดในชุมชนกระทําความผิดก็จะรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจในการใหขอมูลเบาะแสของ

ผูกระทําความผิดและไมชอบใหลูกหลานติดยาเสพติด หากมีสมาชิกในบานหรือลูกหลานติดยา

เสพติดก็จะติดตอกับเจาหนาที่ตํารวจใหนําตัวไปบําบัดรักษาหรือเขาจับกุมอยางเด็ดขาดรวดเร็ว

เพื่อปองกันไมใหลูกหลานของตนเองไปสรางความเดือดรอนใหกับผูอ่ืน นอกจากนั้นคนในชุมชนก็

จะชวยกันสังเกตุบุคคลที่เขาออกในพื้นที่วาเปนบุคคลที่คุนเคยหรือไมและเมื่อเกิดส่ิงผิดปกติก็จะ

ติดตอใหเจาหนาที่ตํารวจเขามาตรวจสอบและรายงานความเคลื่อนไหวในชุมชนใหทราบ

โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะนี้ไดเกิดสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ชาว

อําเภอแวงก็เปนชุมชนหนึ่งที่อาศัยอยูในจังหวัดใกลเคียง 3 จังหวัดดังกลาวก็จะชวยกันสอดสอง

ดูแล ชวยงานตํารวจในการดูแลรักษาความสงบในบานเมืองมากยิ่งข้ึน และอีกอยางเพื่อเปนการ

ปองกันตัวเองใหปลอดภัยจากอาชญากรรมตางๆ ที่จะเกิดข้ึนได  

 
11. เจาหนาที่ตํารวจตําแหนงใดที่คนในชุมชนรูจักมากที่สุด  ใหความเชื่อถือมากท่ีสุด 

 

สวนในเร่ืองนี้ชาวบานรูจักสนิทสนมกับทุกคน โดยเฉล่ียแลวไมมีใครมากกวาใครเพราะ

เจาหนาที่ตํารวจเขามาอยูเสมอๆ อยางไมถือตนวาจะมียศใหญแคไหน ขอเพียงมีหนาที่ก็จะลงมา

กัน จึงทําใหคนในชุมชนจะรูจักตํารวจทุกคนเปนอยางดีโดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาที่ตํารวจที่ทํา

หนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ เพราะตํารวจเหลานี้จะเขาไปในชุมชนบอย เขาไปคลุกคลี

อยูกับชาวบาน โดยเฉพาะเจาหนาที่ตํารวจที่อาวุโส อาศัยอยูในชุมชนมานานหรือเปนคนในพื้นที่

บานเกิดอยูที่อําเภอแวงก็จะรูจักกันเปนอยางดีของคนในชุมชนไมวาเด็กหรือผูใหญก็จะรูจักตํารวจ

กันทั้งนั้น 

 
12. คนในชุมชนมีการสื่อสารกันเองหรือไมอยางไร 

 

คนในชุมชนมีการสื่อกันเองเปนประจํา ชาวไทยอิสลามก็มีการสื่อสารกับชาวไทยพุทธ

เชนกัน ไมมีการแบงแยก แตถาชาวอิสลามจะส่ือสารกันเองเปนกลุมใหญก็ที่มัสยิด แตถาเปนชาว
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13. คนในชุมชนมีวิธีการใดถาตองการจะสื่อสารกับตํารวจ  โปรดอธิบายโดยละเอียด 

 

คนในชุมชนถามีปญหาที่ตองการจะแกไขหรือตองการพัฒนาพื้นที่สาธารณะก็จะ

รวมกลุมกันประชุมในเบ้ืองตนกอนและเมื่อไดขอสรุปภายในกลุมแลว ก็จะนําเร่ืองไปปรึกษากับ

โตะอิหมามหรือผูนําศาสนา  ผูนําศาสนาก็จะประสานไปยังเจาหนาที่ตํารวจใหเขามาพูดคุยหรือ

หาทางชวยเหลือแกไขพัฒนา หากมีปญหาหรือเร่ืองที่เปนทางการจะตองมีการผานผูนําศาสนา

กอน แลวถึงจะมาถึงเจาหนาที่ตํารวจ แตถาเปนเร่ืองในแงของกฎหมาย เชน แจงความเอกสาร

หาย บัตรประชาชนหาย ขับรถเช่ียวชน ผิดกฎจราจร ก็จะนําผูนําศาสนา หรือผูใหญบานมาดวย

เพื่อชวยพูดให เพราะประชาชนไมคอยมีความรูตองหาคนมาเปนเพื่อนเปนกําลังใจแตถาเปนเร่ือง

ทั่วไปที่ไมเปนทางการ เชนการพูดจาทักทายถามสารทุกขสุกดิบ ก็สามารถพูดคุยกันไดเลย 

 
14. ทานคิดวาตํารวจควรจะเขาถึงชาวบานอยางไร 
 

จากที่ผานมาตํารวจก็เขาถึงประชาชนชาวบานไดดวยดี ไมเปนกิจกรรมที่เขาไปรวมทํา

กับคนในชุมชน การมีกิจกรรมของตํารวจใหประชาชนเขาไปรวมดวย การปฏิบัติตัวของเจาหนาที่

ตํารวจนั้นดีอยูแลว  แตถาจะใหดียิ่งๆ ข้ึนไปอยากใหมีเจาหนาที่ตํารวจมาต้ังที่ทําการอยูในหมูบาน

จะไดเขาไปชวยประชาชนไดสะดวกและตลอดเวลา เพราะตํารวจเปนที่พึ่งของประชาชนไดดีทุกสุด

ของคนในพื้นที่นี้ 

 

จากคําตอบที่ไดจากการสัมภาษณพบวาเกือบจะทุกประเด็นที่สัมภาษณระหวาง

เจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธอําเภอแวงและชาวบานอําเภอแวง มีความสอดคลอง

DPU



 73 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบขอมูลปญหานําวิจัยขอที่ 1 เจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธมี     

 บทบาท ลักษณะการสื่อสารและการใชส่ือกับประชาชนในพื้นที่อยางไร 

กลุมที่ศึกษา บทบาทการส่ือสารของเจาหนาที่ตํารวจชมุชนและมวลชนสัมพันธกับชาวบาน 

บทบาทหนาที ่ ส่ือที่ใช ลักษณะการสื่อสาร สาร 

1)เจาหนาที่

ตํารวจชุมชนและ

มวลชนสัมพนัธ 

มีบทบาทในการ

ช ว ยก ร ะ ตุ น ใ ห

ชาวบานเกิดความ

ต อ ง ก า ร ที่ จ ะ

ป อ ง กั น

อาชญากรรม โดยมี

บทบาทประกอบ

กันหลายลักษณะ 

คือ  

1.ทํ าความสนิ ท

สนมกับชาวบาน  

2.ใ ห ค ว า ม รู

เกี่ยวกับกฎหมาย  

3.การเขาไปมีสวน

รวมในกิจกรรมของ

ชุมชน  

การสื่อสารกับ

ชาวบานนั้น ใช

ส่ือบุคคลเปน

หลักซึง่ไดแก     

ผูนําทางศาสนา

และผูนําชุมชน  

(โตะ อิหมาม,   

ผูใหญบาน, ปลัด

และสมาชิกอบต.) 

ส่ือที่ใชรองลงมา

ก็คือ

หนงัสือเวยีนซึง่

จะมีใชนอยมาก

สวนใหญเปน

การบอกเลาและ

นัดประชุมที่

การส่ือสารเปนการ

ส่ือสารแบบสอง

ท า ง  แ บ บ

เผชิญหนากัน มีทั้ง

การสื่อสารระหวาง

บุคคล(การพบปะ

เยี่ยมเยียนชาวบาน

ตามบาน)และการ

ส่ือสารกลุมยอย(ที่

มัสยิด) การสื่อสาร

แบบเปนทางการก็

มีบางเมื่อตองการ

ใหขาวสารที่สําคัญ

จากทางราชการ

หรือการอบรมตาง  ๆ

ทิศทางการไหลของ

โดยสวนใหญแลว

ส า ร ที่ ส ง ถึ ง

ชาวบานไดแก  

1.ข า ว ส า ร ที่

ป ร ะ ส า น ส ร า ง

ความสัมพันธกับ

ชาวบาน อาทิการ

พูดคุยทักทายกัน

ตามปกติใช เ ม่ือ

พบปะเยี่ยมเยียน   

2. ขาวสารที่

เ กี่ ย ว กั บ ท า ง

ราชการมาแจงให

ท ร าบ  และกา ร

อบรมตางๆ  

3. ขอมูลขาวสารที่
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4.ใหความรูในการ

ปองกันระวังภัยจาก

อาชญา กรรม 

ส่ือพิเศษที่

เจาหนาที่ใช โดย

การเขาไปรวม 

ประกอบ

กิจกรรมกับ

ชาวบานใน

ชุมชนอําเภอแวง 

เชน การพัฒนา

ปรับปรุงมัสยดิ 

การ  
 

ตารางที่ 1 (ตอ)  

  จัด ดูแลห ลุมฝ ง

ศ พ  ก า ร จั ด

โ ค ร ง ก า ร ม อ บ

ส่ิ งของต า งๆ  ที่

เปนประโยชนแก

คนชรา เปนตน 

  

2. ชาวบาน

อําเภอแวง 

มี บ ท บ า ท ช ว ย

กระตุนใหชาวบาน

เกิดความตองการท่ี

จ ะ ป อ ง กั น

อาชญากรรมดวย

ต น เ อ ง  โ ด ย

เจ าหน าที่ จ ะมี

บทบาทหลายดาน 

คือ 1. ทําความ

ส นิ ท ส น ม กั บ

ชาวบาน  

ใช ส่ือบุคคลเปน

หลักซ่ึงจะเขามา

ติดตอกับผูนําทาง

ศาสนาและผูนํา

ชุ มชน  คื อ  โต ะ 

อิ ห ม า ม 

ผูใหญบาน ปลัด

และสมาชิกอบต. 

และบางคร้ังก็จะ

มีหนังสือเวียนซ่ึง

ปกติแลวใชนอย

เปนการส่ือสาร

สอ งทา ง  แบบ

เผชิญหนากัน มี

ทั้ ง ก า ร ส่ื อสา ร

ระหว าง บุ คคล

ด วยการพบปะ

เ ยี่ ย ม เ ยี ย น

ชาวบานตามบาน

และการสื่ อสาร

กลุมยอยที่พบกัน

ที่ มั ส ยิ ด  ก า ร

โดยสวนใหญแลว

สารที่ ไ ด รั บจาก

เจาหนาที่ ตํารวจ 

ไดแก   

1. ขาวสารที่

ป ร ะ ส า น ส ร า ง

ความสัมพันธกับ

ชาวบาน เชน การ

พบปะเยี่ยมเยียน  

2. ขาวสารที่

เ กี่ ย ว กั บ ท า ง

DPU



 75 

2. ใหความรู

เกี่ยวกับกฎหมาย  

3. การเขามามีสวน

รวมในกิจกรรมของ

ชุมชน  

4.ใหความรูในการ

ปองกันระวั งภัย

จาก อาชญากรรม 

3. ขอมูลขาวสารที่

เ ป นการกระ ตุ น

ห รื อ ข อ ค ว า ม

ร ว ม มื อ จ า ก

ชาวบาน จากการ

จั ดประ ชุม  กา ร

แสดงความคิดเห็น

ของชาวบ านใน

เร่ืองการปองกัน 

 

ตารางที่ 1 (ตอ)  

  กรรมกับชาวบาน

เชน  การพัฒนา

ป รับป รุ งมั สยิ ด 

การจัดดูแลหลุม

ฝงศพ  การมอบ

ส่ิ งของต า งๆ  ที่

เปนประโยชนแก

คนชรา และคนใน

ชุมชนเปนตน 

ถึงและรวดเร็ว อาชญากรรม 

 

 จากตารางเปรียบเทียบสรุปไดวา  

 1. บทบาทของเจาหนาที่ตํารวจที่มีการสื่อสารกับชาวบานนั้นมีดวยกัน 4 ลักษณะ คือ  

  1. การเขาพบปะสรางความสนิทสนม 

  2. การใหความรูดานกฎหมาย 
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  3. การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน 

  4. ใหความรูในการระวังปองกันตนเองจากอาชญากรรม 

 

 2. ส่ือที่ใชในการสื่อสารกับชาวบานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพไดแก  

  2.1 ส่ือบุคคล ไดแก ผูนําศาสนา (โตะอิหมาม) ผูนําชุมชน (ผูใหญบาน ปลัด อบต. 

สมาชิก อบต. และครู เปนตน)  

  2.2 ส่ือกิจกรรมพิเศษ คือ กิจกรรมตางๆ ที่เจาหนาที่ตํารวจชุมชนฯ เขาไปรวมกับ

ชาวบาน รวมถึงกิจกรรมที่เจาหนาที่ตํารวจฯ จัดข้ึนกับชุมชนดวย  

  2.3 ส่ืออ่ืนๆ ไดแก เอกสารแผนพับ หนังสือเวียน บอรดประจําหมูบาน เปนตน  

 3. ลักษณะการสื่อสารของเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ  

  3.1 ทิศทางการไหลของขาวสารเปนแนวราบ และมีการสื่อสารกับกลุมเปาหมาย

หลากหลายระดับ (ผูนํา ชาวบาน) การสื่อสารระหวางบุคคลเปนการส่ือสารแบบสองทาง (two – way 

communication) ทั้งสองฝายเผชิญหนากัน (face to face)   

 

 4. เนื้อหาของสาร 

  4.1 เนื้อหาที่เกี่ยวกับการประสานสัมพันธ อาทิ การพบปะพูดคุย การตรวจเยี่ยม 

การรวมประกอบกิจกรรมกับชุมชน ชาวบาน  การมอบของใชส่ิงของที่จําเปนตอการดํารงชีวิตแกผู

พิการและผูชราภาพ เปนตน 

  4.2 เนื้อหาที่เกี่ยวกับราชการ เชน การใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายประชาชน

เบ้ืองตน  การรักษากฎจราจร เปนตน 

  4.3 การใหขาวสารเพื่อกระตุนและขอความรวมมือชาวบานอําเภอแวงในการ

ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม อาทิ  การจัดรณรงคตางๆ การจัดอบรมโครงการ VR ตํารวจ

ชุมชน  การจัดอบรมการปองกันยาเสพติด เปนตน  

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบขอมูลปญหานําวิจัยขอที่ 2 ประชาชนในพ้ืนที่มีความรูและเห็นความ 

 สําคัญของการรวมมือกับภาครัฐในการปองกันอาชญากรรมอยางไร  

กลุมที่ศึกษา ความเขาใจในความสาํคัญ

ของการปองกนัอาชญากรรม 

ความรวมมือจากชาวบานอําเภอแวง

ในการปองกนัอาชญากรรม 

1)เ จ า ห น า ที่ ตํ า ร ว จ มีความเปนอยูแบบชาวไทย 1) การรวมออกความคิดเห็นในการ
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2) การใหความรวมมือในการรวม

กิจกรรมตางๆ ของตํารวจชุมชนและ

มวลชนสัมพันธจัดข้ึน อาทิ การจัด

อบรมเก่ียวกับกฎหมาย  การขอความ

รวมมือในการระวังภัยอาชญากรรม 

เปนตน 

3) การใหขาวสารตางๆ ที่เปน

ประโยชนตอการทํางานของตํารวจ

หรือเปนเบาะแสไขคดีได  

 

 

ตารางที ่2 (ตอ)  

2. ชาวบานอําเภอแวง มีความเปนอยูแบบชาวไทย

ชนบท นานๆ คร้ังจึงจะเกิด

อ า ช ญ า ก ร ร ม ที่ ร า ย แ ร ง 

ชาวบานสวนใหญตางคนตาง

ดูแลตนเองและไมคอยสนใจ

ในการปองกันอาชญากรรม

เพื่อสวนรวมเทาไรนัก 

1) รวมออกความคิดเห็นในการ

ประชุมกลุมยอยในการคิดหาวิธีแกไข

ปญหาในชุมชน 

2) ใหความรวมมือในการรวมกิจกรรม

ตางๆ ของตํารวจชุมชนและมวลชน

สัมพันธจัด ข้ึน  อาทิ  การจัดอบรม

เกี่ ยวกับกฎหมาย   การขอความ

รวมมือในการระวังภัยอาชญากรรม 

การเขารวมประชุมเปนตน 

3)ใหขาวสารตางๆ ที่เปนประโยชนตอ

กา รทํ า ง านของตํ า ร วจห รื อ เป น

เบาะแสของคนรายได 

 

 จากการเปรียบเทียบในตารางที่ 2 สรุปไดวา  
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 1. มีความเปนอยูแบบชาวไทยชนบท ในพื้นที่ไมมีอาชญากรรมที่รายแรงเกิดข้ึนบอย

นัก จึงทําใหชาวบานขาดความเอาใจใสดูแลปองกันอาชญากรรมอยางถูกวิธี 

 2. ความรวมมือของชาวบานอําเภอแวงตอเจาหนาที่ตํารวจ 

  2.1 การรวมออกความคิดเห็นในการประชุมกลุมยอย เปนการระดมสมองของ

ชาวบานในการคิดปรับปรุงหรือแกไขปญหา 

  2.2 การใหความรวมมือในการรวมกิจกรรมตางๆ ของตํารวจชุมชนและมวลชน

สัมพันธจัดข้ึน อาทิ การจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย  การขอความรวมมือในการระวังภัย

อาชญากรรม การเขารวมประชุมอยางสม่ําเสมอ เปนตน 

  2.3 การใหขาวสารตางๆ ที่เปนประโยชนตอการทํางานของตํารวจหรือเปนเบาะแส

ของคนรายซ่ึงจะเปนกุญแจสําหรับการไขคดีได 

 

 

 

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบตามปญหานําวิจัยขอที่ 3 ปจจัยใดที่ทําใหชาวชุมชนอําเภอแวงมีสวนรวม 

 ในการปองกันปญหาอาชญากรรม 

กลุมที่ศึกษา ปจจัยทีท่ําใหเกิดการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรม 

1) เจาหนาที่ตํารวจชุมชนฯ 1) ใชการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ เจาหนาที่มีการจัดเวรใน

การเขาพบกับประชาชนตามบานเรือนตางๆ มีการติดตอสื่อสาร

ผานกลุมผูนําทางศาสนาซึ่งก็คือผูนําทางความคิดของชาวบาน 

แลวใหผูนําดังกลาวไปกระจายขาวสาร เผยแพรขาวสารตออีกคร้ัง

ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจชุมชนฯ ก็จะรวมกระจายขาวสารอีกถอดหนึ่ง

ดวย  การส่ือสารจึงการกระจายขาวสารตามกลุมเปาหมาย

หลากหลายระดับ การเผยแพรขาวสารก็พบกันตัวตอตัวซ่ึงเปนการ

ส่ือสารระหวางบุคคล หากชาวบานไมเขาใจตองการซักถามก็

สามารถถามเจาหนาที่หรือผูนําเพื่อทราบคําตอบไดทันที ภาษาที่

ใชก็จะใชภาษาทองถิ่นและภาษาไทยเปนหลัก 

2) เจาหนาที่ตํารวจชุมชนฯ มีความต้ังใจจริงและแข็งขันในการ

ปฏิบัติงาน ทําใหมีสวนกระตุนใหชาวบานใหความรวมมือไดมาก 
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3) ความรวมมือเกิดข้ึนไดจากความเปนชุมชนอําเภอแวงและความ

