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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาอุ ป สรรคในการป้ องกันและแก้ไ ขปั ญหาอาชญากรรมของข้า ราชการตารวจ
สถานีตารวจภูธรเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบอุปสรรคในการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอาชญากรรมของข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจภูธรเขาย้อย จังหวัด
เพชรบุรี ด้านโครงสร้างและการจัดการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่ องมือเครื่ องใช้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็ นเจ้าหน้าที่ตารวจประจาสถานีตารวจภูธรเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี จานวน 128 คน จึงใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive หรื อ Judgmental
Sampling) จนครบตามจานวน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการ Independent Samples t - test วิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจภูธรเขาย้อย จังหวัด
เพชรบุรี จานวน 128 คน มีช้ นั ยศเป็ นชั้นประทวน ร้อยละ 66.41 เป็ นชั้นสัญญาบัตร ร้อยละ 33.59
มีอายุอยูร่ ะหว่าง 36 - 45 ปี ร้อยละ 41.41 รองลงมามีอายุอยูร่ ะหว่าง 25 - 35 ปี ร้อยละ 25.78 น้
สมรสแล้ว ร้ อยละ 59.38 เป็ นโสด ร้ อยละ 35.94 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ 56.25 สู ง
กว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 22.66 ส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 15,000 - 20,000 บาท ร้อยละ
42.97 มีรายได้นอ้ ยกว่า 15,000 บาท ร้อยละ 38.28
ผลการวิ จ ัย กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ อุ ป สรรคในการป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หา
อาชญากรรมของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านทุกด้านเป็ นปั ญหาและอุปสรรคในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
อาชญากรรมอยู่ใ นระดับมาก ยกเว้นด้านงบประมาณมี ค่ าเฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ ปานกลาง โดยกลุ่ ม
ตัว อย่ า งเห็ น ว่ า ด้า นโครงสร้ า งและการจัด การเป็ นอุ ป สรรคในการป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หา
อาชญากรรมมากกว่าด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่ อง สน. มี ความชัดเจนในนโยบายด้านการป้ องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม รองลงมาคือด้านบุคลากร โดยเฉพาะเรื่ องสน.มีจานวนเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบตั ิงานเพียงพอ ด้านวัสดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ โดยเฉพาะเรื่ องหน่ วยงานได้รับการ

ข
สนับสนุ นด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือเครื่ องใช้จากประชาชนหรื อภาคธุ รกิ จเอกชนเป็ นอย่างดี
และด้านงบประมาณ ตามลาดับ
สาหรับ การทดสอบสมมติ ฐานพบว่า 1) ระดับชั้นยศต่างกันข้าราชการตารวจ สถานี
ตารวจภูธ รเขาย้อย จัง หวัดเพชรบุ รี มี ความคิ ดเห็ น ต่ ออุ ป สรรคในการป้ องกันและแก้ไ ขปั ญหา
อาชญากรรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ในทุก ๆ ด้าน คือ ด้านโครงสร้างและการ
จัดการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ 2) อายุและ
การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็ นอุปสรรคในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอาชญากรรม แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ 3) สถานภาพสมรส
ต่างกันมี ค วามคิ ดเห็ นอุ ปสรรคในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอาชญากรรม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะด้านบุคลากร
ข้อเสนอแนะการศึ กษาครั้ งนี้ 1) ด้านโครงสร้ างและการจัดการ ผูบ้ งั คับบัญชาของ
ข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ต้องมีความชัดเจนในนโยบายด้านการ
ป้ องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่เพื่อให้ขา้ ราชการตารวจเกิ ดความเข้าใจในปั ญหาร่ วมกัน
อันจะนาไปสู่ ตวามสาเร็ จในการทางานของข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจภูธรเขาย้อย จังหวัด
เพชรบุรี 2) ด้านบุคลากร ผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรเขาย้อย จังหวัด
เพชรบุรีตอ้ งมีการจัดหาอัตรากาลังด้านการป้ องกันปราบปรามอาชญากรรมให้มีจานวนเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบตั ิงานเพียงพอ 3) ด้านงบประมาณ ผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธร
เขาย้อ ย จัง หวัด เพชรบุ รี ต้อ งน าเสนอตามสายงานเพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หาเรื่ อ งระเบี ย บการใช้ เ งิ น
งบประมาณไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ งเพื่อให้การทางานเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด 4) ด้าน
วัสดุอุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ ผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรีตอ้ งมีการประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนรู ้ ถึงความสาคัญในการป้ องกันปราบปราม
อาชญากรรม และขอรับการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้จากประชาชนหรื อ
ภาคธุ รกิจเอกชน เพื่อสร้างความพร้อมในการทางาน

