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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนต่ อ การป้ องกัน อาชญากรรมของ สถานี ตารวจ
นครบาลวังทองหลาง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ต่อการป้ องกันอาชญากรรมของ สถานีตารวจนครบาลวังทองหลางทองหลาง ว่าประชาชนมีความ
คิ ดเห็ นเป็ นเช่ นไรต่ อการมี ส่วนร่ วมในการป้ องกันอาชญากรรม ทั้ง นี้ ส ถานี ตารวจนครบาลวัง
ทองหลางได้ปฏิบตั ิตามนโยบายของสานักงานตารวจแห่ งชาติ ในด้านการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรม
ทัว่ ไป ด้านการมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมหลัก ส าหรั บ กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ไ ด้ทาการวิจยั ในครั้ งนี้ คื อ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทาการวิจยั ในครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มาใช้บริ การที่ สถานีตารวจนคร
บาลวังทองหลาง ระหว่างเดือน สิ งหาคม 2556 – ตุลาคม 2556 จานวน 265 คน แบ่งเป็ นชาย จานวน
153 คน หญิ งจานวน 112 คน จาแนกเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึ กษา และรายได้
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้สถิติการ Independent Samples t - test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 42.26 เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 57.74 ส่ วนใหญ่มีอายุอยู่
ระหว่าง 25 – 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 35.85 อายุนอ้ ยกว่า 25 ปี จานวน 87 คน สมรสแล้ว คิดเป็ นร้อย
ละ 50.94 เป็ นโสด คิดเป็ นร้อยละ 30.19 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 49.81 จบ
การศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 33.96 มีรายได้มากกว่า 35,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็ น
ร้อยละ 32.45 มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 15,000 - 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 28.68 ผลการวิจยั โดย
ภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ ยการมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อการป้ องกันอาชญากรรมของสถานี ตารวจ
นครบาลวังทองหลาง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อ
การป้ องกันอาชญากรรมด้านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมหลัก มากกว่าด้านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ทัว่ ไป โดยประชาชนเต็มใจที่ จะให้ค วามสะดวกแก่ ตารวจในการติ ดตามจับกุ มคนร้ า ยมากกว่า
ประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือการแจ้งเบาะแสคนร้ายให้กบั ตารวจทราบ ถ้าท่านรู ้ ขอ้ มูล สาหรับการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) การมีส่วนร่ วมการป้ องกันอาชญากรรมพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ

ข
สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่ วมการป้ องกันอาชญากรรมกับสถานี ตารวจ
นครบาลวังทองหลาง โดยภาพรวมและรายด้านทั้งด้านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทัว่ ไป และด้าน
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมหลักไม่แตกต่างกัน 2) อายุต่างกันมีส่วนร่ วมการป้ องกันอาชญากรรมกับ
สถานีตารวจนครบาลวังทองหลาง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะด้านการมีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมหลัก 3) รายได้ต่างกันมีส่วนร่ วมการป้ องกันอาชญากรรมกับสถานีตารวจนครบาล
วังทองหลาง โดยภาพรวมและรายด้านทั้งด้านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทัว่ ไป และด้านการมีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมหลักแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ 1) ด้านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทัว่ ไป ผูบ้ ริ หารของสถานี
ตารวจนครบาลวังทองหลาง ต้องส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นให้ป ระชาชนเข้า มามี ส่ วนร่ วมในการ
ป้ องกันอาชญากรรมโดยเฉพาะเมื่อมีโครงการสร้างป้ อมยามตารวจในหมู่บา้ นที่ประชาชนอาศัยอยู่
ต้องให้ประชาชนช่ วยเหลื อเพื่อให้เกิ ดความรั บผิดชอบร่ วมกันโดยการสละแรงกายหรื อบริ จาค
ทรัพย์สินตามความจาเป็ น รวมถึงการมีส่วนร่ วมในการแจ้งตาหนิ รู ปพรรณคนร้ายให้ตารวจ ทราบ
เมื่อมีขอ้ มูล 2) ด้านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมหลัก ผูบ้ ริ หารของสถานีตารวจนครบาลวังทองหลาง
ต้องมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ประชาชนสมาชิกโครงการแจ้งข่าวอาชญากรรม
ให้ต ารวจทราบ เพื่ อ ใช้เ ป็ นแนวทางในการสร้ างการมี ส่ ว นร่ วมของประชาชนต่ อการป้ องกัน
อาชญากรรม