ศรัทธาทางศาสนา เพราะชุมชนอําเภอแวงแตเดิมเปนชุมชนที่มี

ความสงบเรียบรอยอยูกอนแลว อีกทั้งศาสนาเปนปจจัยหนึ่งที่ทํา

ใหเกิดความสงบเรียบรอยได เพราะชาวบานมีความเช่ือศรัทธาใน

ศาสนามุสลิมมากจึงพยายามที่จะปองกันตนใหพนจากการกระทํา

ความผิด ความเชื่อดังกลาวนี้จึงไดถูกถายทอดไปยังลูกหลาน

อําเภอแวงใหปฏิบัติตามตอไป 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3 (ตอ)  

กลุมที่ศึกษา ปจจัยทีท่ําใหเกิดการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรม 

2) ชาวบานอําเภอแวง  1) เจาหนาที่ตํารวจชุมชนฯ มีการจัดเวรในการเขาพบเยี่ยม

ประชาชนตามบานเรือน มีการติดตอส่ือสารผานกลุมผูนําทาง

ศาสนาซึ่งก็คือผูนําทางความคิด แลวใหผูนําดังกลาวไปกระจาย

ขาวสาร เผยแพรขาวสารแกชาวบานซ่ึงชาวบานสวนใหญก็จะเช่ือ

ผูนําอยูแลวเจาหนาที่ตํารวจชุมชนฯ ก็จะรวมกระจายขาวสารอีก

ถอดหนึ่งดวย การสื่อสารมีการกระจายขาวสารตามกลุมเปาหมาย

หลากหลายระดับ การเผยแพรขาวสารก็พบกันตัวตอตัวซ่ึงเปนการ

ส่ือสารระหวางบุคคล หากชาวบานไมเขาใจตองการซักถามก็

สามารถถามเจาหนาที่หรือผูนําเพื่อทราบคําตอบไดทันที ภาษาที่

ใชก็จะใชภาษาทองถิ่นและภาษาไทยอยางไมเปนทางการเปนหลัก 

2) เจาหนาที่ตํารวจชุมชนฯ มีความต้ังใจจริงและแข็งขันในการ

ปฏิบัติงาน ทําใหชาวบานเชื่อมั่นอยากใหความรวมมือยิ่งเจาหนาที่

มีความเหมือนและคุนเคยกับชาวบานมากเพียงไรก็มักจะไดรับ
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3) ชุมชนอําเภอแวงนั้นแตเดิมก็เปนชุมชนที่รักสงบ ไมคอยจะพบ

คดีอาชญากรรมแรงๆ ซักเทาไร อีกทั้งชาวบานสวนใหญศรัทธาใน

ศาสนามุสลิมมาก จึงพยายามที่จะปองกันตนใหพนจากการ

กระทําความผิด ความเช่ือดังกลาวนี้จึงไดถูกถายทอดไปยัง

ลูกหลานอําเภอแวงใหปฏิบัติตามตอไปจากคําสอนของ 

 

 ตารางเปรียบเทียบปญหานําขอที่ 3 นี้ พบวาปจจัยอ่ืนที่ชวยสงเสริมใหชาวบานอําเภอ

แวงรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจฯ ในการปองกันอาชญากรรม ไดแก 

 1. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหวางเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธและ

ชาวบานอําเภอแวง  

 2. การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ  

 3. พื้นฐานของชุมชนอําเภอแวงและความศรัทธาทางศาสนา  

 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบตามปญหานําวิจัยขอที่ 4 แนวโนมของการสื่อสารเพื่อการปองกันอาชญา 

 กรรมในอนาคตระหวางเจาหนาที่ตํารวจฯ และชาวบานอําเภอแวง  

กลุมที่ศึกษา รูปแบบการส่ือสารในอนาคต 

ส่ือที่ใช ลักษณะการส่ือสาร 

1) เจาหนาที่ตํารวจ

ชุ ม ช น แ ล ะ ม ว ล ช น

สัมพันธ 

1)ส่ือบุคคล  

2)ส่ือกิจกรรมพิเศษ  

ลักษณะการส่ือสารกับคนในชุมชนก็คงยัง

เ ป น ทิ ศ ท า ง ก า ร ไ ห ล แ บบ แ น ว น อ น 

(Horizontal) โดยเนนการส่ือสารระหวาง

บุคคล (Two – way Communication) โดย

ใชส่ือบุคคลที่เปนผูนําความคิด ความเห็น

ใน ชุมชนพื้ นที่  เพ ราะ เป น ส่ื อสารที่ มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พที่ สุ ด  ส าม า ร ถ เ ข า ถึ ง

กลุมเปาหมายไดอยางมีคุณภาพ ภาษาก็

คงใชเปน ภาษาไมเปนทางการ และเปน

ภาษาในทองถิ่นเอง การจัดระบบการเย่ียม 

ชาวบานในพื้นที่ก็จะยังใหคงอยู เพราะเปน
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2) ชาวบานอําเภอแวง 1) ส่ือบุคคล 

2) ส่ือกิจกรรมพิเศษ 

ตองการใหตํารวจชุมชนฯ มีการเขาถึงอยางเสมอ

ตนเสมอปลายอยางทุกวันนี้ เพราะชาวบานมี

ความสุขที่มีตํารวจอยูใกลตัว  

 

 

 จากตารางพบวา ลักษณะการส่ือสารระหวางเจาหนาที่ตํารวจฯ และคนในชุมชนก็คง

ยังเปนทิศทางการไหลแบบแนวนอน (Horizontal) โดยเนนการส่ือสารระหวางบุคคล (Two – way 

Communication) โดยใชส่ือบุคคลที่เปนผูนําความคิด ความเห็นในชุมชนพื้นที่ เพราะเปนส่ือสารที่

มีประสิทธิภาพที่สุด สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีคุณภาพ ภาษาก็คงใชเปน ภาษาไม

เปนทางการ และเปนภาษาในทองถิ่นเอง การจัดระบบการเยี่ยม ชาวบานในพื้นที่ก็จะยังใหคงอยู 

เพราะเปนการชวยกระชับความสัมพันธกับชาวบาน ไมใหหางเหินกันไป 

 

 จากผลการศึกษาขอมูลที่ไดจากการศึกษาในบทที่ 4 นี้จะนําไปสูการวิเคราะหและการ

อภิปรายผลในบทตอไป ซึ่งในการวิเคราะหขอมูลทั้งหมด ผูศึกษามีความจําเปนที่จะตองนําขอมูล

จากการศึกษาทั้งหมดมาเชื่อมโยงกันเพื่อหาขอสรุปและผลการวิเคราะหปญหานําวิจัยไดอยาง

ถูกตองครบถวน  
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “บทบาทของตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธในการใหชุมชน

เขามามีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรม : กรณีศึกษาอําเภอแวงจังหวัดนราธิวาส” ผูศึกษา

สามารถสรุปผลการวิจัยจากการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแบงออกเปน 4 ประเด็นใหญไดดังนี้  

 1. สภาพความเปนชุมชนอําเภอแวง  

 2. ลักษณะการสื่อสารระหวางเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธกับชาวบานอําเภอ

แวง  

 3. เคร่ืองมือที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธใชเปนเคร่ืองมือส่ือสารกับชาวบานอําเภอ

แวง 

 4. แนวทางและแผนงานการส่ือสารของเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธใน

อนาคต  

 
 1. สภาพความเปนชุมชนอําเภอแวง  
 ชุมชนชาวอําเภอแวงเปนชุมชนที่มีความสงบเรียบรอย  เปนชุมชนที่รักสันติ  ไมคอย

มีปญหาอะไรมาก  ประชากรอาศัยอยูกันเปนกลุมเปนหมูบานรูปแบบสังคมชนบท ชาวบานมีน้ําใจ

ไมตรีตอกันมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความรักใครสามัคคีกลมเกลียว  

 ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลามและมีความศรัทธาเครงครัดตามหลักคํา

สอนของศาสนามาก คนในพื้นที่มีอาชีพเปนชาวสวนปลูกยางพาราเปนสวนใหญ และรับราชการ 

 ลักษณะความสัมพันธกับเจาหนาที่ตํารวจนั้นแตเดิมจะเกรงกลัวตํารวจมาก ไม

ตองการที่จะติดตอกับเจาหนาที่ ตํารวจหากไมจําเปน  เจาหนาที่ ตํารวจเองก็ไมคอยเห็น

ความสําคัญของการสรางความสัมพันธกับชาวบานเทาที่ควร  

 ปจจุบันนี้ประชาชนและเจาหนาที่ตํารวจมีความเขาใจกับชาวบานเปนอยางดี

ชาวบานมีความรูสึกที่ดีกับเจาหนาที่ตํารวจและรักเจาหนาที่ตํารวจมาก มีการจัดทํากิจกรรมชุมชน

สัมพันธกับชาวบาน หากชาวบานเกิดปญหาก็จะนึกถึงเจาหนาที่ตํารวจและขอความชวยเหลือ 
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 สวนปญหาอาชญากรรมที่เกิดในพื้นที่   อําเภอแวงมีนอยมาก ซึ่งนอยมาก หากเกิด

ปญหาข้ึนอยางหนึ่งอยางใดที่เกี่ยวกับอาชญากรรม ประชาชนก็จะใหความรวมมือกับเจาหนาที่

ตํารวจอยางเต็มที่ อาทิ การใหขาว การใหเบาะแสของผูกระทําความผิด  การที่ประชาชนใหความ

รวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจ 

 หากเกิดปญหาข้ึนในพื้นที่อําเภอแวงประชาชนก็จะมีสวนในการชวยแกไขปญหาตางๆ 

ดวยการนัดรวมกลุมจัดประชุมที่มัสยิดประจําหมูบานหรือประจําตําบลหรืออําเภอ ตามความสะดวก

ความเหมาะสม ความเรงดวนของปญหาของชาวบาน เพื่อหาหนทางแกไขปญหานั้นๆ หรือเพื่อพัฒนา

ชุมชนรวมกัน 

 
 2. ลักษณะการสื่อสารระหวางเจาหนาท่ีตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธกับ
ชาวบานอําเภอแวง 
 

 ลักษณะการสื่อสารของตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ 
 การส่ือสารกับชาวบานจะเปนการส่ือสารที่ไมเปนทางการมีลักษณะเปนกันเอง 

การสื่อสารมีการตอบโตกลับ ลักษณะทิศทางการไหลของการส่ือสารมีลักษณะเปนแนวระนาบคือ

มีลักษณะการสื่อสารกับประชาชนดวยกันเอง ประชาชนสามารถมีการแสดงความคิดตอสารที่รับ

ไดทันที ภาษาที่ใชเปนภาษาแบบไมเปนทางการ เชนภาษาพูด ภาษาทองถิ่น  

 เจาหนาที่ตํารวจฯ จะเนนการส่ือสารสรางความสัมพันธและการโนมนาวผูนํา

ความคิด ไดแก โตะอิหมาม ผูใหญบาน เพื่อทําหนาที่เปนตัวเชื่อมระหวางเจาหนาที่ตํารวจฯ และ

ชาวบาน ในการสื่อสารดังกลาวนี้จะใชการสื่อสารระหวางบุคคล (Two-way Communication) 

แบบเผชิญหนา (Face to Face) กับผูนําและชาวบาน 

 
 บทบาทและหนาที่การสื่อสาร 
 บทบาทและหนาที่การสื่อสารของเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธที่ตอ

การมีสวนรวมของชาวบานอําเภอแวงที่มีตอการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมนั้น จาก

การศึกษาพบวา เจาหนาที่ตํารวจฯ มีบทบาทและหนาที่การสื่อสารตอปจเจกชน  

 1.1. บทบาทหนาที่การใหขาวสาร (Information)  

 1.2. บทบาทหนาที่ตอสังคมประกิต (Socialization)  

 1.3. บทบาทการส่ือสารเพื่อกระตุนเรา (Motivation)  

 1.4. บทบาทในการแสดงความคิดโตแยง (Debate and Discussion) 
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 1.5. บทบาทในดานการใหการศึกษา (Education)  

 1.6. บทบาทหนาที่ในการสงเสริมวัฒนธรรม (Cultural Promotion)  

 1.7. บทบาทการใหความบันเทิง (Entertainment)  

 1.8. บทบาทในการประสานสามัคคี (Integration) ซึ่งมีทั้งหมด 3 ดานดวยกัน  

  1.8.1 เจาหนาที่ตํารวจฯ จะตองประสานความสามัคคีระหวางเจาหนาที่ตํารวจเอง  

  1.8.2 ประสานความสามัคคีระหวางเจาหนาที่ตํารวจและชาวบานอําเภอแวง  

  1.8.3 การประสานสามัคคีใหระหวางชาวบานกับชาวบาน  
 
 ขั้นตอนการสื่อสาร 
 ข้ันที่ 1 เจาหนาที่ตํารวจฯ จะเขาพบประชาชนในพื้นที่กระจายกันตามความ

รับผิดชอบเพื่อหาขอมูลของชาวบานและสรางความสัมพันธที่ดี 

 ข้ันที่ 2 การศึกษาวิเคราะหชุมชนถึงปญหาและความตองการของประชาชนในพื้น

ที่วาตองการสิ่งใด 

 ข้ันที่ 3 การเขารวมวางแผนกับกลุมผูนําชุมชน 

 ข้ันที่ 4 การจัดการ การกระจายขาวสารแกผูที่เกี่ยวของ 

 ข้ันที่ 5 การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ข้ันที่ 6 การปฏิบัติการโดยใชส่ือตางๆ เหลานี้ 

  - ส่ือบุคคล คือตัวเจาหนาที่ตํารวจ  

  - ส่ือพิเศษ ไดแก กิจกรรมตางๆ ที่เจาหนาที่ตํารวจฯ จัดข้ึนเพื่ออบรมใหกับ

ชาวบาน  กิจกรรมที่ชาวบานกระทําเปนประจําอยางตอเนื่องและตํารวจฯ มีสวนรวม กิจกรรมที่

เจาหนาที่จัดข้ึนเพื่อชวยเหลือชุมชน  

  - ส่ือส่ิงพิมพ เอกสาร แผนพับ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ 

 ข้ันที่ 7 การประเมินผล 
 
 3. เครื่องมือที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธใชเปนเคร่ืองมือสื่อสารกับ
ชาวบานอําเภอแวง 
  ส่ือที่ตํารวจชุมชนใชกับชาวบานชาวอําเภอแวง ไดแก  

  1. ส่ือบุคคล ซึ่งเปนส่ือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการส่ือสารเพื่อการพัฒนาชุมชน

ชนบท โดยใชผูนําทางศาสนาซ่ึงเปนผูนําความคิดเปนส่ือและตัวเจาหนาที่ตํารวจเองที่แสดงถึงความ

จริงใจและศักยภาพที่จะใหความชวยเหลือแกชาวบานได  
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  2. ส่ือพิเศษ ไดแก การจัดกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนแกชาวบานโดยใหชาวบานมี

สวนรวมในการกําหนดบริบทตางๆ ของกิจกรรม  และการรวมกับกิจกรรมของชุมชนอยางสม่ําเสมอ 

  3. ส่ือส่ิงพิมพ เปนส่ือที่เปนที่ชาวบานตองการมาก ซึ่งไดแก เอกสารคูมือการติดตอ

กับทางราชการ  หนังสือเวียนขาวสารภายในชุมชน 

 
 4. แนวทางและแผนงานการสื่อสารของเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชน
สัมพันธในอนาคต 
 ดานการสื่อสาร 
 เจาหนาที่ตํารวจฯ ยังคงการส่ือสารที่มีทิศทางการไหลแบบแนวนอน (Horizontal) 

โดยเนนการส่ือสารระหวางบุคคล (Two – way Communication) โดยใชส่ือบุคคลที่เปนผูนํา

ความคิดความเห็น ภาษาก็คงใชภาษาไมเปนทางการและเปนภาษาในทองถิ่นเอง ยังคงใชระบบ

การเยี่ยมชาวบานในพื้นที่เพื่อกระชับความสัมพันธกับชาวบานไมใหหางเหินกันไป 

 
 ดานการใชกิจกรรมพิเศษ 
 1. ยังคงจะปฏิบัติกิจกรรมที่กําหนดในแผนงานจากสํานักงานตํารวจแหงชาติตอไป 

ไดแกการจัดโครงการอบรม การใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎจราจร การจัดโครงการอบรม

สมาชิกอาสาปองกันหมูบาน เปนตน  

 2. การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนอยางตอเนื่อง 

 

การอภิปรายผลการวิจัย  
 

 ในหัวขอการอภิปรายผลการวิจัยนี้ ผูศึกษาวิจัยขออภิปรายผลการวิจัย เรียงลําดับตาม

แนวปญหานําวิจัยดังนี้ 

 1.เจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธมีบทบาท ลักษณะการสื่อสารและการใช

ส่ือกับประชาชนในพื้นที่อยางไร 

 2.ประชาชนในพ้ืนที่มีความรูและเห็นความสําคัญของการรวมมือกับภาครัฐในการ

ปองกันอาชญากรรมอยางไร 

 3.มีปจจัยใดหรือไมที่สงผลใหพื้นที่อําเภอแวงมีอาชญากรรมเกิดข้ึนนอยที่สุด   

 4.แนวโนมของการส่ือสารเพื่อการปองกันอาชญากรรมในอนาคตระหวางเจาหนาที่

ตํารวจและประชาชนในอําเภอแวงจะเปนอยางไร 
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ปญหานําวิจัยขอที่ 1. เจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธมีบทบาท ลักษณะการ
สื่อสารและการใชสื่อกับประชาชนในพื้นที่อยางไร 

 

บทบาทการสื่อสารของเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ 
 

 จากการศึกษาพบวา เจาหนาที่ตํารวจชุมชนฯ มีบทบาทที่สําคัญยิ่งในการสงผลกระตุน

ใหชาวบานเกิดความตองการที่จะปองกันอาชญากรรม คือ การที่เจาหนาที่ตํารวจชุดชุมชนและ

มวลชนสัมพันธไดเขาไปข้ึนพื้นที่ และใชบทบาทการส่ือสารประกอบกับหลากหลายลักษณะไดแก 

1. การเขาไปในพื้นที่ส่ือสารกับชาวบานดวยการทักทาย ถามไถความเปนอยูอยางเปน

กันเองเพื่อทําความสนิทสนมกับชาวบาน 

 2. การใหความรูในเร่ืองที่เกี่ยวกับกฎหมาย ดานตางๆ 

 3. การเขาไปในชุมชนเพื่อมีสวนรวมในกิจกรรม 

 4. การใหความรูในการระวังปองกันภัยจากอาชญากรรม ทรัพยสิน และความปลอดภัยใน

ชีวิต 

  

 ซึ่งบทบาทท้ัง 4 ที่กลาวถึงนับวา มีความสอดคลองกับกฤษฎี ดานการส่ือสารและ

บทบาทหนาที่ของการส่ือสาร เจาหนาที่ตํารวจไดทําหนาที่โดยสอดครองกับหลักสําคัญของการ

ติดตอส่ือสาร ของ คัตลิฟ และเซนเตอร (Cutlip and Center,1978) ทั้ง 7 ประการดังนี้ 

 

1.เจาหนาท่ีตํารวจฯ สรางความนาเชื่อถือ (Credibility) ใหเกิดข้ึนในใจของ

ชาวบานอําเภอแวง ซึ่งเร่ิมตนดวยบรรยากาศแหงความนาเช่ือถือของผูสงสาร ทําใหผูรับสารเกิด

