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บทคัดย่อ 
	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์	ดังนี้	เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน	สภาพปัญหา	อุปสรรค	ในการ

มีส่วนร่วมของประชาชน	ในการจัดการความปลอดภัย	สาธารณะ	ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี		

และเพื่อหาข้อเสนอแนะ	 เชิงนโยบายในการมีส่วนร่วมของประชาชน	 รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	กลุ่ม

ตัวอย่าง	คือ	ประชาชนที่พักอาศัยในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี	ตั้งแต่	1	ปีขึ้นไป	จ�านวน	400	คน	ใช้วิธีคัดเลือก

แบบเฉพาะเจาะจง	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี	คือ	แบบสอบถาม	วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าความถี่		และค่าร้อยละ	การ

ทดสอบสมมติฐาน	สถิติที่ใช้คือ	การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว	ส�าหรับตัวแปรที่มากกว่าสอง	2	กลุ่ม	และค่า

เอฟ	 (F-test)และ	 Scheffe’	 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง	 ผลการวิจัยพบว่าระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน	 ในการจัดการความปลอดภัยสาธารณะ	 ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี	 จังหวัดกาญจนบุรี	 โดยรวมทุก

ด้าน	 	 อยู่ในระดับน้อย	 ปัญหา	 อุปสรรค	 และข้อเสนอแนะที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัย

สาธารณะ	ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี		พบว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นมาในระดับสูง	จ�านวน	17	

คน	 คือ	 ไม่มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการจัดท�าแผนป้องกันอาชญากรรมข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามว่า

ไม่มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดท�าแผนป้องกันอาชญากรรม	 	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 จึงควรมีการ

ประชาสัมพันธ์	และ	เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยสาธารณะ	ใน	4	ด้าน	

ได้แก่	ด้านการวางแผน	ด้านการปฏิบัติ	ด้านการร่วมรับประโยชน์	และ	ด้านการติดตามประเมินผล

ค�าส�าคัญ: 	การมีส่วนร่วม	;	ความปลอดภัยสาธารณะ	;	จังหวัดกาญจนบุรี
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ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
	 จังหวัดกาญจนบุรี	เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ	3	ของประเทศไทย	รองมาจาก	จังหวัดนครราชสีมา	

และ	 จังหวัดเชียงใหม่	 ท้ังยังเป็นหน่ึงในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตกเนื่องจาก	 มีชายแดนติดต่อกับประเทศเมีย

นมาร์	ระยะทางประมาณ	370	กิโลเมตร	มีจุดผ่านแดนระหว่าง	ไทย	–	เมียนมาร์	กว่า	43	จุด	ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการก่อ

อาชญากรรม	 และ	 หลบหนีออกทางจุดผ่านแดนทางธรรมชาติได้	 ซึ่งพื้นที่บริเวณตลอดแนวชายแดนจังหวัด

กาญจนบุรี	 ได้รับการดูแลโดย	 ชุดเฉพาะกิจลาดหญ้า	 กองพลทหารราบที่	 9	 ซึ่งมีภารกิจเฝ้าระวังจุดผ่านแดน	 และ	

สร้างมวลชนเพื่อมีส่วนร่วมในการดูแลแนวชายแดนประเทศเมียนมาร์ควบคู่ไปด้วย	 และ	 จ.กาญจนบุรี	 ยังถือเป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญในภาคตะวันตก	 อีกด้วยเห็นได้จากจ�านวนนักท่องเที่ยว	 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองจ�านวนนัก

ท่องเที่ยว	จังหวัดกาญจนบุรี	พ.ศ.	2558	เป็นชาวไทย	ชาวต่างชาติจ�านวน	7,574,278	คน	และปี	พ.ศ.	2562	จ�านวน

เพิ่มเป็น	 9,598,731	 คน	 (กรมการท่องเที่ยว,	 2562)จากจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นปีละหลายแสนคนใน

ลักษณะประชากรแฝง	 ซ่ึงสอดคล้องกับการขยายตัวของสถานที่พักที่เพ่ิมมากขึ้นตามที่แสดงในแผนพัฒนาจังหวัด

กาญจนบุรี	และจากจ�านวนนักท่องเที่ยวที่หมุนเวียน	ตลอดจนพักแรม	ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี	ย่อมเพิ่มอัตราเสี่ยง

ในการเกิดอาชญากรรมขึ้นได้เช่นกัน

	 ทั้งนี้	 จากความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมข้างต้น	 สอดคล้องกับสถิติอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่กอง

บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี	ใน	4	กลุ่มฐานความผิด	ได้แก่	1)	ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต	ร่างกาย	และเพศ	

ABSTRACT 
	 This	article	has	the	following	objectives:	1)	to	study	the	level	of	public	participation.	the	

problems	and	obstacles	in	the	participation	of	the	people	In	public	security	management	in	Kan-

chanaburi	municipality,	Kanchanaburi	Province	and	3)	to	find	suggestions	policy	regarding	public	

participation	in	public	security	management	in	Kanchanaburi	municipality,	Kanchanaburi	province.	

The	research	model	is	quantitative	research.	Use	the	concept	of	participatory	management	and	

factors	affecting	participation	is	a	research	framework.	The	research	area	is	within	the	Kanchanab-

uri	municipality,	Kanchanaburi	province.	The	sample	consisted	of	400	people	Use	specific	selection	

methods	The	tools	used	in	this	research	were	questionnaires	analyzed	using	frequency	and	per-

centage	statistics	(hypothesis),	hypothesis	testing.	The	statistics	used	are	One-Way	ANOVA	for	two	

or	more	variables	and	F-test	and	Scheffe	'to	compare	the	sample	mean.	The	result	of	the	research	

shows	that	the	level	of	public	participation	In	managing	public	safety	In	Kanchanaburi	municipal-

ity	Kanchanaburi	Overall,	all	aspects	At	the	low	level,	problems,	obstacles	and	suggestions	for	

participation	in	public	safety	management.	In	Kanchanaburi	municipality	Kanchanaburi	It	was	found	

that	there	were	17	high	level	of	opinions,	which	were	no	public	relations	regarding	crime	preven-

tion	plan,	suggestion	of	respondents	that	there	was	no	public	relation	regarding	crime	prevention	

plan.	Related	agencies	Therefore,	public	relations	and	opportunity	should	be	given	to	people	to	

have	the	opportunity	to	participate	in	public	safety	management	in	4	areas,	including	planning.	

Practical	In	terms	of	benefits	and	monitoring	and	evaluation	

Keywords:	Participation;	Public	safety;	Kanchanaburi
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2)	ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	3)	ฐานความผิดพิเศษ	และ	4)	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	ตั้งแต่ปี	2558	–	2562	

พบว่ามีตัวเลขที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	รายละเอียดตามตารางด้านล่าง

ตารางที่ 1	แสดงจ�านวนจ�านวนคดีอาญารับแจ้ง	ในพื้นที่รับผิดชอบของ	กองบังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี	

จ�าแนกตามประเภทคดี	พ.ศ.	2556	–	2560	(หน่วย	:	คดี)

ที่ ประเภทคดี 2558 2559 2560 2561 2562

1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต	 ร่างกาย	

และเพศ

338 311 314 289 284

2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 1,030 986 926 965 804

3. ฐานความผิดพิเศษ 630 381 747 469 368

4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 3,542 4,095 7,229 7,891 6,971

รวม 5,540 5,773 9,216 9,614 8,427

(ที่มา : กองบังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี,	2562)

	 จากสถิติอาชญากรรม	ตั้งแต่ปี	2558	–	2562	เห็นได้ว่า	มีสถิติที่เพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปี	2560	แม้จะลด

ลงเล็กน้อย	 ในปี	 2562	แต่อย่างไรก็ตามในภาพรวมก็ถือว่ายังสูงอยู่	 ทั้งนี้การป้องกันอาชญากรรมไม่สามารถปล่อย

ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย	 ด�าเนินการแต่ฝ่ายเดียว	 เพราะเจ้าหน้าที่ไม่ได้อยู่	 และรับรู้ปัญหา

ของชุมชนได้ตลอดเวลา	ซึ่งสอดคล้องกับ	ประกาศ	คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ที่	111	/	2557	เรื่อง	การแก้ไขเพิ่ม

กฎหมายว่าด้วยต�ารวจแห่งชาติ	 ซ่ึงมีเน้ือหาท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยสาธารณะของ

ประชาชน	(คณะรักษาความสงบแห่งชาติ,	2557)	ซึ่งน�าไปสู่การออกระเบียบ	ก.ต.ช.	ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัด

ระบบการบริหารการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิดทางอาญา	การรักษาความสงบ

เรียบร้อย	 และรักษาความปลอดภัยของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน	พ.ศ.	

2559	(ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายต�ารวจแห่งชาติ,	2559)	National	Police	Policy	Office,	(2016)

	 ทั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรี	ซึ่งมีลักษณะที่เอื้อต่อการเกิดอาชญากรรม	ทั้งความหลากหลายของประชากร	รวม

ถึงการเป็นศูนย์กลางทางการค้าภาคตะวันตก	 และ	 การท่องเที่ยว	 ประกอบกับลักษณะอาชญากรรมที่เกิดขึ้น

เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ	 จึงมีการจัดตั้ง	 “คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค	 จังหวัด

กาญจนบุรี”	 โดยมี	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ	 และ	 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้

กฎหมายต่างๆ	เช่น	ฝ่ายปกครอง	ต�ารวจ	และ	ทหาร	รวมไปถึงภาคเอกชน	โดยผู้ที่เป็นหน่วยปฏิบัติหลักได้แก่	เจ้า

หน้าที่ต�ารวจสังกัด	 “กองบังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี”	 ซ่ึงมีหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ	 โดย

ต�าแหน่ง	 ที่ส�าคัญมีภาคประชาชนร่วมด้วยซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการค้าท่ีส�าคัญในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี	 ร่วมเป็น

คณะกรรมการดังกล่าวด้วย	ถือว่าครบรูปแบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมแบบไตรภาคี	คือ	การร่วมมือ

ระหว่างส่วนราชการ	ประชาชน	และ	องค์กรเอกชน	โดยมีต�ารวจในพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบ	ประสาน	สนับสนุน	ร่วม

กับฝ่ายปกครองส่วนท้องถ่ิน	 โดยการวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายในการวัดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอด

จนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น	
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วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1)	เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน	ในการจัดการความปลอดภัยสาธารณะ	ร่วมกับเจ้าหน้าที่

ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย	ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี	

	 2)	 เพื่อศึกษา	 สภาพปัญหา	 อุปสรรค	 ในการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ในการจัดการความปลอดภัย	

สาธารณะ	ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี	

	 3)	 เพื่อหาข้อเสนอแนะ	 เชิงนโยบายในการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ในการจัดการความปลอดภัย	

สาธารณะ	ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี

สมมติฐานการวิจัย 
	 การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมต่างประเภทกัน	 ส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในการ

จัดการความปลอดภัยสาธารณะ	ในจังหวัดกาญจนบุรี	แตกต่างกัน

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี	 เป็นการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของ	 ประชาชน	 ในการจัดการความปลอดภัย

สาธารณะ	 ในเทศบาลเมืองกาญจนบุรี	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

เพื่อใช้เป็นแนวทางการศึกษาวิจัยประกอบด้วย

	 แนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรม	 และพฤติกรรมเบี่ยงเบน	 คือความเบ่ียงเบนทางเพศ	 เป็นความผิดปกติทาง

เพศ	 คือ	 มีความรู้สึก	 ทัศนคติและค่านิยม	 ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่แสดงออกไปอย่างไม่เหมาะสม	 มีลักษณะ

เบี่ยงเบนไปจากบุคคลในสังคมนั้น	ๆ 	ส�าหรับสาเหตุส่วนหนึ่งนั้น	อาจสืบเนื่องมาจากสภาพจิตใจที่ผิดปกติมีผลท	าให้

ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นโรคจิต	 แต่อาจมีเพียงลักษณะบุคลิกภาพแปรปรวน	

(Personality	Disorders)ความผิดปกติทางเพศมีหลายประเภท	บางประเภทนั้นขัดต่อศีลธรรมจรรยา	บางประเภท

ก็อาจมี	(สฤษดิ์	สืบพงษ์ศิริ,	2559)	Sarit	Suebpongsiri,	(2016)

	 ความรุนแรงถึงขั้นไม่สามารถควบคุมได้	 จึงมีลักษณะเกี่ยวเน่ืองกับอาชญากรรมทางเพศด้วยส่วนผลกระ

ทบของพฤติกรรมความเบี่ยงเบนทางเพศ	จะก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในบทบาทที่ไม่เหมาะสม	รวมทั้งจะก่อให้

เกิดปัญหาอาชญากรรม	ปัญหาด้านสุขภาพ	เช่น	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปัญหายาเสพติด	ปัญหาอาการทางจิตใจ

และปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนอื่น	ๆ	เช่น	การฆ่าตัวตายติดตามมา	(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2549)	(Chulalong-

korn	University,	(2006)

	 ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความปลอดภัยสาธารณะ	 ประกอบด้วยความปลอดภัยเป็นแนวคิดที่กว้างและ

ความหมายของค	 าดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับในหลายศาสตร์ได้แก่	 สังคมวิทยา	 ภูมิศาสตร์	 อาชญาวิทยา	

สถาปัตยกรรม	สิ่งแวดล้อม	จิตวิทยา	การเมือง	หรือการวางแผนเมือง	เป็นต้น	โดยทั่วไปความปลอดภัย	สามารถแบ่ง

เป็นมุมมองส�าคัญได้	2	แบบคือ	(Kullberg,	2010,	p.13-17)

		 1.	ความปลอดภัยในฐานะที่เป็นวัตถุวิสัย	(Safety	as	an	objective	condition)	มักใช้ในประเด็นของการ

จัดการและการป้องกัน	 มีความหมายอธิบายถึงการไม่มีหรือการลดสภาพการบาดเจ็บหรืออันตราย	 ไม่เกี่ยวข้องกับ

ความนึกคิดและความรู้สึก	สามารถอธิบายเป็นจ�านวนที่เกิดขึ้นจริงหรือความเสี่ยงของอุบัติเหตุนั้น	ๆได้

	 2.	 ความปลอดภัยในฐานะที่เป็นอัตวิสัย	 (Safety	 as	 an	 subjective	 phenomenon)	 มีความหมาย

สัมพันธ์กับความรู้สึกส่วนบุคคลและองค์ประกอบพฤติกรรมในสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม(ศศิกาญจน	์

ศรีโสภณ,	2558)	(Sasikan	Srisopon(2014)
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	 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน	ในการจัดการความปลอดภัย	สาธารณะ	ประกอบ

ด้วยการมีส่วนร่วม	 หมายถึง	 การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาส	 การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท�างานนั้น	

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค�านึงถึง	 เงื่อนไขหรือหลักการส�าคัญ	 คือการมีส่วนร่วมต้องเกิดจากความเต็มใจและความ

ตั้งใจที่จะเข้าร่วม	 เพราะจะท�าให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการแก้ไขปัญหาตัดสินใจในเรื่องนั้น	 ๆ	

กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค	การมีส่วนร่วมต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพ	

อิสรภาพที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกหรือจัดให้มีการมีส่วนร่วมหรือไม่ข้อส�าคัญคือ	การมีส่วนร่วมนั้นต้องไม่เกิดจากการ

บังคับหรือขู่เข็ญจากผู้ที่เหนือกว่า	 ลักษณะของการมีส่วนร่วมหรือได้ให้ความหมายหรือได้ให้นิยามค�าว่าการมีส่วน