ความเช่ือมั่นในแหลงสาร ทําใหความนาเชื่อถือในตัวของผูสงสารไปยังขอมูลขาวสารที่ผูสงสาร 

ถายทอดมาดวย คือการที่เจาหนาที่ตํารวจฯ ไดเขาไปพูดคุยกับชาวบานในพื้นที่อยางเปนกันเองอยู

สม่ําเสมอนั้นทําใหชาวบานคุนเคยและมีการแนะนําเจาหนาที่ตํารวจที่รับตําแหนงใหมในมัสยิด

ของแตละพื้นที่ทุกวันศุกรที่มีชาวบานอยูประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยางพรอมเพรียง 

บรรยากาศดังกลาวนี้เปนการสรางความนาเช่ือถือ ของเจาหนาที่ตํารวจกับชาวบานไดเปนอยางดี 

เพราะการพบชาวบานในลักษณะทั้งสองดังกลาว เอ้ือตอการส่ือสารแบบสองทาง (Two – way 

Communication process) ชาวบานที่สงสัยหรือตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถาม

ไดทันทีเปนการแสดงถึงปฏิกิริยาสะทอนกลับ (Feedback) ของชาวบาน 
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 นอกจากนี้ ตามแนวคิดและทฤษฎีของ ฮอฟแลนด และคณะ(Hovland, Janis and 

Kelly,1953) ที่แสดงถึงปจจัยความนาเชื่อถือของผูสงสาร ก็มีความสอดคลองกับแนวปฏิบัติของ

เจาหนาที่ตํารวจชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธที่อําเภอแวงดวยเชนกัน ซึ่งคุณสมบัติดังกลาวไดแก  

 1) ความเปนผูเชี่ยวชาญ (Expertise) เจาหนาที่ตํารวจฯ ยอมมีความเชียวชาญใน

ระเบียบการทํางาน ความรอบรูดานกฎหมายสามารถเปนที่ปรึกษากับชาวบานไดเปนอยางดี 

 2) ความนาไววางใจ (Trustworthiness) ที่เจาหนาที่ตํารวจไดสรางไวกับคนในนั้นที่ 

โดยวิธีการเขาพบปะพูดคุยอยูสม่ําเสมอ และการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางชุมชนในแทบทุก

ดาน ไมวาจะเปนงานบริการสังคม การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

เปนตน 

 3) ความนาดึงดูดใจ (Attractiveness) ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจนั้นมีความนาดึงดูดใจ

สําหรับชาวบาน ทั้งนี้เพราะเจาหนาที่ตํารวจฯ ที่อําเภอแวง ไดหมั่นสรางความคุนเคย ใหความรูที่

สําคัญเกี่ยวกับกฎหมาย และเปนที่ปรึกษาดานกฎหมายได 

 อีกประการหนึ่งที่ชวยสนับสนุนใหชาวชุมชนอําเภอแวง ใหความไววางใจ และดึงดูดใจ

นั้น ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากที่ตํารวจชุมชนฯ โดยสวนใหญแลวเปนผูที่อาศัยอยูในพื้นที่ต้ังแตเกิด

จึงทําใหมีความสนิทสนมกันมาก และจํานวนของเจาหนาที่ตํารวจชุมชนเองก็มีจํานวนนอยจึงทํา

ใหชาวบานจดจําช่ือและรายละเอียดไดรวดเร็วคุนหนากันยิ่งข้ึน 

 

 2. ดานความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม (Context) เจาหนาที่ตํารวจฯ ใชการ

ติดตอส่ือสารไดเหมาะสม กลมกลืนกับความจริงของสภาพแวดลอมโดยใชเคร่ืองมือส่ือสาร ดาน

คําพูดภาษาทองถิ่น และการเขาพบปะกับชาวบานอยางเปนกันเอง ในการสื่อสารกับชาวบาน การ

นับถือศาสนาเดียวกับชาวบานก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สรางความคุนเคยและสอดคลองกับวัฒนธรรม

ในทองถิ่น (Position within a Social – Cultural System) จากความเห็น ของปรมะ สะทะเวทิน 

(2533) เร่ือง ความเหมาะสมดานส่ือสารนั้น เห็นวาสภาพ ภาพตางๆ ของผูสงสารมีอิทธิพลอยาง

ยิ่งตอพฤติกรรมการสื่อสารของผูสงสาร ตําแหนง บทบาทหนาที่ ศักด์ิศรี ความเชื่อและคานิยมทาง

วัฒนธรรม พฤติกรรมจะเปนที่ยอมรับในสังคมหรือไม ข้ึนอยูกับเจาหนาที่ตํารวจฯ หรือผูสงสารวามี

ลักษณะดังกลาวหรือไม ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจฯ ที่อําเภอแวง นี้ตางก็ไดรับการยอมรับจากชาวบาน

ดวยเหตุผลดังกลาว โดยทั่วไปแลว 
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 3. เนื้อหาสาระ (Content) ของขาวสารที่เจาหนาที่ตํารวจฯ มีใหกับชาวบานอําเภอ

แวงนั้น มีอยู 3 ลักษณะดวยกัน ประการแรก คือสารที่ใชในการพูดคุยประจําวัน การสอบถามสาร

ทุกข สุกดิบของชาวบาน เม่ือสรางความสัมพันธอันดีไวใหคงอยู อยูเสมอ ประการที่สอง ขอมูล

ขาวสารที่สําคัญจากทางราชการ ซึ่งมีความนาสนใจมีความเกี่ยวของกับชาวบานโดยตรง ไดแก 

การรณรงคปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและ ยาเสพติด กฎหมายจราจรใหมๆ การรณรงค

ในเร่ืองสวมหมวกกันนอคและเปดไฟหนารถจักรยานยนต ในเวลากลางวันเพื่อความปลอดภัย การ

รณรงคเลือกต้ัง เปนตน ประการสุดทายขาวสารที่เกี่ยวกับการขอความรวมมือเพื่อประโยชน 

สาธารณะ ไดแก การขอความรวมมือในกําจัดขยะใหพื้นที่สะอาดเรียบรอย การชวยเหลือในการ

บริการสาธารณะเปนตน 

 ซึ่งเนื้อหาและแนวทางปฏิบัติของสารที่ตํารวจฯ ส่ือไปใหกับชาวบานนั้น มิไดขัดแยงกับ 

วัฒนธรรมและคานิยม ในสังคมของชุมชนอําเภอแวง หากแตขาวสารดังกลาวไดสอดคลองกับวิถี

ชีวิตการรักสงบของชาวบาน และสอดคลองกับหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม ในการใหรักสันติ 

จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหชาวบานอําเภอแวงรับขอมูลขาวสารจากเจาหนาที่ตํารวจฯ ไดอยางดี 

 

 4. เรื่องของความชัดเจน (Clarity) ในสารที่เจาหนาที่ตํารวจฯ สงใหกับชาวชุมชน 

อําเภอแวงนั้น มีความชัดเจนในเนื้อหาและทั้งเจาหนาที่ตํารวจฯ และชาวบานตางก็มีความเขาใจ

ตรงกันทั้งนี้เพราะ เจาหนาที่ตํารวจฯ จะเปนผูที่ส่ือสารกับชาวบานโดยตรงหรือผานกลุมผูนําที่

ชาวบานนับถือ ฉะนั้นการส่ือสารจึงมีปฏิกิริยาตอบสนอง (Feed back) เสมอ ภาษาที่ใชนั้นก็เปน

ภาษาทองถิ่นโดยสวนมากพวกเจาหนาที่ตํารวจฯ คนใดไมใชคนในพื้นที่ใชภาษาทองถิ่นกับคนใน

ชุมชนไมไดก็จะมีเจาหนาที่ตํารวจฯ หรือชาวบานที่มีความสามารถทั้ง 2 ภาษา มาชวยแปลให

เขาใจไดงายแตสวนใหญแลว เจาหนาที่ตํารวจฯ สามารถพูดภาษาทองถิ่นได 

 

 5. ความตอเนื่องและความสม่ําเสมอ (Continuity and Consistency) ของ

เจาหนาที่ตํารวจฯ นั้น มีความตอเนื่องอยูสม่ําเสมอทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสรางความคุนเคย และ

ความสัมพันธอันดีกับชาวบานและขอมูลที่สําคัญจากทางราชการ อีกทั้งการใหความรวมมือ

สนับสนุนในกิจกรรมตางๆ ของชาวบานดวย โดยสวนใหญแลวโครงการและกิจกรรมที่ชวยเหลือ

ชาวบานหรือการบริการสาธารณะนั้น มีการวางแผนการทํางานกันอยางตอเนื่อง เชน การจัดเวรใน

การเขาพบปะพูดคุยสอบถามสารทุกขสุกดิบ ปญหาความเดือดรอนของชาวบานอยูเปนประจํา

โดยใหเจาหนาที่ตํารวจประจําพื้นที่เปนผูดูแลหลัก จัดโครงการชวยเหลือผูสูงอายุในสถานพัก
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 นอกจากนี้การใหขาวสารที่สําคัญของทางราชการแก ชาวบานไมวาจะเปนเร่ือง

กฎหมายการจารจรความรู หรือการติดตองานกับทางราชการ การรณรงคตางๆ ก็มีอยูไปขาดสาย 

โดยเจาหนาที่ ตํารวจฯ  นั้นมีขอคิด  เห็นสอดคลอง  กับแนวคิดการสื่อสารของโรเจอร 

(Rogers,1971) ที่เห็นวา การสงสารซ้ําๆ หลายคร้ัง จะทําใหสารนั้นถูกยอมรับโดยผูรับไดงายและ

มากข้ึน ชาวบานจะจดจําขอมูลที่เจาหนาที่ตํารวจฯ ส่ือใหดียิ่งข้ึน 

 

 6. ชองทางในการสื่อสาร (Channels) ของเจาหนาที่ตํารวจฯ นั้นโดยหลักแลวใช

ผูนําความคิดของชาวบาน คือ โตะอิหมาม ผูใหญบาน อบต. ทําหนาที่เปนตัวเช่ือมระหวาง

เจาหนาที่ ตํารวจฯ และชาวบาน หรือหากเปนงานราชการที่สําคัญ ก็จะมีหนังสือเวียนใหกับผูนํา

ชุมชน และชาวบานใหไปปะชุมพรอมกันที่มัสยิดในแตละพื้นที่ หากเปนขาวสารที่สําคัญมากๆ นั้น 

เชน กฎหมายใหมที่นํามาใช ก็จะมีเจาหนาที่ตํารวจยศสูงกวาหมวดเขามาใหขอมูล 

 นอกจากนี้ ชองทางในการส่ือสารที่สรางความคุนเคย ความไววางใจ กับชาวบาน คือ

กิจกรรม การจัดกิจกรรมกับชาวบานไมวาจะการบริการสารธารณะประโยชนในพื้นที่ กิจกรรมทาง

ศาสนาเปนตน ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ ทําใหเจาหนาที่ตํารวจไดพบกับชาวบานมากมาย และสามารถ

รับรูขาวสารตางๆ ในหมูบานไดเปนอยางดี 

 โดยสรุปในเร่ืองของชองทางการส่ือสารนั้น ส่ือที่ดีมีประสิทธิภาพที่สุดในการส่ือสาร

ระหวางเจาหนาที่ตํารวจฯ และชาวบานนั้น คือ ส่ือบุคคลโดยใชผูนําความคิด หรือผูนําทางศาสนา

เปนส่ือ โดยสถานท่ีหรือชองทางการส่ือสาร คือการเขาไปในมัสยิดในวันศุกรที่มีการประกอบ

พิธีกรรม และรองลงมาไดแก การจัดกิจกรรมตางๆ รวมกับชาวบานในหมูบานหรือในอําเภอแวง 

 
 7. การวัดความสามารถทางการสื่อสารของชาวบานอําเภอแวง (Capability of 
Cadence) การติดตอส่ือสารนั้น เจาหนาที่ตํารวจฯ ตองคํานึงถึงความสามารถในการสื่อสารของ

ชาวบานวาตองใชการสื่อสารแบบใด ภาษาใด ในการรับสารนั้น ประกอบดวย ทักษะในการส่ือสาร 

(Communication skill) ของชาวบาน อาทิความคิดเปนแบบคนชนบทมีความเอื้ออารี มีความเชื่อ

ดังนั้นหากตองการที่จะส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพจึงควรผานบุคคลเหลานี้ ความสามารถใน

การใชภาษาของชาวบานนั้นใชภาษาทองถิ่น สําเนียงไทยภาคใต หรือภาษาญาวี ฉะนั้นการใช
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 จากการศึกษาเร่ืองบทบาทหนาที่การสื่อสารของเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชน

สัมพันธในอําเภอแวงนั้น พบวาเจาหนาที่ตํารวจฯ มีบทบาทหนาที่มากหลากหลายดานโดยผัน

แปรเปล่ียนไปตามสถานการณตางๆ ซึ่งสอดคลองกัน นักวิชาการนักทฤษฎีทางการส่ือสารหลาย

ทาน สรุปไดตามแนวคิดทางการสื่อสารของกลุม (Mcbride Commision 1980 ) เจาหนาที่ตํารวจฯ 

มีบทบาทและหนาที่การสื่อสารตอปจเจกชนไดแกการเขาไปทําการรูจักคุนเคย การพูดคุย เขาสนิท

สนมใกลชิดเพื่อใหชีวิตในสังคมดําเนินไปดวยความราบร่ืน นอกจากนั้น การสนิทสนมรูจักคุนเคย

กับชาวบานจะชวยในการหาแหลงขาวสารตางๆ รอบตัวทั้งใกลและไกลได เพื่อเปนขอมูลให

เจาหนาที่ตํารวจในการประเมินสถานการณของชุมชนและนําไปใชในการวางแผนงานทางราชการ

ได โดยในเร่ืองของบทบาทนั้นสามารถจําแนกออกไดเปน 8 ประการ 

1. บทบาทหนาที่การใหขาวสาร (Information) ของหัวหนาที่ตํารวจฯ เจาหนาที่มีการ

ใหความรูกับชาวบานในเร่ืองตางๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมายประชาชน เปนขอกฎหมายงายๆ ที่

ชาวบานควรรู หรือ กฎจราจร การจัดอบรมในเร่ืองตางๆ ใหแกชาวบานหรือเปนประโยชนแก

ชาวบาน เชนความรู เมื่อชาวบานจะตองไปติดตอกับทางราชการเปนตน ซึ่งกอนหนาการให

ขาวสารนี้ เจาหนาที่ ตํารวจชุมชนจะออกไปพบปะกับประชาชนในพื้นที่นอกจาการสราง

ความคุนเคยแลวยังทําการศึกษาวิเคราะหชุมชนไปดวยวา ชาวบานอําเภอแวงตองการอะไร แกไข

ปญหาส่ิงใด จะตองใชภาษาเชนไรทั้งนี้ เพื่อตองการใหเกิดความเขาใจระหวางเร่ืองที่เจาหนาที่

ตํารวจฯ ตองการจะสื่อสารกับชาวบานเขาใจกับอยางถูกตอง ซึ่งจะนําไปสูการตัดสินใจที่

เหมาะสมได 

2. เจาหนาที่ตํารวจฯ กับบทบาทหนาที่ตอสังคมประกิต (Socialization) คือ การให

ความรูกับชาวบานในชุมชน นอกเหนือจากขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับราชการ หรือกฎหมาย อาทิ 

การใหความชวยเหลือแนะนําเปนที่ปรึกษาตางๆ ในชุมชน การใหความรูในเร่ืองการระวังอัคคีภัย 

การใหความรูเร่ืองการปองกันและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด เปนตน 

 3. เจาหนาที่ตํารวจฯ กับบทบาทการส่ือสารเพื่อกระตุนเรา (Motivation) ใหชาวบานมี

ความตองการที่จะ พัฒนาคุณภาพชีวิตและปองกันอาชญากรรม โดยเนนใหชาวบานอําเภอแวงมี

สวนรวม ในการปองกันเพื่อประโยชนสวนรวม ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจฯ กระตุนเราโดยการใหความรู

ในการปองกันอาชญากรรมตางๆ กับชาวบาน การใหคําแนะนําและช้ีใหเห็นถึงประโยชนในการ
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 4. เจาหนาที่ตํารวจมีบทบาทในการแสดงความคิดโตแยง (Debate and Discussion) 

ในกิจกรรมของทางราชการเองและกิจกรรมของชาวบานเองทั้งยังสงเสริมใหคนในชุมชนรวมแสดง

ความคิดเห็นในงานตางๆ อยางอิสระ อาทิการรวมประชุมและประกอบพิธีกรรมที่มัสยิดหากเปน

กิจกรรมของชุมชนที่เจาหนาที่ตํารวจฯเขาไปมีสวนรวมก็จะเสนอความคิดเห็นเสนอแนะในการจัด

กิจกรรมตางๆ ดังเชน การจัดการสนับสนุนและรวมแขงขันฟุตบอลเยาวชน กับคนในพื้นที่ก็จะมี

สวนรวมในดานการจัดงานตางๆ สวนมากเปนงานทางราชการแลว ในการประชุม เจาหนาที่ก็จะ

เปดโอกาสใหผูนําและชาวบานซักถามขอสงสัย หรือเสนอแนะเสริมในการจัดกิจกรรมได ดังเชน 

การจัดกิจกรรมการเลือกต้ัง อบต. ชาวบานมีสวนเสนอสนับสนุนการคัดเลือกกรรมการหนวย

เลือกต้ังหรือการจัดสถานที่เพื่ออบรม รณรงคโครงการตางๆ ก็มีสวนในการเสนอการจัดเวลาและ

สถานที่อบรม 

 5. เจาหนาที่ตํารวจฯมีบทบาทในดานการใหการศึกษา (Education) แกคนในพื้นที่ไม

วาจะเปนความรูดานกฎหมาย หรือความรูทั่วไป ซึ่งทั้งหมดดังกลาวเพื่อใหประชาชนชาวอําเภอ

แวง เพิ่มพูนสติปญญา สามารถพัฒนาตนเองได 

 

 6. บทบาทหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจฯ ในการสงเสริมวัฒนธรรม (Cultural 

Promotion) เปนการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมทางศาสนา ของคนในชุมชนทั้งนี้ เจาหนาที่ตํารวจฯ 

สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม จึงสามารถเขากับชาวบานในพื้นที่ไดเปนอยางดีเยี่ยม และ

เจาหนาที่ตํารวจฯ หมั่นประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และประกอบกิจกรรมทางศาสนาอยูเสมอ อีก

ทั้งแผนการดําเนินงานของเจาหนาที่ตํารวจฯ ก็มีแผนงานทะนุบํารุงมัสยิดอยูแลว 

 

 7. การใหความบันเทิง (Entertainment) แกชาวบาน ในขอนี้เจาหนาที่ตํารวจมีการ

บริการใหชุมชนและสาธารณะโดย การจัดวงดนตรีของเจาหนาที่รวมกับชาวบานแสดงในงาน

เทศกาลตางๆ ของไทย หรืองานกิจกรรมของชุมชน เชน ประเพณีสงกรานตประเพณีลอยกระทง เปน

ตน 
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 8. เจาหนาที่ตํารวจฯ มีหนาที่ในการประสานสามัคคี (Integration) ซึ่งกระทําทั้งหมด 