ร่วมไว้หลากหลายข้างต้นแล้ว	 เห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในของชุมชนน้ัน	 รวมถึงการจัดหางบประมาณใน

การแก้ไขปัญหา	ตลอดจนร่วมรับผลประโยชน์ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ	เช่นเดียวกับเมตต์เมตต์

การุณ์จิต	(2553,หน้า71)	(Matt	Mettgaroojit(2010)	ที่เสนอไว้สอดคล้องกับ	จอมพงศ์	มงคลวนิช	(2554	,หน้า	53)	

Jomphong	Mongkolwanich.	(2011).	ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมไว้ว่า	การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีความเชื่อมโยง

ใกล้ชิดกับการด�าเนินงานเกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนองค์การหรือเครือข่ายเพราะมีผลในทางจิตวิทยา	 เป็นอย่างยิ่ง	

กล่าวคือ	ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร	ความคิดเห็นถูกรับฟังและน�า

ไปปฏิบัติจากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า	 การมีส่วนร่วม	 คือกระบวนการที่ประชาชนได้มีโอกาสได้ร่วมปฏิบัติ

ภารกิจ	ด�าเนินการ	ท�ากิจกรรม	ได้แสดงออกทางความคิด	ได้ตัดสินใจ	แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง	มีบทบาทในภารกิจ	

หรือในสังคมนั้น	ๆ

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณพื้นที่วิจัย	คือ	พื้นที่เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี	โดยมี

รายละเอียดการวิจัย	ดังนี้

	 ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ	 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี	 จ.กาญจนบุรี	 รวม

ประชากรทั้งสิ้น	28,960	คน	กลุ่มตัวอย่าง	การก�าหนดกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลจะใช้วิธีการแบบสุ่มของ	ทาโร่	

ยามาเน่	(Taro	Yamane)	ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	จากกลุ่มประชากร	28,960	คน	ต้องเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	

ประมาณ	395	ตัวอย่าง	ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูล	400	ตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้	 มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม	 แบ่งเป็น	 3	 ส่วน	 คือ	 ส่วนที่	 1	 ข้อมูลทั่วไป

เกี่ยวข้องกับ	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	อาชีพ	ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี	รายได้	และการ

ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม	 ส่วนที่	 2	 ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ในการจัดการ

ความปลอดภัยสาธารณะ	 ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ลักษณะค�าถามเป็นแบบประมาณค่า	

ส่วนที่	 3	 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา	 อุปสรรค	 และข้อเสนอแนะที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัย

สาธารณะ	 ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี	 จังหวัด	 วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อ

หาความเที่ยงตรง	 (Validity)	 เป็นการหาความเที่ยงตรง	 เชิงเนื้อหา	แนวคิด	ส�านวน	ภาษา	การหาค่าความเชื่อมั่น	

(Reliability)	 ผู้วิจัยหาค่าความเชื่อมั่นโดยการน�าแบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรในกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียง

กัน	คือ	ประชาชน	ในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง	จังหวัดราชบุรี	จ�านวน	30	คน	โดยมีค่าความเชื่อมั่นที่	0.97

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์	จ�านวน	400	ชุด	บันทึกลงรหัส

และตรวจสอบให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย	 (Mean)	 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	
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(Standard	Deviation)	สถิติที่ใช้คือ	การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว	(One	-	Way	ANOVA)	ส�าหรับตัวแปร

ที่มากกว่าสอง	2	กลุ่ม	และค่าเอฟ	(F-test)	เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า	2	กลุ่ม	และ	Schef-

fe’	เพื่อเปรียบเทียบรายคู่	เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกัน

ผลการวิจัย
	 1)	ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน	ในการจัดการความปลอดภัยสาธารณะ	ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษา

ความสงบเรียบร้อย	ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี	พบว่า

ตารางที่ 2	 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง	 จ�าแนกระดับการ	 มีส่วนร่วมของ

ประชาชน	ในการจัดการความปลอดภัยสาธารณะ	ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี	โดย

รวมทุกด้าน

ที่ การมีส่วนร่วมโดยรวมรายด้าน X S.D. ระดับการมีส่วนร่วม ล�าดับที่

1. ด้านการวางแผน 1.88 1.18 น้อย 4

2. ด้านการปฏิบัติ 2.04 1.08 น้อย 2

3. ด้านการร่วมรับประโยชน์ 3.24 0.92 ปานกลาง 1

4. ด้านการติดตามประเมินผล 2.00 1.18 น้อย 3

รวมเฉลี่ย 2.29 1.09 น้อย

	 จากตารางที่	 2	 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ในการจัดการความปลอดภัยสาธารณะ	 ด้านการ

วางแผน	ด้านการปฏิบัติ	ด้านการร่วมรับประโยชน์	ด้านการติดตามประเมินผล	รวมเฉลี่ย	2.29,	S.D.	=1.09	ระดับ

การมีส่วนร่วมน้อยแสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความส�าคัญต่อการจัดการความปลอดภัยสาธารณะ

	 ผลการทดสอบสมมติฐาน	 พบว่าประเภทของการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมที่ต่าง

ประเภทกัน	ส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการความปลอดภัยสาธารณะ	ในเขตเทศบาลเมือง

กาญจนบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี	ทั้งรวมทุกด้าน	และ	แยกเป็นรายด้านทั้ง	4	ด้าน	กล่าวคือ	ด้านการวางแผน	ด้านการ

ปฏิบัติ	 ด้านการร่วมรับประโยชน์	 และด้านการติดตามประเมินผล	 ซึ่งจ�าแนกตามประเภทการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ

การป้องกันอาชญากรรม	 ได้แก่	 การอบรม/ศึกษาดูงาน	 เอกสารเผยแพร่ของราชการ	 ส่ือสารมวลชน	 อื่น	 ๆ	 ได้แก่	

อินเตอร์เน็ต	เป็นต้น	และ	ไม่เคยได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมจากช่องทางใด	ๆ	เลย	เป็นประเด็น

ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องน�าข้อมูลมาใช้ในการหาแนวทางหรือมาตรการในการสร้างการมีส่วนร่วมต่อการ

จัดการความปลอดภัยสาธารณะ

	 2)	สภาพปัญหา	อุปสรรค	ในการมีส่วนร่วมของประชาชน	ในการจัดการความปลอดภัย	สาธารณะ	ในเขต

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี	พบว่า

	 ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวนทั้งหมด	400	คน	มีกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	33	คน	แสดงความคิดเห็นและข้อ

เสนอแนะอื่น	 ๆ	 หรือแนวทางการจัดการความปลอดภัยสาธารณะ	 ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี	

จังหวัดกาญจนบุรี	มีข้อเสนอแนะในระดับสูงสุด	คือ	ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้มีส่วนร่วมในการก�าหนดแผนป้องกัน

อาชญากรรม	จ�านวน	17	คน	รองลงมา	คือ	ต้องการให้ประชาชนร่วมกันรักษาความสะอาด	เพื่อไม่ให้มีพื้นที่รกทึบ	



368 ปีท่ี 25 ฉบบัท่ี 3  กนัยายน - ธนัวาคม 2563

จ�านวน	 4	 คน	 เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้มีประสิทธิภาพ	 และ	 มีการให้ความรู้ประชาชน	

จ�านวน	3	คน	เจ้าหน้าที่มักถึงที่เกิดเหตุช้า	จ�านวน	3	คน	ต้องการให้ประชาชนร่วมกันป้องกันอาชญากรรมในชุมชน

ของตน	จ�านวน	3	คน	ต้องการให้เจ้าหน้าที่	เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมก�าหนดแผนการป้องกันอาชญากรรม	จ�านวน	

2	คน	และข้อเสนอแนะน้อยที่สุด	คือ	ต้องการให้มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์	วงจรปิดอย่างครอบคลุม	จ�านวน	1	คน	

รายละเอียดจากตารางที่	3

ตารางที่ 3 ปัญหา	 อุปสรรค	 และข้อเสนอแนะที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยสาธารณะ	 ของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี	จังหวัดกาญจนบุรีโดยเรียงล�าดับจากความถี่มากไปหาน้อย