3 ดานดวยกัน  

 ดานแรก เจาหนาที่ตํารวจฯ จะตองประสานความสามัคคีระหวางเจาหนาที่ตํารวจ

เอง เพราะในระบบการทํางานนั้นเจาหนาที่ตํารวจจะรับฟงปญหาและหาแนวทางแกไขกับชาวบาน 

เมื่อไดขอสรุป แลวเจาหนาที่ตํารวจฯ จะตองนําผลที่ไดไปประสานงานตอกับเจาหนาที่ตํารวจแผนก

อ่ืนๆ เชน ดานยาเสพติด ติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจชุด ปราบปรามอาชญากรรม การ

จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎจราจร ประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจชุดจราจร การจัดกิจกรรมการ

บันเทิงและสาธารณะประโยชนในชุมชน ประสานงานกับ เจาหนาที่ตํารวจชุดสันทนาการ เปนตน 

 

 ดานท่ีสอง ประสานความสามัคคี ระหวางเจาหนาที่ตํารวจและชาวบานอําเภอ

แวง เนื่องจากเจาหนาที่ตํารวจฯ จะตองเปนผูสรางความสัมพันธอันดีกับชาวบานเปนตัวแทนกรม

ตํารวจทําการประชาสัมพันธใหชาวบามีทัศนคติที่ดีกับเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อประสานความรวมมือ

กับชาวบานในพื้นที่ไดอยางราบร่ืนจึงตองดําเนินการติดตอส่ือสารสรางความสัมพันธอยางตอเนือ่ง 

ทั้งการพบปะพูดคุยกับชาวบานเปนประจําการเขารวมและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของชาวบาน 

เปนตน 

 

 ดานที่สาม การประสานสามัคคีใหระหวางชาวบานกับชาวบาน ไมมากคร้ังนักที่

ชาวบานจะมีปญหากันเอง โดยสวนใหญแลว หากมีปญหาทะเลาะเบาะแวงกันไดแก ปญหาเพื่อน

บาน ปญหาครอบครัว การทะเลาะวิวาทระหวางสามีและภรรยา ผูนําชาวบานก็สามารถที่จะดูแล

ใหยอมความกันได แตบางคร้ังโดยเฉพาะเร่ืองทะเลาะวิวาทระหวางสามีและภรรยาผูนําจะเชิญ

เจาหนาที่ตํารวจหรือนําผูมีปญหาไปพบกับเจาหนาที่ตํารวจที่สถานีตํารวจเพื่อไกลเกล่ียกันไมให

เกิดความขัดของยืดเยื้อไปเจาหนาที่ก็จะเปนผูประสานสามัคคีให 

 

 ในเร่ืองของบทบาทการสื่อสารพบวา เจาหนาที่ ตํารวจมีบทบาทในการส่ือสาร

สอดคลองกับทฤษฎี และใชการส่ือสารครบทุกบทบาทหนาที่ทั้งนี้ก็เพื่อใหไดรับความรวมมือจาก

ชาวบานในการปองกันอาชญากรรมนั่นเอง 

 

ลักษณะการส่ือสารของเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ 
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 จากการศึกษาพบวา ลักษณะการสื่อสารของเจาหนาที่ตํารวจฯ ที่อําเภอแวงนั้นส่ือสาร

กับชาวบาน เปนแนวระนาบ และการส่ือสารที่หลากหลายระดับทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ 

ในการอธิบายเร่ืองลักษณะการสื่อสารระหวางเจาหนาที่ตํารวจฯ กับชาวบานในอําเภอแวงนั้น ผู

ศึกษาสามารถอธิบายเปนแผนภาพการส่ือสารไดดังนี้ 

 

 

 
ภาพท่ี 5 

แบบจําลองกระบวนการส่ือสารระหวางเจาหนาที่ตํารวจฯ กับชาวบานอําเภอแวง 

   

 
เจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ 

 

 

 

    เร่ืองความสนิทสนมคุนเคย        ความรูเก่ียวกับกฎหมาย   ขอมูลขาวสารทั่วไป 

 

 

 

 

  ชาวบาน               ผูนําศาสนา 

  อําเภอแวง                ผูนําชุมชน 

 

 

ความรูเก่ียวกับกฎหมาย 

 

ความรูขาวสารจากขอมูลทั่วไป 

 

 

 จากภาพกระบวนการส่ือสารนั้นจะเห็นวาลูกศรหมายถึง ทิศทางการส่ือสารแบบสอง

ทาง ซึ่งสามารถอธิบายการสื่อสารแบงเปนสวนไดทั้งหมด 3 สวนตามเพื่อหาที่ใชส่ือสารไดดังนี้ 
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 สวนท่ี 1 เนื้อหาท่ีเกี่ยวกับการประสานสัมพันธกับชาวบาน 
 เปนการส่ือสารที่ใชเพื่อสรางความคุนเคยใหเกิดข้ึนระหวางเจาหนาที่   

ตํารวจฯ กับชาวบานในการส่ือสารสวนนี้ แบงประเภทการส่ือสารทั้งแบบระหวางบุคคลและการ

ส่ือสารแบบกลุม ทิศทางการไหลของขาวสารเปนแบบแนวนอน (Horizontal) หรือแนวระนาบ คือ 

เจาหนาที่สามารถติดตอส่ือสารกับชาวบาน ไดโดยตรงและชาวบานก็สามารถสื่อสารพูดคุยกับ

เจาหนาที่ไดเชนกัน สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลปญหาไดอยางเต็มที่ 

 การส่ือสารระหวางบุคคลนั้น คือ เมื่อเจาหนาที่ตํารวจเขาไปทําการรูจัก

พูดคุยกับชาวบานทําใหการส่ือสารมีประสิทธิภาพมากสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการได 

ตามแนวคิดและแบบจําลองของเวสเลยและแมคลีน (Westley and Mclean) สามารถชวยในการ

อธิบายเพื่อใหเก็บภาพที่ชัดเจนข้ึนไดวา 

 

 เจาหนาที่ตํารวจฯ เขามาพูดคุยกับชาวบานโดยตรงเพื่อสรางความสัมพันธ

โดยระหวางการพูดคุยนั้นในบางคร้ังก็ไดสอดแทรกขอมูลความรูทางราชการที่ไมสําคัญนัก เชน

ปลูกพืช รณรงคเพื่อการปองกันอาชญากรรมไปดวย และเมื่อชาวบานมีขอสงสัยหรือมีปญหา ก็

สามารถซักถามเจาหนาที่ตํารวจไดทันที เปนการส่ือสารกลับ (Feed back) ซึ่งบางคร้ังชาวบาน

อาจจะรับทราบขอมูลที่เจาหนาที่ตํารวจฯ ส่ือสารมาอยูแลวและอาจมีขอสงสัยหรือมีขอคิดเปน

เสนอแนะมาถามเจาหนาที่ตํารวจได เชน การสวมหมวกกันน็อค เปดไฟหนาเวลากลางวัน ปญหา

การเมือง หรือปญหาทั่วไปตามหนาหนังสือพิมพ ก็สามารถใหขอกระจางแกชาวบานไดสงผลให

ชาวบาปฏิบัติตามไดดวยทัศนคติที่ดีในกิจกรรมนั้นๆ 
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ภาพท่ี 6 

แบบจําลองการส่ือสารระหวางบุคคลระหวางเจาหนาทีตํ่ารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธกับ       

ชาวบาน ตามแบบจําลองระหวางบุคคลของเวสเลย และแมคลีน 
 

 

 ขาวสารเก่ียวกับ 

 โครงการรณรงค 

 

 ปญหาตางๆ ทั่วๆ ไป  เจาหนาที่ตํารวจชุมชน            ชาวบานอําเภอแวง 

   และมวลชนสัมพันธ 

       

การสนทนาตามปกติ                ความคิดเห็น    

ขอสงสัย / เสนอแนะ 

 

 

  สําหรับการส่ือสารแบบกลุมที่ เจาหนาที่ ตํารวจใชกับชาวบานนั้น โดย

สวนมากแลวจะเกิดข้ึนที่มัสยิดในทุกวันศุกร เวลาบายๆ เพราะเกือบทุกวันคนในอําเภอตางก็

จะตองประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่มัสยิด ซึ่งลักษณะการสื่อสารจะเปนการที่เจาหนาที่ตํารวจฯ 

นําตนเองเขาไปรวมกับกิจกรรมของตัวชาวบานตามธรรมดา และเกิดข้ึนไดอีกเม่ือไดประกอบ

กิจกรรมรวมกันในสถานที่ตางๆ เชน การวนแขงขันกีฬา การรวมพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะจัดที่พัก

ชุมชน การปรับพื้นที่ที่มีหญารกสูง การบํารุงทําความสะอาดมัสยิด เปนตน 

 
 สวนท่ี 2 เนื้อหาท่ีเกี่ยวกับทางราชการ กฎหมายใหมที่ประชาชนตองทราบ 
และปฏิบัติได 
 สําหรับสวนนี้ก็มีการสื่อ 2 ประเภทเชนกัน คือ การสื่อสารระหวางบุคคล และ

การสื่อสารกลุม 

  การส่ือสารระหวางบุคคลเจาหนาที่ตํารวจเมื่อมีขอมูลที่สําคัญของทาง 

ราชการที่ตองแจงใหทราบ เจาหนาที่ตํารวจฯ ก็จะเขาหาโตะอิหมาม ซึ่งเปนผูนําศาสนาหรือ
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ภาพท่ี 7 

แบบจําลองการส่ือสารระหวางบุคคลระหวางเจาหนาทีตํ่ารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธกับผูนาํ

ศาสนา ตามแบบจําลองระหวางบุคคลของเวสเลย และแมคลีน 
 

 

 ขาวสารเก่ียวกับ 

 โครงการรณรงค 

 

 ขาสารเก่ียวกับกฎหมาย  เจาหนาที่ตํารวจชุมชน   ผูนําศาสนา 

   และมวลชนสัมพันธ 

       

การสนทนาตามปกติ                ความคิดเห็น    

ขอสงสัย / เสนอแนะ 
 
 

  การสื่อสารกลุมที่ใชในอําเภอแวงนั้นใชเมื่อเจาหนาที่ตํารวจมีขาวสารทาง

ราชการที่สําคัญตองการใหคนในชุมชนทราบอยางทั่วถึงและปฎิบัติตาม ซึ่งจะใชการส่ือสาร

ระหวางบุคคลกับผูนําศาสนาหรือผูนําความคิดกอน ซึ่งไดแก โตะอิหมาม ผูใหญบานในพื้นที่

อําเภอแวง และขออนุญาตนําขอมูลขาวสารไปประกาศที่มัสยิดโดยจะเขาไปทุกวันศุกรเนื่องจาก

เปนวันสําคัญที่ทุกคนในหมูบานจะเขาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งการเขาไปในลักษณะนี้จะ

ชวยใหเกิดประโยชนหลายประการดวยกัน 

  ประการแรก เปนการสนับสนุน และกระตุนใหคนในชุมชนมีสวนรวมใน

การแสดงความคิดเห็นในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม เปนการดูแลสังคมชุมชนของ

ตน เปนรากฐานของการสรางจิต แหงประชาธิปไตยใหเขมแข็งข้ึน 

  ประการที่สอง จะทําใหการกระจายขาวสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถนําใหทุกคนสามารถรับทราบเร่ืองราวไดพรอมกันหมดไมเสียเวลาในการถายทอดขาวสาร

และขอมูลขาวสารก็จะไม บิดเบือนไปเนื่องจากการถายทอดสารหลายข้ันตอน 
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  ประการสุดทาย การส่ือสารเปนกลุมแบบนี้มีลักษณะในการระดม

ความคิดดวย เพราะทุกคร้ังที่เจาหนาที่ตํารวจมาประกาศขาวสาร หากไมใชกฎหมายขอบังคับ แต

เปนกิจกรรมการจัดอบรม การรณรงคในเร่ืองตางๆ ก็จะใหผูนําและชาวบานแสดงความคิด หรือ

เปนผูกําหนดรูปแบบกิจกรรม ตามความสะดวกและความตองการของชาวบานได เชน การจัดการ

อบรมโครงการชาวบานอาสาปองกันอาชญากรรม การจัดอบรมกฎจราจร เปนตน 

 
 สวนท่ีสาม ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการขอความรวมมือในกิจกรรมตางๆ  
 ในสวนนี้เจาหนาที่ตํารวจจะขอความรวมมือกับชาวบานในการจัดกิจกรรม

ตางๆ ของสวนรวม และการจัดรณรงคปองกันอาชญากรรมที่อาจจะเกิดข้ึนใช ซึ่งใชการส่ือสารทั้ง

สองประเภทเชนเดียวกัน 

  การสื่อสารระหวางบุคคล เมื่อตํารวจเขาพบปะพูดคุยก็สะสอดแทรกขอมูล

ขาวสารดังกลาวลงไปดวย หากมีชาวบานที่สงสัยในวิธีการปฏิบัติก็สามารถที่จะถามไดทันทีแตที่

สําคัญขอมูลดังกลาว จะตองใหผูนําศาสนาหรือผูนําความคิด เปนผูถายทอดอีกคร้ังหนึ่งจึงจะ

เกิดผลเพราะชาวบานในความนับถือบุคคลที่เปนผูนํามาก ดังนั้นขอมูลดังกลาวเมื่อเปรียบเทียบ

กับแบบจําลองของ เวสเลยและแม็คลีน (Westley and Mclean) แลวจะสามารถแสดงไดดังนี้ 

 
ภาพท่ี 8 

แบบจําลองการส่ือสารระหวางบุคคลระหวางเจาหนาทีตํ่ารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธกับผูนาํ

และชาวบาน ตามแบบจําลองระหวางบุคคลของเวสเลย และแมคลีน 
 

 

 ขาวสารเก่ียวกับ 

 โครงการรณรงค 

 

 การขอความรวมมือ  เจาหนาที่ตํารวจชุมชน              ผูนําศาสนา 

ในกิจกรรมตางๆ   และมวลชนสัมพันธ             ชาวบานอําเภอแวง 

       

การสนทนาตามปกติ                ความคิดเห็น    

ขอสงสัย / เสนอแนะ 

 

DPU



 98 

  สวนการสื่อสารกลุม (Group Communication) นั้นจะใชเมื่อเจาหนาที่

ตํารวจมีขาวสารกิจกรรมตางๆ ที่ตองการใหคนในชุมชนทราบและใหความรวมมือในการปฏิบัติ

ตาม ซึ่งจะใชการส่ือสารระหวางบุคคลกับผูนําศาสนาหรือผูนําความคิดกอน ซึ่งไดแก โตะอิหมาม 

ผูใหญบานในพื้นที่อําเภอแวงและขออนุญาตนําขอมูลขาวสารไปประกาศที่มัสยิดโดยจะเขาไปทุก

วันศุกรเนื่องจากเปนวันสําคัญที่ทุกคนในหมูบานจะเขาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งการเขาไป

ในลักษณะนี้จะชวยใหเกิดประโยชนหลายประการดวยกัน 

  ประการแรก เปนการสนับสนุน และกระตุนใหคนในชุมชนมีสวนรวม

กิจกรรมตางๆ  แสดงความคิดเห็นในการมีสวนรวมสรางรากฐานของการสรางจิตแหง

ประชาธิปไตยใหเขมแข็ง 

  ประการที่สอง การกระจายขาวสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ

ทําใหทุกคนรับทราบเร่ืองราวไดพรอมกันหมดไมเสียเวลาในการถายทอดขาวสารและขอมูล

ขาวสารก็จะไมบิดเบือนไปเนื่องจากการถายทอดสารหลายข้ันตอน 

  ประการสุดทาย การส่ือสารเปนกลุมแบบนี้มีลักษณะในการระดม

ความคิดดวย เพราะทุกคร้ังที่เจาหนาที่ตํารวจมาประกาศขาวสาร หากไมใชกฎหมายขอบังคับ แต

เปนกิจกรรมการจัดอบรม การรณรงคในเร่ืองตางๆ ก็จะใหผูนําและชาวบานแสดงความคิด หรือ

เปนผูกําหนดรูปแบบกิจกรรมตามความสะดวกและความตองการของชาวบานได  

 

  สําหรับการส่ือสารกลับของชาวบานอําเภอแวง เม่ือมีปญหาก็จะใชวิธีการ

รวมกลุมกันเปนการส่ือสารแบบกลุม (Group Communication) เพื่อระดมพลังสมองและเม่ือได 

ขอสรุปแลวก็จะนําไปปรึกษากับผูนําศาสนา หรือผูใหญบาน ซึ่งเปนผูนําความคิดและผูนํา

ความคิดก็จะไปปรึกษากับเจาหนาที่ตํารวจดวยการโทรศัพทติดตอกัน หรือไปพบที่สถานที่

ตํารวจภูธรอําเภอแวงหรือพื้นที่ของชาวบาน เพื่อขอความชวยเหลือและแกไข อาทิปญหาเพื่อน

บานไมเกรงใจกัน สามี ภรรยาทะเลาะกันและการทํารายรางกายหรือ เร่ืองของสินสมรส เปนตน 

 

 ในการส่ือสารของตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธกับชาวบานอําเภอแวงนั้นมีลําดับ

ข้ันตอนตางๆ ดังนี้ 
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ภาพท่ี 9 

แบบจําลองข้ันตอนการปฏิบัติการสื่อสารของตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพนัธอําเภอแวง 
 
  1                 2 
 การเขาพบประชาชน                การวิเคราะหชุมชน 

 
  3                      4 
 การรวมประชุมกับผูนํา                การจัดการกระจายขาวสาร 

 
  5     6 
 การประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ               การปฏิบัติการส่ือสาร 

   

 
                    7  

การประเมินผล 

 

 

 

 ขั้นที่ 1 การเขาพบประชาชน 
 ข้ันแรกนี้ เจาหนาที่ตํารวจฯ จะเขาพบประชาชนในพื้นที่กระจายกันตามความ

รับผิดชอบเปนการส่ือสารระหวางบุคคล แบบเผชิญหนา (face to face) ส่ือที่ใชคือส่ือบุคคลเปน

หลัก เพื่อการสื่อสารจะไดมีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื้อหาของการส่ือสารไดแก การสอบถาม

สารทุกขสุกดิบ การทักทาย แนะนําตัว การหาขอมูลทางประชากรศาสตร ของชาวบานในแตละ

หลังได ภาษาที่ใชเปนภาษาของทองถิ่นเปนสวนใหญ 

 
ขั้นที่ 2 การศึกษาวิเคราะหชุมชน 

 หลังจากไดขอมูลจากข้ันที่ 1 เปนที่เรียบรอย แลว ตํารวจชุมชนก็จะวิเคราะห ถึง

ปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนที่วาตองการสิ่งใด ซึ่งในชวงแรกนี้จะตองหม่ันสราง

DPU



 100 

 

 
 ขั้นที่ 3 การเขารวมวางแผนกับกลุมผูนําชุมชน 
 เปนการรวมประชุมวางแผนกับผูนําชุมชน ไดแก โตะอิหมาม ผูใหญบานและ อบต. 