ล�าดับที่ ข้อความ จ�านวน (คน)

1 ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้มีส่วนร่วมในการก�าหนดแผนป้องกันอาชญากรรม 17

2 ต้องการให้ประชาชนร่วมกันรักษาความสะอาด	เพื่อไม่ให้มีพื้นที่รกทึบ 4

3 เจ้าหน้าท่ีป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้มีประสิทธิภาพ	 และ	 มีการให้

ความรู้ประชาชน

3

เจ้าหน้าที่มักถึงที่เกิดเหตุช้า 3

ต้องการให้ประชาชนร่วมกันป้องกันอาชญากรรมในชุมชนของตน 3

4 ต้องการให้เจ้าหน้าที่	เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมก�าหนดแผนป้องกันอาชญากรรม 2

5 ต้องการให้มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอย่างครอบคลุม 1

รวม 33

 

	 ข้อมูลตามตารางจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้มีส่วนร่วมในการก�าหนดแผนป้องกัน

อาชญากรรม	 และความต้องการให้ประชาชนร่วมกันรักษาความสะอาด	 เพื่อไม่ให้มีพื้นท่ีรกทึบ	 เจ้าหน้าที่ป้องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมได้มีประสิทธิภาพ	และ	มีการให้ความรู้ประชาชน	เจ้าหน้าที่มักถึงที่เกิดเหตุช้า	ต้องการ

ให้ประชาชนร่วมกันป้องกันอาชญากรรมในชุมชนของตน	 มีความส�าคัญน้อยที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่	 เปิดโอกาสให้

ประชาชนร่วมก�าหนดแผนป้องกันอาชญากรรม	ต้องการให้มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอย่างครอบคลุม

	 3)	ข้อเสนอแนะ	 เชิงนโยบายในการมีส่วนร่วมของประชาชน	ในการจัดการความปลอดภัย	สาธารณะ	ใน

เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี	 จังหวัดกาญจนบุรี	 พบว่าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 ของการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดการความปลอดภัยสาธารณะ	ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี	จากการวิจัยพบ

ว่า	 ประชาชนมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย	 ซ่ึงควรส่งเสริม	 และชักชวนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ

จัดการความปลอดภัยสาธารณะในชุมชนของตนมากขึ้น	 โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสารเผยแพร่ของทาง

ราชการ	 หรือ	 ผ่านไปทางผู้น�าชุมชน	 โดยในระยะเริ่มต้นควรเริ่มจากผู้น�าชุมชน	 กล่าวคือ	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 และ	

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	รวมถึงภาคประชาชน	เช่น	สภาหอการค้า	และ	สมาคมชาวเรือชาวแพ	ที่เป็นหนึ่ง

ใน	คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี	อยู่แล้วไปรับฟังข้อเสนอแนะ	หรือ	ปัญหา

ที่เกิดขึ้นในชุมชนมาน�าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ	จากนั้นในระยะต่อไปจึงให้ผู้น�าชุมชน	และ	ภาคประชาชน

ข้างต้น	 ไปสร้างกลุ่มมวลชนตามแต่ละชุมชน	 เพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยสาธารณะในชุมชนของ
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ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ	โดย	คณะกรรมการฯ	อาจมอบหมายให้	กองบังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี	เป็น

ผู้สนับสนุนองค์ความรู้	และ	การฝึกอบรมให้แต่ละชุมชนต่อไป

	 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรม	 หรือ	 การจัดการความปลอดภัยสาธารณะ	 เช่น	

กองบังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี	หรือ	เทศบาลเมืองกาญจนบุรี	ควรมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน	หรือ	ผู้

แทนประชาชน	 ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการป้องกันอาชญากรรม	 ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี	 จังหวัด

กาญจนบุรี	 เพิ่มมากข้ึน	 เพราะจากผลการวิจัยพบว่า	 ระดับการมีส่วนร่วมด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดคือ	 ด้านการการ