ประจําตําบล เปนการสื่อสารกลุม (Group Communication) ซึ่งเปนการสรางความสัมพันธและ

ความเสมอภาคใหเกิดข้ึนระหวางผูนํา และ เจาหนาที่ตํารวจฯ ผลของการส่ือสารมีประสิทธิผล

เพราะทั้งกลุมตางมีเปาหมายเดียวกันคือตองการใหสังคมมีความสงบเรียบรอย ซึ่งการส่ือสารกลุม 

จะเนนการปรึกษาหารือมากกวาจะมุงคัดคานหรือโตเถียงเอาชนะกัน ซึ่งทั้งสองฝายตางก็ใหขอ  

คิดเห็นขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการจัดการเขารวมกิจกรรมทางชุมชนตางๆ เชน การพัฒนา

ทําความสะอาดมัสยิด การปรับปรุงหลุมฝงศพ (กูโบ) การซอมแซมจุดพักอาศัยตามสาธารณะการ

เขารวมประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา การบริการสาธารณะประโยชนแกสังคม การบริการตัดผม

ใหนักเรียนฟรีในวันสําคัญทางศาสนามุสลิม การจัดส่ิงของชวยเหลือคนชราการจัดทําคูมือการ

ติดตอหนวยงานราชการใหแกประชาชน การจัดโครงการอบรมตางๆ เปนตน 

 
 ขั้นที่ 4 การจัดการ การกระจายขาวสาร 
 เจาหนาที่ตํารวจฯ ก็จะจัดการกระจายขาวสารในการจัดกิจกรรมตางๆ หลากหลายวิธี 

อาทิ การทําหนังสือเวียน แจกเวียนไปทุกบานเพื่อเมื่อเจาหนาที่มีขาวสารตางๆ ที่จะเขามาบอกที่

มัสยิด การใชส่ือบุคคลที่เปนผูนําชุมชน หรือ เจาหนาที่ตํารวจฯ เองไปบอกแกชาวบานถึงที่บาน ใน

ลักษณะของเจาหนาที่นั้น ก็จะใชวิธีการแทรกขอมูลระหวางการสนทนาพบปะพูดคุย หรือ นํา

ขอมูลเอกสารตางๆ ติดตัวไปแจกจายดวย หรือ การใชบอรดประกาศที่หนามัสยิดก็ได 

 
 ขั้นที่ 5 การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของนี้บอยคร้ังที่งานตํารวจชุมชนและมวลชน

สัมพันธ ไมอาจจบที่หนวยเดียวได จะตองมีการประสานงานไปกับหนวยงานอ่ืนๆ ซึ่งอาจเปน

เจาหนาที่ตํารวจชุดอ่ืนๆ เชน เจาหนาที่ตํารวจชุดจราจร เจาหนาที่ตํารวจชุดสันทนาการ เปนตน 

หรืออาจเปนหนวยงานอ่ืนๆ ที่อยูภายนอกรัฐ เชน สถานประกอบการตางๆ ที่จะขอ คาใชจาย

สนับสนุน หรือสถานที่ประกอบกิจกรรม จากที่ผานมาพบวาสถานประกอบการตางก็ใหความ

ชวยเหลือสนับสนุนเปนอยางดี ซึ่งส่ือที่ใชติดตอนี้ คือ การส่ือสารระหวางบุคคล โดยอาจจะใช ส่ือ
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 ขั้นที่ 6 การปฏิบัติการ 
 ข้ันที่ 6 นี้ เจาหนาที่ตํารวจดําเนินการในการใหความรูขาวสารในเร่ืองตางๆ หรือการ

ประสานสัมพันธก็ได ซึ่งในข้ันที่ 6 เจาหนาที่ตํารวจฯ ใชส่ือ 3 ชนิดดวยกัน คือ 

 6.1 ส่ือบุคคล คือตัวเจาหนาที่ตํารวจเองที่เขามาเปนวิทยากรในการจัดอบรม

ตางๆ ไดแก โครงการ DARE การเรียนปลอดยาเสพติด การจัดอบรมครู 5 นาที เพื่อพัฒนาและ

ฝกอบรมผูนําเยาวชน การจัดอบรมเกี่ยวกับกฎจราจรการจัดอบรมสมาชิก โครงการอาสาปองกัน

หมูบาน (อพป.) อาสาสมัครสายตรวจชุมชนรวมกับตํารวจสายตรวจชวยแจงขาวที่เปนประโยชน

แกเจาหนาที่ เพื่อปองกันอาชญากรรม เปนตน  

 6.2 ส่ือพิเศษ ไดแก  

 6.2.1 กิจกรรมตางๆ ที่เจาหนาที่ตํารวจฯ จัดข้ึนเพื่ออบรมใหกับชาวบาน 

(ดังรายละเอียด ขอ 6.1)  

 6.2.2 กิจกรรมที่ชาวบานกระทําเปนประจําอยางตอเนื่องและตํารวจฯ มีสวน

รวมทั้งการ ปฎิบัติและสนับสนุนคาใชจาย ไดแก การพัฒนาดูแลรักษามัสยิด การปรับปรุงหลุมฝงศพ 

(กูโบ) การปรับปรุงดูแลจุดพักสาธารณะ การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา การพัฒนาถนน เปนตน  

 6.2.3 กิจกรรมที่เจาหนาที่จัดข้ึนเพื่อชวยเหลือชุมชน ไดแก การเยี่ยม

เยียนแจกของใชที่จําเปนใหแกผูสูงอายุและเด็กกําพรา การระดมชาวบานปลุกปา การรวมแขงขัน

กีฬาฟุตบอลกับเยาวชน การบริการตัดผมใหเด็กนักเรียน เปนตน คือ โครงการสมาชิกเพื่อนบาน

เตือนภัย โครงการหมูบาน VR ตํารวจ 

 6.3 ส่ือสิ่งพิมพ เอกสาร แผนพับ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่

ประชาชนควรทราบ ไดแก คูมือประชาชนเมื่อติดตอราชการ กฎจราจรเบ้ืองตน เปนตน ซึ่งทั้ง 2 ส่ิง

ที่ประชาชนใหความสนใจเปนอยางยิ่ง 

 ในการใชส่ือทั้ง 3 นี้มีสวนชวยในการสรางทัศนคติที่ดีตอเจาหนาที่ตํารวจฯ 

เปนอยางดี สรางความนาเช่ือถือใหเกิดข้ึน การเขารวมกิจกรรมกับชาวบานมากเพียงใด ก็ชวย

สรางความสัมพันธ ความไววางใจ กับชาวบานไดมากตามเทานั้น 

 
 ขั้นที่ 7 การประเมินผล 
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 เมื่อเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมทุกอยางแลว เจาหนาที่ ตํารวจฯ จะทําการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานวาประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด สามารถสนองตอบความตองการ

ของประชาชนไดหรือไม ดวยการใชแบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือในการสํารวจความคิดเห็นของคนใน

ชุมชน และนําผลที่ไดเขาประชุมคณะกรรมการหมูบานเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

 จากการดําเนินงานทั้ง 7 ข้ันจะพบวามีกระบวนการสื่อสารตางๆ ที่มีประสิทธิภาพสงผลให

การตอนรับและการใหความรวมมือของคนในชุมชนเปนไปอยางดีเยี่ยม 

 

 การทําการส่ือสารของเจาหนาที่ตํารวจฯ เมื่อศึกษาแลวพบวาเปนแนวทางการส่ือสาร

เดียวกับการส่ือสารเพื่อการพัฒนาชุมชน เชนกัน เนื่องจาก หลักการสื่อสารเพื่อการพัฒนานั้นจะตอง 

เนนใหคนในชุมชนเกิดการเรียนรูที่จะนําไปสูการพัฒนาชุมชนหรือแกไขปญหาในชุมชนของตนเอง 

โดยใชการสื่อสารเปนเคร่ืองมือสําหรับการพัฒนา (เสถียร เชยประทับ,2538) ซึ่งเจาหนาตํารวจฯ ที่

ปฏิบัติหนาที่ในอําเภอแวงก็กระตุนใหคนในชุมชนมามีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมในพื้นที่

ของตนเองได ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 

1. เจาหนาที่ตํารวจฯ กระตุนใหชาวบานอําเภอมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการสื่อสาร ใน

ฐานะผูรับขอมูลขาวสารจากเจาหนาที่ตํารวจฯ และฐานะผูมีสวนรวมในการวางแผนในการจัดทํา

กิจกรรมการปองกันอาชญากรรมตางๆ ไมวาจะเปนการเลือกเนื้อหาที่ตองการอบรมเอง การเลือก

สถานที่ ฯลฯ นอกจากนี้ชาวชุมชนอําเภอแวง ยังสามารถควบคุมกระบวนการส่ือสารหลักได เชน 

การจัดกลุมประชุมกันเพื่อหาหนทางการแกไขปญหากอนจะนําไปถึงผูนํา และ เจาหนาที่ตํารวจได   

 2. การสนับสนุนบทบาทของเจาหนาที่ตํารวจฯ ที่มีโครงการหรือการจัดอบรมกิจกรรม

ตางๆ มาใหคนในชุมชนทราบ และรวมกันวางแผนดําเนินการตอ เชน การอบรมการปองกัน

อาชญากรรม ซึ่งคนในชุมชนเปนผูเรียนรูการอบรม แบะนําไปถายทอดปฏิบัติไดเจาหนาที่ตํารวจฯ 

กระตุนใหคนในชุมชนมีความตองการที่จะชวยกันปองกันอาชญากรรมและใหความรวมมือกัน

เจาหนาที่ตํารวจ 

 3. ดานมนุษยธรรม ซึ่งแนนอนวาการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจฯ เนนเปาหมายที่

บุคคลมิใชเทคโนโลยี 

 4.ดานคุณคาของรูปแบบการส่ือสารแบบด้ังเดิม ซึ่งการส่ือสารของเจาหนาที่ตํารวจฯ 

มิไดนํารูปแบบการส่ือสารแบบราชการหรือเทคโนโลยีทางการส่ือสาร เชน โทรศัพทมือถือ 
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 5. เจาหนาที่ตํารวจฯ ไดสรางความเขาใจในสภาพของชุมชนอําเภอแวงแกชาวบานคือ

ทราบถึงลักษณะภูมิหลังและปญหาของพื้นที่และปรับปรุงเพิ่มเติมไปโดยใชฐานเดิมของชุมชนมิใช

นําแบบอยางจากชุมชนอ่ืนใดมาใชเปนแนวทางใหคนในชุมชนอําเภอแวงใหความรวมมือกับ

เจาหนาที่ตํารวจ ในการปองกันอาชญากรรม 

 6. เจาหนาที่ตํารวจฯ ยังคงใหความสําคัญกับการเปนชุมชนอยูเสมอทั้งดานการสื่อสาร

แบบด่ังเดิมที่ไมเปนทางการ และทิศทางการสื่อสารแบบแนวนอน ซึ่งจะบังคับใหสังคมยังอยูได

อยางไมมีปญหาใด 

 

 ในเร่ืองการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นนี้ บทบาทลักษณะการส่ือสารของเจาหนาที่

ตํารวจฯ อําเภอแวงนี้ สามารถนําไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการเขามาทําการวิเคราะหชุมชน

กอนที่ปฏิบัติงานซ่ึงหากเจาหนาที่ตํารวจฯ ไมใชวิธีนี้แตนํารูปแบบทางส่ือสารสมัยใหมหรือจากที่อ่ืน

ใดมาใชเปนแบบแลว ความรวมมือที่ไดรับจากชาวบานอาจจะยังไมดีพอหรืออาจจะใชเวลานานก็

เปนได ดังนั้นการที่เจาหนาที่ตํารวจฯ อําเภอแวงใชหลักที่สอดคลองกับการส่ือสารเพ่ือการพัฒนา

แลวจึงทําใหการณรงคใหชาวบานใหความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจในการปองกันอาชญากรรม

สัมฤทธผล 

 

 จากการคนพบผลการศึกษาดังกลาวมีความสอดคลองตองกับผลการวิจัยเร่ืองยุทธวิธี

การสื่อสารของผูนําชุมชนในการพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการลดปริมาณขยะ 

กรณีศึกษา: ชุมชนสุขสันต 26 “ ของ นรมน นันทมนตรี ที่พบวา การสื่อสารที่มีประสิทธิผลนั้น 

 1.  ผูนําชุมชนจะตองเปนส่ือบุคคลที่เปนแบบอยางที่ดี ปฏิบัติตน 

 2. ตองมีการใช การสื่อสารระหวางบุคคล แบบเผชิญหนา (Face to face) เพื่อสราง

ความสัมพันธ 

 3. การชี้ใหเปนถึงปญหาภายในชุมชน และวิธีทางแกไข 

 4. การจัดรณรงคอยางสม่ําเสมอ 

 5. การกระจายขอมูลอยางมีประสิทธิภาพโดยเลือกบุคคลเปนส่ือ 
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 จากผลการวิจัยที่ไดตอบปญหานําวิจัยขอที่ 1 นี้ จะเห็นวาบทบาทการสื่อสาร ลักษณะ

ทิศทาง ส่ือที่ใชของเจาหนาที่ตํารวจฯ มีสวนสําคัญยิ่งที่จะชวยกระตุนใหชาวบานอําเภอแวงให

ความรวมมือในการปองกันอาชญากรรม ไมวาจะชวยสรางความคุนเคย ความสามัคคี การให

ความรูไปจนถึงแนวทางปฏิบัติ โดยส่ือบุคคลถือเปนเคร่ืองมือที่สําคัญที่สุดในการส่ือสาร ซึ่งส่ือ

บุคคลนั้นจะตองเปนบุคคลท่ีคนในชุมชนใหการยอมรับถือ (โตะอิหมาม,ผูใหญบาน) การส่ือสาร

ระหวางบุคคลเปนการส่ือสารที่ใชมากที่สุดในการสรางความเขาใจ และความสัมพันธอันดีกับชาว 

บานสวนการส่ือสารแบบกลุมจะใชเมื่อตองการหาหนทางการแกไขปญหาตางๆ โดยใหชาวบานมี

สวนรวมในการวางแผนนั้นๆ ลักษณะการส่ือสารเปนแบบไมเปนทางการเพื่อสรางความสนิทสนม

และความเปนพวกเดียวกัน และทิศทางการไหลของการส่ือสารนั้นเปนแบบแนวนอนหรือแนวระนาบ 

เพื่อเปนการประหยัดเวลาของขาวสารและสามารถติดตอกันไดอยางสะดวกและจริงใจ ทั้งนี้บทบาท

การสื่อสารของเจาหนาที่ตํารวจนั้นมีหลากหลายตามลักษณะบทบาทหนาที่การส่ือสารและการ    

ส่ือสารเพื่อการพัฒนา 
 
ปญหานําวิจัยขอท่ี 2 ประชาชนในพื้นที่มีความรูและเห็นความสําคัญของการรวมมือกับ
ภาครัฐในการปองกันอาชญากรรมอยางไร 
 
 ประชากรในพื้นที่อําเภอแวงอยูกันแบบลักษณะชาวไทยชนบททั่วไป มีความเปนอยู

แบบเรียบงาย เปนกลุมคนที่รักสงบ และเครงศาสนาโดยสวนใหญแลวภายในพื้นที่ไมมีปญหา

อาชญากรรมรายแรงอะไรเกิดข้ึน จะมีบางก็เปนเร่ือง การลักเล็กขโมยนอยและการคายาเสพติด 

บนพื้นฐานความรูของคนในชุมชนเกี่ยวกับอาชญากรรมนั้นมีไมมากนัก แตหลังจากที่ตํารวจชุมชน

และมวลชนสัมพันธเขามาพบชาวบานและเนนการส่ือสารแบบมีสวนรวม จึงทําใหชาวบานเขาใจ

ถึงความสําคัญของการปองกันอาชญากรรมมากขึ้นซึ่งในการปองกันการเกิดอาชญากรรมของ

ชาวบานนั้นจะปองกันในมุมของการเกิดเหตุอาชญากรรม (สิงห สิงหเดช , 2544) ที่วา การเกิด

อาชญากรรมทุกตัวบุคคล ซึ่งทางชุมชนอําเภอแวงนั้นเปนชุมชนที่เครงครัดศาสนามาก และทุก

บานก็ไมตองการที่จะใหลูกหลานกระทําความผิดจึงชวยกันดูแลและส่ังสอนตักเตือนกันอยูเสมอ 

การกระทําความผิดนี้นอกจากจะผิดกฎหมายแลวยังผิดกฎของหลักคําสอนในศาสนาอิสลามอีก

ดวย จึงทําใหคนในชุมชนระวังเปนพิเศษโดยเฉพาะเร่ืองยาเสพติด 

 ในการที่เจาหนาที่ตํารวจฯ ทําใหคนในชุมชนอําเภอมีสวนรวมในการปองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมไดนั้น เจาหนาที่ตํารวจฯ ไดใชหลักการสื่อสารที่สอดคลองกับแนวคิด

เกี่ยวกับการส่ือสารเพื่อการมีสวนรวมโดยกระบวนการส่ือสารนั้นมีลักษณะเดียวกันกับที่องคการ
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 ปจจุบันชาวอําเภอแวงใหความเอาใจใสในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมเปน

อยางมาก ทุกคนจะชวยกันตรวจตรา สังเกตบุคคลแปลกหนาที่เขาออกในหมูบาน หากเปนคน

นอกหมูบานเขามา และทาทีผิดสังเกตก็จะติดตอใหทุกคนในหมูบานชวยกันจับตาดูหรือ          

แจงเจาหนาที่ตํารวจตรวจสอบ โดยเฉพาะ หลังจากเกิดเหตุการณไมสงบในเขต 3 จังหวัด 

ชายแดน ภาคใต ชาวบานจึงชวยกันสอดสองมากข้ึน 

 สําหรับการใหความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจนั้นก็ใหความรวมมืออยางเต็มที่ซึ่ง

สามารถแบงประเภทของการใหความรวมมือได ดังนี้ 

1. การใหความรวมมือใน การระดมสมอง คือ การที่ชาวบานอยูรวมประชุม และแสดง

ความคิดเห็นในแนวทาง การจัดอบรม การปฏิบัติหลังจากประกอบพิธีกรรมเสร็จ ที่มัสยิดในวัน

ศุกร ซึ่ง ชาวอําเภอแวงสวนใหญเปนผูที่กลาแสดงความคิดเห็นของตนออกมา เจาหนาที่ตํารวจฯ 

เพียงทําหนาที่กระตุนเพียงเล็กนอยเทานั้น ในการประชุมนั้น หากชาวบานมีขอคิดเห็นที่แตกตาง

กับเจาหนาที่ก็จะพูดออกมาทันที ทําใหเจาหนาที่ตํารวจฯ สามารถทราบปญหาที่แทจริงได 

 2. การใหความรวมมือดานการประกอบกิจกรรมตางๆ ไดแก การมีสวนรวมในการ

ระดมพลปลูกปา การมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนามัสยิด การเขารวมการอบรมตางๆ ของ

เจาหนาที่ตํารวจ เปนตน ซึ่งในการใหความรวมมือนี้ ชาวบานก็จะดูตามความเหมาะสมของเวลา

ตนเอง หากใครมีเวลาก็ยินดีใหความชวยเหลือ 

 3. การใหความรวมมือในการใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกเจาหนาที่ตํารวจ

ชาวบานอําเภอมีความสนิทสนม และทัศนคติที่ดีกับตํารวจในพื้นที่ ดังนี้หากเกิดปญหาใดในชุมชน 

และเจาหนาที่ตํารวจตองการความชวยเหลือซ่ึงอาจจะขอความชวยเหลือหรือไมก็ได ถาชาวบาน

ทราบเบาะแส ก็จะแจงเจาหนาที่ตํารวจทันที โดยเฉพาะกรณีการคา การเสพยาเสพติด หากบาน

ใดมีสมาชิกที่ติดยา เจาบานจะเปนผูแจงใหนําสงตัวไปบําบัดรักษาทันที หรือ แจงใหเจาหนาที่

ตํารวจมาควบคุมตัวผูผิด ไปดําเนินคดี หรือแจงความเคล่ือนไหวตางๆ ภายในหมูบานใหเจาหนาที่

ทราบ 
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 ระดับการมีสวนรวมของชาวบานอําเภอแวงตอการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรม  
 

 จากขอมูลที่ไดจากการศึกษาสามารถแบงระดับความมีสวนรวมของชาวบานอําเภอ

แวงตอการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมตามการแบงระดับของ กาญจนา  แกวเทพ (2542) 

ได 3 ระดับดังนี้  

 1. ชาวบานอําเภอแวงทั้งผูนําชุมชน ศาสนาและชาวบาน มีสวนรวมในฐานะผูรับสาร

และผูใชสาร  กลาวคือ เมื่อเจาหนาที่ตํารวจชุมชนเขามามีปฏิสัมพันธกับชาวบานในเร่ืองใดเร่ือง

หนึ่ง 

 2. ชาวบานอําเภอแวงมีสวนรวมในฐานะผูสงสาร ผูผลิตสาร ผูรวมผลิต และผูรวม

แสดง ในการสื่อสารและปฏิบัติจริงได 

 3. ชาวบานอําเภอแวงมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบายงานจัดสราง

ส่ือ การกระจายขาวสารไปสูชุมชน  

 โดยระดับการมีสวนรวมดังกลาว ผูศึกษาสามารถอธิบายเปรียบเทียบใหเห็นภาพได  

ชัดเจนมากข้ึนดังนี้  

 เมื่อเจาหนาที่ตํารวจมีแผนงานเปนโครงการใหชาวบานอําเภอแวงมีสวนรวมในการ

ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมรวมกับเจาหนาที่ตํารวจดวยการจัดอบรมและใหชาวบานรวม

ในโครงการรวมสอดสองอาชญากรรมในเขตพื้นที่ เจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธก็จะ

เขามาพบกับผูนําทางศาสนา คือ โตะอิหมามกอนเพื่อสรางความเขาใจและช้ีใหเห็นถึงประโยชน 

เม่ือทําความเขาใจกับกลุมผูนําแลว ก็จะนัดประชุมกันหลังจากประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเสร็จ

ส้ินในบายวันศุกร เนื่องจากมีชาวบานมารวมตัวรวมประกอบพิธีกรรมอยางมากมาย ในระหวางการ

ประชุมโตะอิหมามจะพูดใหชาวบานเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับและใหคํานึงถึงประโยชนสวนรวม

ซึ่งชาวบานก็จะรับฟงดวยดีและมีความเห็นคลอยตาม ซึ่งการส่ือสารแบบมีสวนรวมดังกลาวนี้เปน

การส่ือสารระดับมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร และหลังจากประชุมเสร็จแลวก็จะตองมีการรณรงค

กระจายขาวสารและขอความรวมมือกับชาวบานอีกคร้ังซ่ึงผูที่ทําหนาที่ดังกลาวนี้นอกจาก

เจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธแแลว ก็คือ โตะอิหมาม ผูนําชุมชน และชาวบานที่มี

ลักษณะเปนผูนํากลุม ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้จะเปนลักษณะของการมีสวนรวมในระดับฐานะผูสง

สาร ผูผลิต ผูรวมผลิตและผูรวมแสดงบทบาท ซึ่งแนนอนวากอนที่จะมีการส่ือสารออกไปนั้นทั้ง

ผูนําศาสนา    ผูนําชุมชนและผูนํากลุมจะตองมีการกําหนดนโยบายและวางแผนการส่ือสาร

รวมกับเจาหนาที่ของรัฐหรือไมก็ตามแต ทั้งนี้ก็เพื่อชักจูงโนมนาวใจชาวบานใหรวมมือดวยเปน
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 ในลักษณะระดับการมีสวนรวมจะพบวาชาวบานที่อําเภอแวงมีระดับการมีสวนรวมทั้ง

การส่ือสารและการปฏิบัติภายในชุมชนครบถวนทั้ง 3 ระดับ โดยจัดแบงระดับจากกลุมประชากร

ในชุมชนไดเปน 

 กลุมผูนําชุมชนอําเภอแวง ไดแก ผูนําศาสนา ผูนําชุมชน ผูนํากลุม มีระดับการมีสวน

รวมทั้ง 3 ระดับ ไดแก มีสวนรวมในฐานะผูรับสารหรือใชสาร  มีสวนรวมในฐานะผูสง ผูผลิต ผูรวม

ผลิตและผูแสดง รวมถึงการมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบายดวย  

 กลุมชาวบาน มีระดับการมีสวนรวม 2 ระดับ ไดแก มีสวนรวมในฐานะผูรับสารหรือใช

สาร  และมีสวนรวมในฐานะผูสง ผูผลิต ผูรวมผลิตและผูแสดง  

 

ตามแนวคิดของ กาญจนา  แกวเทพ (2542) โดยจากตัวอยางขางตนนั้นจะพบวา

ชาวบานอําเภอแวงมีลักษณะการใหความรวมมือโดยต้ังใจ สมัครใจ มิไดถูกบังใหปฏิบัติจากทาง

ภาครัฐหรือขาราชการ ซึ่งลักษณะของชาวบานอําเภอแวงนี้มีลักษณะการมีสวนรวมสอดคลองกับ

แนวคิดกระบวนการมีสวนรวมของ รอมพี ยา แดฟ (อางในเฟองฟา  คณานุรักษ, 2530) ดังนี้  

 1. ชาวบานอําเภอแวงมีการเขารวมในการตัดสินใจตกลง ทั้งจากการประชุมกลุมยอย

เฉพาะผูนําศาสนา ผูนําชุมชนและการประชุมใหญเพื่อหาแนวทางปฏิบัติรวมกัน  

 2. ชาวบานสนใจและเต็มใจในการเขารวมประชุมในการดําเนินงานของแผนและ

พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมตางๆ การเขาคายอบรมฝกหัดการตรวจยาม การปองกันอาชญากรรม 

การดับเพลิง  

 3. นอกจากรวมกันในกิจกรรมตางๆ แลวชาวบานอําเภอแวงยังมีสวนในการติดตาม

ประเมินผลงานดวยวาเปนอยางไร เชน การจัดพัฒนามัสยิดและพัฒนากูโบ (หลุมฝงศพ) เม่ือเสร็จ

งานชาวบานก็จะมีการจัดประชุมกันเพื่อพูดคุยถึงปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนและรวมกันคิดหาวิธีแกไข

ตางๆ เพื่อปรับปรุงการทํางานในคร้ังตอไปใหดีข้ึน เชน มีการทํางานลาชาและมีหนวยงานจาก

ราชการ (ตํารวจ) มาชวยแตประสานหนาที่กันไมดีจึงทําใหงานไมสูดีนัก ในโอกาสตอไปก็ปรับปรุง

ดานการจัดแบงหนาที่ใหดีข้ึน  

 4. และสุดทายเม่ือเสร็จส้ินงานแลวชาวบานทุกคนตางไดรับผลประโยชนจากการ

พัฒนาดังกลาว ไมวาจะเปนสภาพแวดลอมที่สวยงาม รมร่ืน ความปลอดภัยในการใชชีวิตและ

ทรัพยสินจากเหลามิจฉาชีพตางๆ เปนตน  
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 ในการประสบความสําเร็จดังที่กลาวนี้เปนเพราะชุมชนอําเภอแวงมีรูปแบบการมีสวน

รวมที่ดีซึ่งเปรียบเทียบไดกับ รูปแบบของการมีสวนรวมที่สมบูรณของ World Health 

Organization (อางใน ชัยชนะ  สุทธิวรชัย, 2535) ที่วาประกอบดวยขบวนการ 4 ข้ัน ไดแก  

 1. กลุมผูนําชาวบานอําเภอแวงมีการวางแผน มีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา จัด

อันดับความสําคัญต้ังเปาหมายในการทํางาน ตัดสินใจเกี่ยวกับชุมชนของตนเองได เชน การ

ตัดสินใจที่จะมีสวนรวมกับเจาหนาที่ตํารวจในการปองกันอาชญากรรมภายในชุมชน ดวยการรวม

อบรมการปองกันภัยและและการจัดเวรยามในชวงคํ่าชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจ  

 2. ชาวบานอําเภอแวงมีการดําเนินงานกิจกรรมรวมกันทั้งการบริหารจัดการทรัพยากร

บุคคล ทรัพยากรธรรมชาติ การควบคุมระบบเงินกองกลางของชุมชน 

 3. ชาวบานอําเภอแวงสามารถนํากิจกรรมที่จัดนั้นมาสรางประโยชนในชุมชนหรือ

กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ทุกกิจกรรมที่ชาวบานอําเภอแวงรวมกันจัดข้ึนลวนแลวแตเพื่อประโยชนยัง  

ชุมชนเปนพื้นฐาน  เชน การรวมพัฒนามัสยิด การปรับปรุงกูโบ (หลุมฝงศพ)  การรวมจัดเวรยาม

ปองกันภัย การรวมกันสอดสองดูแลกันและกัน เปนตน 

 4.  ชาวบานอําเภอแวงทุกคนไดประโยชนจากกิจกรรมตางๆ ในพื้นฐานที่เทากันเพราะ

เปนคุณคาทางจิตใจมิใชเปนตัวเงิน โดยผลประโยชนไดทั้งสวนตัวและสังคม  

 
 การมีสวนรวมในองคประกอบของการสื่อสาร 
  

 นอกจากการมีสวนรวมของชาวบานในการดําเนินงานตางๆ แลว การมีสวนรวมในการ

ส่ือสาร (กาญจนา  แกวเทพ, 2542) ก็เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ชวยใหการดําเนินงานสําเร็จ

ลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมในองคประกอบการสื่อสารของชาวบานอําเภอแวง

สามารถอธิบายไดดังนี้  

 1. กลุมผูนําชุมชนอําเภอแวงนั้นมีสวนรวมในการวางแผนและกําหนดนโยบายการ

ปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ตํารวจฯ ดังนั้นจึงสามารถที่จะกําหนดเปาหมายการส่ือสารภายใน   

ชุมชนของตนเองไดอยางชัดเจน เชน การรณรงคในเร่ืองของการปองกันยาเสพติดใหโทษ ผูนํา

ศาสนา กลุมผูนําอําเภอแวงสามารถกําหนดเปาหมายไดตามขีดจํากัดของชุมชนเอง จึงระบุไดวา

เปาหมายของการส่ือสารมีมากเพียงไร เชน แจงเพื่อทราบ แจงเพื่อขอความรวมมือ แจงเพื่อให

ปฏิบัติทันที  
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 2. ลักษณะของการปฏิสัมพันธของการส่ือสารภายในชุมชนอําเภอแวงมีลักษณะที่เอ้ือ

ตอการโตตอบกันไดเปนอยางดีเพราะคนในชุมชนใชการส่ือสารระหวางบุคคลแบบเผชิญหนากัน

ทั้งแบบการส่ือสารกลุมยอย และการส่ือสารตัวตอตัว การส่ือสารลักษณะนี้จึงเปนการส่ือสารที่มี

การสื่อสารกลับหรือ Feed back ดีเยี่ยม สามารถตอบขอสงสัยกับคูสนทนาไดและโนมนาวใจ

อยางมีประสิทธิภาพ  

 3. ผูสงสารของชุมชนอําเภอแวงมีความกวางไกลท่ัวถึง  เพราะท้ังผูนําและชาวบาน  

ทุกคนทําหนาที่เปนทั้งผูรับสารและผูสงสารภายในชุมชน เมื่อใครทราบเร่ืองอะไรแลวก็จะไป

กระจายขาวสารใหทุกคนทราบ  

 4. เนื้อหาของสารที่ใชในชุมชนอําเภอแวงมีสภาพตามความเปนจริงภายในชุมชนทั้งนี้

เนื่องจากคนในชุมชนเปนผูมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินงานและการ

ส่ือสาร จึงทําใหขาวสารที่ไดรับมีความนาเชื่อถือมาก  

 5. ประเภทและชองทางของส่ือมีความสะดวกเพราะใชบุคคลในชุมชนเปนส่ือ ทั้ง ผูนํา

ศาสนา เจาหนาที่ตํารวจ ผูนําชุมชน ผูนํากลุม และชาวบาน ชาวบานสามารถรับสารไดโดยงาย   

ไมตองตีความจากวัฒนธรรมหรือภาษาที่ยุงยาก เวนแตการติดตอส่ือสารกับเจาหนาที่ตํารวจที่มิใช

เปนคนในพื้นที่เทานั้น 

 6. ผูรับสารมีความเขาใจในวัฒนธรรมของผูสงสารไดเปนอยางดีและมีปฏิกิริยาโตกลับ

ไดเสมอเพราะการสื่อสารในอําเภอแวงใชบุคคลเปนชองทางหรือส่ือในการกระจายขอมูลขาวสาร 

 

 จากการศึกษาดังกลาวจะเห็นวาการมีสวนรวมของชาวชุมชนอําเภอแวงนั้นประกอบ

ไปดวยปจจัยทั้ง 3 ประการ (ทวีทอง พงษวิวัฒน, 2528) คือ 

1. มีความเกี่ยวของกับจิตใจ และอารมณของคนในชุมชน การแสดงออกนั้นแสดงให

เห็นถึงความจริงใจและการเอาใจใสในการมีสวนรวมที่จะชวยในการปองกันอาชญากรรมมิใช

เพียงแตจะปฏิบัติเทานั้น 

 2. ในการใหโอกาสใหคนในชุมชนไดมีสวนรวมนั้น  เปนการชวยใหคนในชุมชนไดมี

ความคิดริเร่ิมสรางสรร ซึ่งการส่ือสารแบบมีสวนรวมนี้จะทําใหคนในชุมชนอําเภอแวง มีคุณสมบัติ

ตางๆ เพิ่มข้ึนตามแนวคิดของ กาญจนา แกวเทพ, 2542 ดังนี้ 

 2.1   เห็นคุณคาในตนเองเพิ่มข้ึน 

 2.2  สรางความเชื่อมั่นในการแสดงความเห็นในเร่ืองตางๆ และสภาพที่อ่ืนๆ 

นอกจากภายในชุมชนได 
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 2.3    เพิ่มทักษะในการส่ือสารทั้งแบบระหวางบุคคลและการส่ือสารกลุม 

 2.4 เมื่อคนในชุมชนมีการแสดงความคิดเห็นกันมากข้ึนก็จะชวยใหชุมชนแสดง

ความรูสึกที่จะปองกันอาชญากรรมได 

 2.5   สรางความมีสติและความรับผิดชอบตอหนาที่ มากข้ึน 

 3. ทําใหคนในชุมชนมีสวนรับผิดชอบในชุมชนของตนเองวาจะตองชวยกันดูแลระวัง

ปองกันการเกิดอาชญกรรม 

 

 จากประสิทธิภาพดานตางๆ ที่เปนปจจัยในการใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการปองกัน

และปราบปรามอาชญากรรมนั้น ผลการวิจัย ก็มีความสอดคลองกับงานวิจัยอ่ืนดังเชนที่ ชัช สุก

แกวณรงค (2544) พบวา ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรม 5 ประการ คือ จํานวนสมาชิกในครอบครัวรายได อาชีพ ความรูความ

เขาใจในการปองกันอาชญากรรม และทัศนคติที่มีตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งเมื่อ

ชาวบานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันอาชญากรรมแลว งานในชุมชนก็จะมีสวนรวม

มาก และทัศนคติที่มีตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจก็มีสวนมาก เมื่อตํารวจมีความจริงใจ 

ในการปฏิบัติงานแลวชาวบานก็มี กําลังใจในการใหความรวมมือในการปองกัน และปราบปราม

อาชญากรรมและจากผลการวิจัยของ รุงรวี สุขัง (2544) ก็พบปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมวา 

ทัศนคติที่ดีกับเจาหนาที่ตํารวจ และผลของความรูเกี่ยวกับอาชญากรรม ของชาวบานเปนปจจัย

สําคัญที่สงผลใหประชาชน อําเภอบางบัวทอง แสดงการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมของ

พื้นที่ ซึ่งปจจัยทั้ง 2 ประการนั้นเปน 2 ใน ปจจัยทั้งหมด 8 ประการ ไดแก อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษาตําแหนงทางสังคม รายไดทัศนคติตอเจาหนาที่ตํารวจ ความสนใจติดตามปญหา

อาชญากรรมในทองถิ่น ความสนใจติดตามปญหาอาชญากรรม 

 

 การศึกษาปญหานําวิจัยขอที่ 2 นี้พบวาประชาชนไมไดมีความรูในการปองกัน

อาชญากรรมมากอนแตเม่ือทราบตางก็มีจิตสํานึกในการรับผิดชอบชุมชนของตน นอกจากนี้ยังให

ความชวยเหลือแกเจาหนาที่ในดานตางๆ 3 ดาน คือ การใหความรวมมือในการระดมสมองเพื่อหา

แนวทางแกไขปญหา การใหความรวมมือในการปฏิบัติใหความชวยเหลือรวมกิจกรรมตางๆ ที่ทาง

เจาหนาที่ตํารวจจัดข้ึน และใหความชวยเหลือในการใหขาวสารขอมูลที่เปนประโยชนตอเจาหนาที่

ในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมอีกดวย ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดไดจากความตองการมีสวน
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ปญหานําวิจัยขอท่ี 3 มีปจจัยอ่ืนใดท่ีทําใหพื้นที่อําเภอแวงมีอาชญากรรมเกิดขึ้นนอยท่ีสุด 
 

 จากการศึกษาถึงปญหาอาชญากรรมในชุมชนอําเภอแวงพบวา มีอาชญากรรมเกิดข้ึน

ที่อําเภอแวงนอยมาก (สรุปผลการดําเนินงานจากชุด ตชส.11, 2545) ทั้งนี้เม่ือไดวิเคราะหขอมูลที่

ไดจากการสัมภาษณแลวพบวา ประเภทของอาชญากรรมที่พบไดในเขตอําเภอแวงเมื่อแบง

ประเภทของอาชญากรรมตามแนวคิดของ เวตเตอรและซิลเวอรแมน (Vetter and Silverman 

1986 : 79) นั้นโดยสวนใหญแลวจะเปนอาชญากรรมประเภท  

 

 1. อาชญากรรมที่กระทบตอบุคคลทั่วไป (Crimes Against the Person) ในเขตอําเภอ

แวง ไดแก การทํารายรางกายระหวางคูสมรส  และบุคคลทั่วไป 

 2. อาชญากรรมที่กระทําตอทรัพย (Crimes Against Property) ในอําเภอแวง ไดแก  

การยองเบา การขโมย การรับของโจร การตมตุน เปนตน 

 3. อาชญากรรมที่เกิดจากความยินยอม (Consensual Crimes) ในอําเภอแวง ไดแก  

การใชยาเสพติด การพนัน การทําแทง เปนตน 

 

สําหรับปจจัยอ่ืนๆ ที่ชวยปองกันการเกิดอาชญากรรมหรือการมีอาชญากรรมเกิดข้ึน

นอยนั้น ผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นถึงปจจัยตางๆ ที่ทําทําใหเกิดปรากฏการณดังกลาวดวยกัน 4 

ประการ ไดแก 

 

1. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหวางเจาหนาที่ตํารวจฯ และคนในชุมชน 

 2. การปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถของเจาหนาที่ตํารวจชุดชุมชน 

และมวลชนสัมพันธ  

 3. ความมีสวนรวมอยางจริงจังในการปองกันอาชญากรรมของคนในชุมชน 

 4. พื้นฐานของคนในชุมชนและศาสนาที่นับถือ 

 
1.  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหวางเจาหนาที่ตํารวจฯ และคนในชุมชน 
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 ลักษณะการส่ือสารของเจาหนาที่ตํารวจฯไปถึงประชาชนเปนทิศทางการสื่อสาร

แนวนอน (Horizontal) ทําใหทั้งเจาหนาที่ตํารวจฯ และชาวบานสามารถส่ือสาร กันไดอยางไมมี

ส่ือกลางมาขวางกั้น การสื่อสารไหลไดสองทาง (Two –way Communication) มีการสื่อสารกลับ

ของชาวบานในชุมชนอําเภอแวง เมื่อชาวบานมีปญหาใดที่ไมเขาใจก็สามารถสอบถาม หรือ

เสนอแนะกับเจาหนาที่ตํารวจฯ หรือผูนําของตนไดโดยตรง ภาษาที่ใชเปนภาษาแบบไมเปน

ทางการ ใชภาษาทองถิ่นและภาษาภาคกลางเปนหลัก ในการสื่อสาร 

 
 2.  การปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถของเจาหนาที่ตํารวจชุดชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ 
 การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ มีสวนในการชวย

กระตุนใหชาวบานเกิดความตองการมีสวนรวมในการปองกันกันและปราบปรามอาชญากรรมดวย

การเดินไปทําความรูจักคุนเคยกับชาวบานตามบานและการปฏิบัติงานนั้นมีความสอดคลองกับ

แผนงานการปฏิบัติของเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธที่มีเปาหมายใหคนในชุมชนเกิด

การรวมตัวกันมีความสัมพันธะผูกพันธเกี่ยวของกัน รวมมือประสานงานปฏิบัติเพื่อชวยเหลือและ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของตํารวจและเปนการดําเนินการอยางเปนกระบวนการเพ่ือใหตํารวจมี

ความสัมพันธอันดีกับชุมชน เปนสวนหนึ่งของชุมชน เปนสวนหนึ่งของชุมชน ตลอดจนรวมมือกัน

ในการแกไขปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาอาชญากรรม 

 เจาหนาที่ตํารวจฯ มีความขยันขันแข็งในการทํางานสรางความสัมพันธอันดีกับ

ประชาชนอยางสม่ําเสมอ ทําใหประชาชนรักและนับถือเจาหนาที่ตํารวจฯ เมื่อตํารวจของความ

ชวยเหลือในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการปองกันอาชญากรรม ชาวบานก็ใหความรวมมือกันอยาง

เต็มที่ ซึ่งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจฯ นั้นมีความเหมือนเมื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีที่

เกี่ยวกับงานตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ ไดในหลายทฤษฎีดวยกัน เชน ทฤษฎีแหงการ

แพรกระจาย (Diffusion theory) ของ Everett M. Rogers (1971) เปนข้ันตอนในการเกิดปฏิกริยา

ทางจิตใจของชาวบานของสารตอเจาหนาที่ตํารวจฯ ไดแก 

 1. ชาวบาน มีความตระหนัก (Awareness) ถึงความสําคัญในการใหความรวมมือ

กับเจาหนาที่ตํารวจ ในการปองกันอาชญากรรม ยอมไดผลดีและมีประสิทธิภาพกวาการที่

เจาหนาที่ตํารวจจะตองทํางานผายเดียว 

 2. ชาวบานชุมชนอําเภอแวงมีความสนใจ (Interest) ในกิจกรรมตางๆ ที่เจาหนาที่

ตํารวจจัดข้ึนเพื่อปองกันอาชญากรรม ไดแก การจัดอบรมใหแกชาวบานที่เขารวมโครงการ VR 
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 3. เจาหนาที่ตํารวจฯ มีการประเมินผลการทํางานกับชาวบานในกิจกรรมทุกกิจกรรม

เพื่อนําผลลัพธที่ไดไปจัดการพัฒนากิจกรรมและการส่ือสารกับชาวชุมชนอําเภอแวงไดดียิ่งข้ึน 

 4. การทดลองใช (Trial) โครงการกิจกรรมเสริมตางๆ เพื่อชุมชนอําเภอแวง 

 5. การยอมรับหรือไมยอมรับ (Adoption or Rejection) กิจกรรมหรือโครงการที่

เจาหนาที่ตํารวจฯ เขาจัดใหคนในชุมชน ซึ่งผลปรากฏวาคนในชุมชนสวนมากยอมรับในส่ือและ

กิจกรรมตางๆ ที่ เจาหนาที่ตํารวจส่ือสารถึงคนในชุมชน  

 โดยแนวทางการปฏิบัติการของเจาหนาที่ตรวจฯ อําเภอแวงนั้น เนนการปฏิบัติใน 3 

ลักษณะคือ 

 1)การประชาสัมพันธ (Public Relations) ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับทางราชการและ

การปองกันระวังอาชญากรรมที่จะเกิดข้ึนในพื้นที่ ใหแกชาวบานโดยผานส่ือบุคคลที่นาเชื่อถือ 

ไดแก ผูนําศาสนา ผูใหญบาน สมาชิกอบต. เจาหนาที่ตํารวจ เปนตน  

 2) การจัดการใหบริการแกชุมชน (Public Service) ดวยการจัดบริการสาธารณะ

ตางๆ และเขารวมสนับสนุนกิจกรรมตามประเพณีในทองถิ่นของชาวบาน ไดแก การบํารุงรักษา

มัสยิด การซอมแซมปรับปรุงจุดพักสาธารณะ การบริการตัดผมใหแกนักเรียนฟรีในวันสําคัญทาง

ศาสนา เปนตน 

 3) การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน (Public Participation) 

นอกจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจแลว ตัวเจาหนาที่เองก็ตองเขาไปมีสวนรวมในงาน

ของชุมชนดวย ทั้งนี้เพื่อสรางความไววางใจ ความคุนเคย และเปนที่พึ่งใหแกประชาชนไดทุกเร่ือง 

 
3. ความมีสวนรวมอยางจริงจังในการปองกันอาชญากรรมของคนในชุมชน 

  ในการมีสวนรวมของคนในชุมชนน้ันทุกคนในชุมชนมีความสนใจและเอาใจใสใน

กิจกรรมของสวนรวมอยางสม่ําเสมอเพราะการมีสวนรวมของชาวอําเภอแวงในการปองกัน

อาชญากรรมดังกลาว จึงสงผลใหเกิดอาชญากรรมนอยกวาพื้นที่อ่ืนๆ ซึ่งสามารถแบงการมีสวน

รวมของชาวบานอําเภอแวงออกไดเปน 3 ดานดวยกัน ไดแก 

 1. การใหความรวมมือในการระดมสมอง 

 2. การใหความรวมมือในการประกอบกิจกรรมตางๆ 

 3. การใหความรวมมือในการใหขาวสารที่เปนประโยชนแกเจาหนาที่ตํารวจ 
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 ซึ่งการมีสวนรวม ทั้ง 3 ดังกลาวถือเปนแบบอยางที่สมบูรณดังที่ World Health 

Organization (อางใน ชัยชนะ สุทธิวรชัย, 2535) ไดใหไว 4 ข้ันตอนคือ สมาชิก 

 1. การที่ชุมชนอําเภอแวง มีสวนรวมในการวางแผน การวิเคราะหปญหา และการ

จัดดําเนินการกับปญหาภายในชุมชน เชน การรวมกันวางแผนการจัดอาสาสมัครเพื่อชวยตํารวจ

ลาดตระเวนพื้นที่เพื่อปองกันปญหาอาชญากรรม 

 2. สมาชิกในชุมชนอําเภอแวงมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการในกิจกรรมการจัด 

อบรมโครงการตางๆ เพื่อปองกันอาชญากรรม การจัดการทรัพยากรสถานที่  

 3. ชาวบานอําเภอแวงสามารถนํากิจกรรม การฝกอบรมในการปองกันปราบปราม

อาชญากรรม มาใชประโยชน ในการชวยกันสอดสองดูแลไมใหเกิดอาชญากรรมได 

 4. สมาชิกชุมชนอําเภอแวง ตางก็ไดรับประโยชน จากการรวมมือกันปองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรม คือ ความสงบสุขในสังคม ความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน ไมตอง

อยูอยางหวาดระแวง หรือเกรงกลัวตอการสูญเสียส่ิงที่รัก 

 จากกระบวนการทั้ง 4 ที่กลาวมานั้นสามารถจัดระดับการมีสวนรวมของสมาชิกใน

ชุมชนอําเภอแวงไดวา ชุมชนอําเภอแวงเปนชุมชนที่สมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในฐานะผูสง / ผูผลิต /    

ผูรวมแสดง จัดเปนชุมชนที่มีสวนรวมระดับที่ 2 จาก 3 ลําดับ 

 
 4. การปองกันอาชญากรรมเกิดขึ้นไดจากความเปนชุมชนอําเภอแวงและ
ศาสนาที่นับถือ 
 ความสําเร็จในการปองกันอาชญากรรมของชาวชุมชนอําเภอแวงนั้นเกิดข้ึนภายใน

ชุมชนเองดวยสวนหนึ่ง เนื่องจากชุมชนอําเภอเปนชุมชนที่รักสงบไมวุนวาย และศาสนาอิสลามท่ี

ชาวบานสวนใหญใหความนับถือ ศรัทธานั้น ชาวบานก็เครงครัดในหลักคําสอนของศาสนาไดทํา

ใหชาวบาน ระมัดระวังในการทําความผิดเปนพิเศษ และก็ไมชอบใหผูอ่ืนกระทําผิดดวยอีกทั้งการ

ที่ชาวบานไดใหความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจนั้น อาจอธิบายตามแนวคิดและทฤษฎีความ

คาดหวัง (Expectancy theory) ของ Victor H. Vroom (1970) ที่วาบุคคลใดจะกระทําการใดๆ ก็

ตาม จะข้ึนกับตัวแปรตางๆ สามารถอธิบายถึงการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนอําเภอแวงที่ชวยกัน

ปองกันอา๙ญากรรมใหเกิดข้ึนนอยที่สุด ดังนี้ 

 1) ชาวบานมองเห็นผลตอบแทนที่คนในชุมชนจะไดรับจากการมีสวนรวมในการ

ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ในชุมชนคิดแลววามีความคุมเหนื่อยที่จะเขามามีสวนรวม

เพราะจะทําสัมคมของตนเองใหปลอดภัยมากข้ึน 
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 2) สมาชิกชุมชนอําเภอแวงมีความพึงพอใจตอผลที่ไดรับคือ มีเจาหนาที่ตํารวจดูแล

อยางใกลชิด ชุมชนมีความปลอดภัยจากอาชญากรรม 

 3) สมาชิกทุกคนในอําเภอไดรับสิทธิประโยชน เทาเทียมกันไมวาจะเปนผูนํา หรือ

ชาวบาน เมื่อมีปญหา เจาหนาที่ตํารวจ ก็พรอมที่จะใหความชวยเหลือได 

 4) สมาชิกในชุมชนอําเภอแวงเห็นวาความคาดหวังใหบุตรหลานและชุมชนของ

ตนเองนั้นจะมีความปลอดภัย ซึ่งคุมกับผลการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรม 

 หากอธิบายตามแนวคิดของการเกิดปญหาอาชญากรรมนอยในพื้นที่อําเภอแวง

จากมุมมองของบุคคลถึงสาเหตุนั้น (วรเดช  จันทรศร อางในสิงห  สิงหเดช, 2544 : 30) พบวา  

  1. สาเหตุในแงบุคคล อาชญากรรมที่เกิดไดสวนหนึ่งมาจากความโนมเอียงตอการ

กระทําผิดที่ถูกกําหนดโดยบุคลิกภาพของบุคคลที่แตกตางกันออกไป จากผลของการศึกษา

ทางดานสังคมจิตวิทยา ความไมสามารถของบุคคลที่จะปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมและแรงผลักดัน

ของบุคคลที่จะตกลงใจประกอบอาชญากรรมแตที่อําเภอแวงมีลักษณะความเปนอยูอยางไทย

ชนบทกึ่งสังคมสมัยใหม สภาพแวดลอมโดยรวมแลวจัดอยูในมุมมองที่ดี ครอบครัวแตละ

ครอบครัวก็ไมไดมีภาระมากจนกอใหเกิดความเครียด ฉะนั้นสาเหตุในขอนี้จึงมีนอยมาก 

 2. สาเหตุในแงของกลุมบุคคล มองวาอาชญากรรมสวนหนึ่งเกิดจากการขาด

ความสามารถที่จะตอตานการกดดันในการกระทํา ซึ่งถูกกําหนดนโยบายของกลุม เชน การ

เลียนแบบความสัมพันธกับบุคคลตางๆ ในแงของการเรียนรูซึ่งเปนผลที่ไดจากการศึกษาดาน

สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งสภาพของชุมชนอําเภอแวงมีความแตกตางจากสภาพ

ความกดดันหรือตองใหสมาชิกในชุมชนด้ินรนตอสู ฉะนั้นสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมในขอนี้

จึงไมปรากฏในอําเภอแวง  

 3. สาเหตุในแงระบบสังคม มองวาการเกิดอาชญากรรมนั้นยอมเกี่ยวพันและข้ึนอยู

กับสภาพการณตางๆ ทางสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม สถานภาพ และชนชั้นทางสังคมที่บุคคล

จะเปนเคร่ืองกําหนดความโนมเอียงในการกระทําผิด ซึ่งเปนผลที่ไดจากการศึกษาทางสังคมและ

วัฒนธรรมอีกดวย แตอําเภอแวงเปนอําเภอที่ชาวบานมีความเช่ือถือศรัทธาในศาสนามุสลิมมาก 

และศาสนามุสลิมก็สอนใหทุกคนเปนบุคคลที่ดี การสั่งสมความรูความเชื่อถือก็มีมาต้ังแตคนรุน

กอน ดังนั้นจะเห็นไดวาสภาพแวดลอม วัฒนธรรมในอําเภอแวงไมเอ้ือตอการเกิดอาชญากรรมได 

 

 จากปจจัยที่พบจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ แสดงถึงบทบาทความสําคัญของการ     

ส่ือสารและผูนําหนาที่ถายทอดขาวสารวาเปนสวนชวยอยางยิ่งในการพัฒนาโนมเพราะใจใหชมุชน
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ปญหานําวิจัยขอที่ 4 แนวโนมของการสื่อสารเพื่อการปองกันอาชญากรรมในอนาคต
ระหวางเจาหนาที่ตํารวจฯ และชาวบานอําเภอแวง 
 
 ลักษณะการส่ือสารระหวางเจาหนาที่ตํารวจฯ และคนในชุมชนก็คงยังเปนทิศทางการ

ไหลแบบแนวนอน (Horizontal) โดยเนนการส่ือสารระหวางบุคคล (Two – way Communication) 

โดยใชส่ือบุคคลที่เปนผูนําความคิด ความเห็นในชุมชนพื้นที่ เพราะเปนส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ

ที่สุด สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีคุณภาพ ภาษาก็คงใชเปน ภาษาไมเปนทางการ และ

เปนภาษาในทองถิ่นเอง การจัดระบบการเยี่ยม ชาวบานในพื้นที่ก็จะยังใหคงอยู เพราะเปน       

การชวยกระชับความสัมพันธกับชาวบาน ไมใหหางเหินกันไป 

 

 สําหรับการใชกิจกรรมพิเศษเปนส่ือนั้นก็จะยังคงไวซึ่งแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก 

1. กิจกรรมที่กําหนดในแผนงานจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดแกการจัดโครงการ 

อบรม การใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎจราจร การจัดโครงการอบรมสมาชิกอาสาปองกัน

หมูบาน โครงการอบรมอาสาสมัครสายตรวจชุมชุนรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ VR ตํารวจหมูบาน 

การจัดอบรมใหสมาชิกในชุมชนแจงขาวสารตางๆ ที่เปนประโยชนตอการปองกันอาชญากรรมแก

เจาหนาที่ตํารวจ เปนตน ซึ่งแผนงานดังกลาว จะเปนสวนชวยใหความรูแกสมาชิกในชุมชนดาน

การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ เมื่อทุกคนมีความรูแลว ก็จะเกิดความตระหนัก

และมีความหวงใยในสังคมของตนทั้งยังเปนการสนับสนุนใหสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในการ

ปองกันอาชญากรรมในชุมชนของตนเองอีกดวย 

 2. กิจกรรมของชุมชนที่เจาหนาที่ตํารวจเขาไปมีสวนรวม ซึ่งเปนกิจกรรมที่ชุมชนจัดข้ึน

บอยคร้ัง และเกิดจากความต้ังในของคนในชุมชนเองเจาหนาที่ตํารวจเขาไปมีสวนชวยสนับสนุนทั้ง

คาใชจายบาง และการรวมกิจกรรมกับชาวบาน ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางความนาเชื่อถือ การบริการ

สังคม และความไววางในแกชาวบานอําเภอแวงได ทั้งในบางคร้ังการรวมกิจกรรมกับทางชุมชนนี้ 
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 ในเร่ืองแนวโนมการส่ือสารในอนาคตนั้น เจาหนาที่ตํารวจชุมชนสัมพันธก็จะยังคงคิด

หาวิธีการใหมๆ อยูเสมอโดยศึกษาจากชุมชนรอบนอกดวยและสังเกต การสื่อสารจากภายใน

ชุมชนดวย เพื่อการขอความรวมมือจากประชาชนจะไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งผูศึกษาวิจัย

เห็นวา การสื่อสารโดยลักษณะดังกลาวมีความเหมาะสม เพราะจากองคประกอบทางดานผูสงสาร 

และวิเคราะหผูรับสารแลว เห็น การสื่อสารระหวางบุคคลจะเปนทางเลือกที่ดีที่สุด แตหากวา

สมาชิกในชุมชนมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของลักษณะประชากรศาสตร เชน ระดับการศึกษา

สูงข้ึน มีการใชเทคโนโลยีมากข้ึน แนวทางการส่ือสารแบบเดิมก็อาจจะตองปรับเปล่ียนใหการ

ส่ือสารมีหลากหลายมากข้ึนดวย 

 

ปญหาและอุปสรรคในการวิจัย 
 

1. ปญหาระหวางการเก็บขอมูล เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพผู

ศึกษาวิจัยไดพยายาม เก็บขอมูลใหไดขอมูลที่มีลักษณะของขอมูลจากมุมมองของ เจาหนาที่

ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ และมุมมองของสมาชิกในชุมชนอําเภอแวง ใหไดมากที่สุดแต

เนื่องจากการเก็บขอมูลสวนใหญไมไดอยูในพื้นที่ที่ใกลเคียงกับภูมิลําเนาของผูศึกษา อีกทั้ง

ชวงเวลาการเก็บขอมูล เปนชวงเวลา 09.00-16.00 น.เปนสวนใหญ ซึ่งเปนเวลาทํางานทั้งราชการ

และเอกชน สงผลใหกลุมตัวอยางไมวาจะเจาหนาที่ตํารวจ หรือชาวบานในชุมชนมีเวลาใหกับการ

สัมภาษณไมสะดวกนัก 

 2. กลุมตัวอยางที่เปนเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ และผูนําความคิดของ

ชาวบาน อาทิ โตะอิหมาม ผูใหญบาน สมาชิก อบต. กํานัน มีการกิจหนาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ การ

ออกไปรวมประชุมบรรยาย ทั้งในและนอกพื้นที่ทําใหการจัดเวลาเพื่อขอนัดสัมภาษณตองใช

เวลานาน  
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 

1. เจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธในบางคร้ังนอกเหนือจากหนาที่ตาม

ตําแหนงโดยตรงแลว จะตองรับผิดชอบชวยเหลืองานจากชุดอ่ืนๆ ดวย ทําใหการส่ือสารการสราง

ความสัมพันธอาจจะมีขอผิดพลาดและลาชาไปบาง จึงเปนการดีหากจะกําหนดใหเจาหนาที่

ตํารวจฯ รับผิดชอบงานในดานเดียว จะชวยใหสามารถมีเวลาคิดโครงการใหมที่เปนประโยชนตอ

ชุมชนและเจาหนาที่ตํารวจได 

 2. การสื่อสารของเจาหนาที่ตํารวจฯ นั้นจะมีเจาหนาที่สวนนอยที่ไมสามารถส่ือสารกับ

ชาวบานหลายหลังคาเรือนได เนื่องจากไมมีความรูในภาษาทองถิ่นพูดภาษาไทยภาคกลางได

เพียงอยางเดียว การสื่อสารจึงตองใชลามชวยทําใหการสื่อสารระหวางบุคคลตองเพิ่มกระบวนการ

ส่ือสารอีก 1 ข้ัน อาจสงผลใหขอมูลในการส่ือสารผิดพลาดไปจากความจริง และการส่ือสารมี

ความลาชาได ดังนั้น เจาหนาที่ตํารวจฯ ดังกลาวจึงควรเรียนรูภาษาที่ใชกันมากในทองถิ่น และ  

เจาหนาที่ตํารวจเองก็ควรจัดอบรมในเร่ืองของภาษาที่ใชในการสื่อสารดวย 

 3. จากผลการศึกษาพบวาการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือ ส่ือบุคคลที่เปนผูนํา

ความคิดภายในชุมชนนั้นๆ สวนเจาหนาที่ ตํารวจฯ เปนรอง ฉะนั้นการพัฒนาการปองกัน

อาชญากรรมในชุมชนอ่ืนๆ จึงควรใหเจาหนาที่ตํารวจสรางความคุนเคยกับผูนําความคิดและ

ชาวบาน โดยมุงเนนสรางความสัมพันธ ความเขาใจที่ดีกับผูนํากอนในระยะแรก 2-3 เดือน แลวจึง

ขอความรวมมือในการรณรงคหรือการทํางานรวมกับเจาหนาที่ตํารวจตอไป 

 4. จากงานวิจัยช้ินนี้ทําใหทราบวาการสรางความสัมพันธที่ดีกับชาวบานในพื้นที่ที่

เจาหนาที่รัฐตองการลงไปขอความรวมมือหรือพัฒนานั้น การใชส่ือบุคคลเขาทําความรูจักสนิท

สนมกับกลุมเปาหมายยังไมเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อการสรางความรูจักคุนเคย การไวใจไดอยางจริงจัง 

เจาหนาที่ตํารวจหรือเจาหนาที่สงเสริมจากรัฐจะตองลงไปประกอบกิจกรรมคลุกคลีรวมกับ

ชาวบาน อยางตอเนื่องอีกดวย เพื่อแสดงใหคนในชุมชนเห็นความต้ังใจจริงของหนวยงานภาครัฐ 

 5. จากผลงานวิจัยที่ไดนี้ทางภาครัฐหรือเจาหนาที่ตํารวจสามารถนําวิธีการสื่อสาร 

ลักษณะและรูปแบบการส่ือสารของเจาหนาที่ตํารวจชุมชนกับชาวบานในอําเภอแวงไปใชในพื้นที่

ใกลเคียงอ่ืน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชนได 

 6. นอกจากขอเสนอแนะดังที่กลาวมาแลว สํานักงานตํารวจแหงชาติยังสามารถนํา

ลักษณะ รูปแบบการส่ือสารจากผลงานวิจัยช้ินนี้ไปใชวิเคราะหเพื่อหากลยุทธการสื่อสารใหมๆ ให
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ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป 
 

1. ควรใหมีการศึกษาถึงรูปแบบและบทบาทหนาที่การส่ือสารของผูนําชุมชนในการให

สมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมไดอยางละเอียด เพื่อนํามาเปรียบเทียบ   

กับลักษณะการสื่อสารของเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธกับสมาชิกในชุมชน เพื่อ

ประโยชนในการปรับใชได และหาแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน ในการ

ปองกันอาชญากรรมตอไป 

 2. ควรศึกษาถึง ขอแตกตางของปจจัยการส่ือสารทั้งสงผลใหเกิดการมีสวนรวมของ

ชาวบานในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม เชน ปจจัยของผูสงสาร ปจจัยของผูรับสาร 

การเลือกใชส่ือตางๆ ในการสื่อสาร และบริบทที่มีสวนทําใหเกิดกระบวนการตางๆ  

 3. ควรศึกษากระบวนการส่ือสารที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนอ่ืนๆ ที่ประสบ

ความสําเร็จในประเด็นอ่ืนๆ นอกเหนือจากการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
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ภูมิหลังของเจาหนาที่ตํารวจชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ 
 
 1)  ร.ต.อ.สามารถ ธรรมพันธ  
  ตําแหนง รอง สว.ป สภ.อ.แวง   ทําหนาที่เปนหัวหนาชุดตํารวจชุมชนและมวลชน

สัมพันธ  อายุ 44 ป  นับถือศาสนา พุทธ  สถานภาพ สมรส   ระดับการศึกษา ปริญญาตรี   อายุ

ราชการ 22 ป   ภูมิลําเนาเดิม พัทลุง  ประวัติการรับราชการตํารวจ  ดํารงตําแหนงหนาที่อยูใน

จังหวัดภาคใตตลอดระยะเวลา 22 ป เพราะพื้นเพเปนคนภาคใตอยูแลว สวนการมารับตําแหนงที่ 

สภ.อ.แวง  เปนเวลา  2-3 ป และรับทําหนาที่หัวหนาชุดตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธนี้เปน

เวลาประมาณ 3 เดือน เนื่องจากกอนหนานี้มีผูทําหนาที่หัวหนาชุด ตชส. อยูกอนที่จะมารับ

ตําแหนง รอง สว.ป.ที่แหงนี้  เมื่อหัวหนาชุด ตชส. คนเดิมโยกยายจึงมีโอกาส และรับอาสาขอ

ทํางานเปนหัวหนาชุด ตชส. เพราะเคยปฏิบัติหนาที่นี้จากหนวยงานเดิมที่ สภ.อ.เบตง จังหวัด

ยะลา ตลอดเวลาที่รับราชการตํารวจก็จะทํางานเกี่ยวกับงานดานชุมชนและมวลชนสัมพันธ

ตลอดเวลา และมีความชอบเปนการสวนตัวอยูแลว อีกทั้งยังเห็นความสําคัญของการแสวงหาความ

มีสวนรวมของคนในชุมชนหรือพื้นที่ในการรวมงานของเจาหนาที่ตํารวจ จะเรียกวามีประสบการณ

ดานงานชุมชนและมวลชนสัมพันธเปนอยางดี 

 
 2) ด.ต.จิตร   อนุภัทร 
 ตําแหนง ผบ.หมูงานธุรการฯ  ทําหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธดานการเงิน

ประจําชุด  อายุ 45 ป  นับถือศาสนาพุทธ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  โรงเรียนตํารวจภูธร

ภาค 9  อายุราชการ 18 ป  ภูมิลําเนาเดิม สงขลา  ประวัติการรับราชการ ดํารงตําแหนงหนาที่อยู

ใน สภ.อ.แวง ต่ังแตจบจากโรงเรียนตํารวจภูธรภาค 9  อยูที่มานานเปนคนพื้นที่ภาคใตอยูแลวก็ไม

มีปญหาอะไรมาก เดิมทีทํางานธุรการมีงานมากอยูแลวจึงไมไดรวมงานตํารวจชุมชนและมวลชน

สัมพันธ   แตมาระยะหลังบุคลากรมีการโยกยายเปล่ียนแปลง จึงไดมีโอกาสมารวมในงานตํารวจ

ชุมชนและมวลชนสัมพันธ ประมาณ 1 ป  7 เดือน  ดูแลในดานการเงินของชุดตํารวจชุมชนและ

มวลชนสัมพันธ  เพราะผูบังคับบัญชาเห็นถึงความเหมาะสม เพราะอยูมานานพอทราบถึงการ

วิธีการทํางานและปญหาอุปสรรคในการเงินของตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ จึงไดรับ

มอบหมายใหมาทําหนาที่ และเล็งเห็นถึงความสําคัญของงานตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ 

หากไมไดรับความรวมมือจากประชาชน หรือไมไดรับความไววางใจจากประชาชนคงลําบากใน

การทํางาน และความเปนอยู อาจถูกชาวบานเกลียดเปนได 
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 3) ด.ต.กิตติศักด์ิ  ศรีวิจิตร 
 ตําแหนง ผบ.หมู งานแผนงาน ทําหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ ดานแผนงาน 

และโครงการ  อายุ 44 ป   นับถือศาสนาพุทธ  สถานภาพสมรส   ระดับการศึกษา ปริญญาตรี  มีอายุ

ราชการ 10 ป  ภูมิลําเนาเดิมอาศัยที่จังหวัดสงขลา เมื่อจบจากโรงเรียนตํารวจภูธร 9 ก็เขารับราชการ

ตํารวจ ในการรับราชการตํารวจนั้นสวนใหญจะอยูในพื้นที่ภาคใตตลอดระยะเวลา เนื่องจากเปนคนใน

พื้นที่ภาคใต สวนประสบการณการทํางานดานชุมชนสัมพันธนั้นมีมานานหลายป อีกทั้งเปนผูคิดริเร่ิม

สรางสรรโครงการตางๆ มากมาย จนไดรับรางวัลเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธดีเดน

ประจําป พ.ศ. 2539  พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2542 รวมถึงรางวัลอ่ืนๆ อีกมาก  

 นอกจากนั้น ด.ต.กิตติศักด์ิ ยังไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชา เพราะสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและโครงการตางๆ ที่คิดข้ึนก็ประสบความสําเร็จอยางตอเนื่องจนทํา

ให     สภ.อ.แวงไดรับรางวัลโรงพักดีเดน  งานชุมชนและมวลชนสัมพันธดีเดน จากสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ ในป พ.ศ. 2539  พ.ศ.2540 และ พ.ศ. 2544  

  
 4) ส.ต.อ.มะรูดิง  แวสาและ 
 ตําแหนง ผบ.หมู ป.  อายุ  32 ป  ทําหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ    นับถือ

ศาสนา อิสลาม  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา โรงเรียนตํารวจภูธรภาค 9  อายุราชการ  10 ป   

ภูมิลําเนา ปตตานี  หลังจากเรียนจบจากโรงเรียนตํารวจภูธรภาค 9  ไดรับการบรรจุแตงต้ังใหมารับ

ตําแหนงที่ สภ.อ.แวง อยูในพื้นที่นี้มาตลอดระยะเวลาการรับราชการ  และไดมารับทําหนาที่ตํารวจ

ชุมชนและมวลชนสัมพันธไดประมาณ 3 ป  เหตุที่ไดรับทําหนาที่เพราะผูบังคับบัญชาเห็นถึงความ

เหมาะสมที่วา เปนคนพื้นที่และนับถือศาสนาอิสลาม สามารถเขากับประชาชนไดดี มนุษยสัมพันธ

ดี ประชาชนรูจักมาก 

  
 5) ส.ต.ท.มานิต  มะยูมิง 
 ตําแหนง ผบ.หมู ป.  อายุ   32 ป  ทําหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ   นับถือ

ศาสนา อิสลาม  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา โรงเรียนตํารวจภูธรภาค 9  อายุราชการ 7 ป   

ภูมิลําเนา อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส เมื่อเรียนจบจากโรงเรียนตํารวจภูธรภาค 9  ไดรับการบรรจุ

แตงต้ังใหมารับตําแหนงที่ สภ.อ.แวง อยูในพื้นที่นี้มาตลอดระยะเวลาการรับราชการ  และไดมารับ

ทําหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธไดประมาณ 3 ป  เหตุที่ไดรับทําหนาที่เพราะ

ผูบังคับบัญชาเห็นถึงความเหมาะสมที่วา เปนคนพื้นที่และนับถือศาสนาอิสลาม  
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 6) ส.ต.ต.วิศณุ   ลาลี 
 ตําแหนง ผบ.หมู ป.   อายุ  29 ป   ทําหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ   นับถือ

ศาสนา อิสลาม สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา โรงเรียนตํารวจภูธรภาค 9  อายุราชการ  4 ป  

ภูมิลําเนา สตูล    เมื่อเรียนจบจากโรงเรียนตํารวจภูธรภาค 9  ไดรับการบรรจุแตงต้ังใหมารับ

ตําแหนงที่ สภ.อ.แวง อยูในพื้นที่นี้มาตลอดระยะเวลาการรับราชการ  และไดมารับทําหนาที่ตํารวจ

ชุมชนและมวลชนสัมพันธไดประมาณ 3 ป กวา  เหตุที่ไดรับทําหนาที่เพราะผูบังคับบัญชาเห็นถึง

ความเหมาะสม  เปนคนพ้ืนที่ภาคใต และนับถือศาสนาอิสลาม สามารถเขากับประชาชนไดดี 

มนุษยสัมพันธดี ประชาชนรักใคร และเปนที่รูจักมาก 
  
 7) ด.ต.อิบบือ ราเฮง   เจะโวะ 
 ตําแหนง ผบ.หมู ส.  ทําหนาที่หัวหนาชุดตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ  อายุ  46 ป   

นับถือศาสนา อิสลาม  สถานภาพ  สมรส  การศึกษา  โรงเรียนตํารวจภูธร   9  อายุราชการ  27  ป  

ภูมิลําเนา ต.โละจูด  อ.แวง  จว.นราธิวาส  เมื่อจบจากโรงเรียน ก็เขารับราชการตํารวจบรรจุแตงต้ัง 

ดํารงตําแหนงที่ ภ.จว.สุราษฎธานี  ประมาณ  7 ป  ไดขอยายกับภูมิลําเนาเดิมและยายมาดํารง

ตําแหนง ที่ สภ.ต.โละจูด ได  ประมาณ  20 ป   ทํางานดานตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธเปน

เวลา  2 ปกวา  แตกอนหนาที่จะทํางานดานนี้ ก็ทํางานเพื่อประโยชนใหกับชุมชนโดยการเปน

สมาชิกอาสาปองกันหมูบาน (อพป.) และการไดรับเลือกทําหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ

อยางเต็มที่และสมบูรณ เพราะผูบังคับบัญชาเห็นถึงความเหมาะสมในหลายประการ เชน เปนคน

พื้นที่แตงดังเดิม นับถือศาสนาอิสลาม  เปนบุคคลที่ไดรับความไววางใจจากประชาชนและเปนที่

รูจักกันเปนอยางดีในชุมชนสามารถเขากับคนทุกระดับไดเปนอยางดี 

 
 8) จ.ส.ต.รอหิม  ลาเตะ 
 ตําแหนง ผบ.หมู ส. ทําหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ  อายุ  47 ป  นับถือ

ศาสนา อิสลาม สถานภาพสมรส  การศึกษา โรงเรียนตํารวจภูธรภาค 9  อายุราชการ  23 ป  

ภูมิลําเนา ต.แมดง อ.แวง  จว.นราธิวาส  เมื่อจบจากโรงเรียน ฯ ก็รับการบรรจุแตงต้ังที่ สภ.ต.โละ

จูด ตลอดเวลา 23 ป  และไดรับงานตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธประมาณ  2 ป   เหตุที่ไดรับ

หนาที่นี้เพราะผูบังคับบัญชาเห็นถึงความเหมาะสมในหลายประการ เชน เปนคนพื้นที่แตงดังเดิม 

นับถือศาสนาอิสลาม  เปนบุคคลที่ไดรับความไววางใจจากประชาชนและเปนที่รูจักกันเปนอยางดี

ในชุมชนสามารถเขากับคนทุกระดับไดเปนอยางดี  และตัวเองก็มีความเต็มใจในการทําหนาที่นี้

เพราะจะไดชวยใหประชาชนมีความเขาใจในการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจกันมากข้ึน 
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 9) จ.ส.ต.ชาลี  อารงณ 
 ตําแหนง ผบ.หมู ป.   ทําหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ  อายุ 48 ป  นับถือ

ศาสนา อิสลาม  อายุราชการ  22 ป  การศึกษา โรงเรียนตํารวจภูธรภาค  9  อายุราชการ  22  ป 

ภูมิลําเนา ต.แมดง อ.แวง  จว.นราธิวาส  เมื่อจบจากโรงเรียนตํารวจภูธรภาค 9  ก็รับการบรรจุ

แตงต้ังที่ สภ.ต.โละจูด ตลอดเวลา 22 ป  และไดรับงานตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธประมาณ  

18 ป   เพราะผูบังคับบัญชาเห็นถึงความเหมาะสมในหลายประการ เชน เปนคนพ้ืนที่แตงดังเดิม 

นับถือศาสนาอิสลาม  เปนบุคคลที่ไดรับความไววางใจจากประชาชนและเปนที่รูจักกันเปนอยางดี

ในชุมชนสามารถเขากับคนทุกระดับไดเปนอยางดี 

 
 10) ส.ต.ท.สุชาติ  คงชวย 
 ตําแหนง ผบ.หมู ป.  ทําหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ  อายุ  30 ป  นับถือ

ศาสนา พุทธ  อายุราชการ  8 ป การศึกษาระดับ ปวส.  ภูมิลําเนา จังหวัดกระบ่ี  เมื่อจบจากโรงเรียน 

ตํารวจภูธรภาค 9 ก็รับการบรรจุแตงต้ังที่ สภ.ต.โละจูด ตลอดเวลา 8 ป ไดรับงานตํารวจชุมชนและ

มวลชนสัมพันธประมาณ  7 ป  เหตุที่ไดรับเลือกใหทําหนาที่งานชุมชนสัมพันธ เพราะผูบังคับบัญชา

เห็นถึงความเหมาะสมสามารถเขากับประชาชนไดดี มนุษยสัมพันธดี ประชาชนรักใคร และเปนที่  

รูจักมาก 
 11) ส.ต.ท.รอฮิง  ประสิทธิชัยวุฒิ   
 ตําแหนง ผบ.หมู ป.   อายุ 30 ป นับถือศาสนา  อิสลาม ภูมิลําเนา  ต.โละจูด  อําเภอ

แวง  จังหวัดนราธิวาส  อายุราชการ 8 ป จบจากโรงเรียนตํารวจภูธรภาค 9 ไดบรรจุแตงต้ังที่ สภ.ต.

โละจูด  และไดทําตําแหนงเจาหนาที่ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธไดประมาณ 7 ป เหตุที่ไดรับ

เลือกใหทําหนาที่งานชุมชนสัมพันธ เพราะผูบังคับบัญชาเห็นถึงความเหมาะสม ทั้งพื้นเพเดิมเปน

คนในพื้นที่ นับถือศาสนาเดียวกับชาวบาน (ศาสนาอิสลาม)เปนบุคคลที่ไดรับความไววางใจจาก

ประชาชนและเปนที่รูจักกันเปนอยางดีในชุมชนสามารถเขากับคนทุกระดับไดเปนอยางดี 

 
 12) ส.ต.ท.วิศิษฐ  ชูขาว 
 ตําแหนง ผบ.หมู ป.   อายุ 31 ป  นับถือศาสนา พุทธ อายุราชการ 8 ป การศึกษาระดับ 
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