วางแผน	 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด	 คือ	 การมีส่วนร่วมก�าหนดหรือจัดท�าแผนชุมชนเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา

อาชญากรรมในชุมชน	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมาก	 ต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนการป้องกัน

อาชญากรรม	หรือ	การจัดการความปลอดภัยสาธารณะ

	 จากข้อเสนอแนะที่กลุ่มตัวอย่างเสนอมามากที่สุดก็คือ	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้

ทราบเกี่ยวกับการร่วมจัดท�าแผนป้องกันอาชญากรรม	 หรือ	 การจัดการความปลอดภัยสาธารณะ	 ในเขตเทศบาล

เมืองกาญจนบุรี	 จังหวัดกาญจนบุรี	 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากต้องการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนการ

ป้องกันอาชญากรรม	หรือ	การจัดการ	ความปลอดภัยสาธารณะ	ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี

อภิปรายผลการวิจัย 
	 1.	 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการความปลอดภัยสาธารณะ	 ในเขตเทศบาลเมือง

กาญจนบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี	โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับน้อย	หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

	 	 	 1.1	 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการวางแผน	 จากการศึกษาวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง

พบว่าอยู่ในระดับน้อย	โดยประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดในด้านการวางแผน	คือ	ประชาชนมีส่วนร่วมในการชักชวน

สมาชิกในชุมชนให้ร่วมกันหาทางด�าเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งการที่ประชาชนมี

การชักชวนให้มีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อป้องกันอาชญากรรมภายในชุมชนของตน	 อยู่บนพื้นฐานของหลักการมี

ส่วนร่วมระบุถึงกลยุทธ์ส�าคัญ	7	ประการ	ของทฤษฎีหน้าต่างแตกโดยหนึ่งในหลักการส�าคัญ	คือ	การเน้นการสร้าง

หุ้นส่วนในชุมชน	 ซึ่งก็คือการร่วมก�าหนดวิธีการในการป้องกันอาชญากรรมของชุมชนตนเอง	และ	 อุบลวรรณ	 แก้ว

พรหม	(2556)	(Ubonwan	Kaewphrom.	(2013)ซึ่งพบว่า	หนึ่งในปัจจัยที่เกื้อหนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	คือ	การได้รับการบอกกล่าวหรือชักชวน

	 	 	1.2	ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการปฏิบัติ	จากการศึกษาวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างพบ

ว่าอยู่ในระดับน้อย	 โดยประชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุดในด้านการปฏิบัติ	 คือ	 ประชาชนช่วยสอดส่องความปลอดภัย

ให้กับเพื่อนบ้าน	ซึ่งสอดคล้องกับ	สุพิศาล	ภักดีนฤนาถ	(2556)	Supisarn	Phakdinaruenat.	(2013).	ซึ่งกล่าวถึง

บัญญัติ	 10	 ประการ	 ของทฤษฎีต�ารวจผู้รับใช้ชุมชน	 โดยหน่ึงในหลักการส�าคัญคือ	 เน้นการป้องกันอาชญากรรม

มากกว่ารอให้เกิดเหตุ	 (Proactive	 Crime	 Prevention)	 คือ	 สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการป้องกัน

อาชญากรรมด้วยชุมชนเอง	 โดยใช้เทคนิคแก้ต้นเหตุปัญหา	 การควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม	 การจัด

ระบบเพื่อนบ้านเตือนภัย	หรือจัดสายตรวจประชาชน	เป็นต้น

	 	 	 1.3	 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการร่วมรับประโยชน์	 จากการศึกษาวิจัยจากกลุ่ม

ตัวอย่างพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง	 โดยประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดในด้าน	การร่วมรับประโยชน์	 คือ	ประชาชน

รู้สึกมั่นใจว่า	มีเพื่อนบ้านคอยระวังภัยที่จะเข้ามากล�้ากรายบ้านของตนเอง	ซึ่งสอดคล้องกับ	สมศักดิ์	 วุฒิพิมลวิทยา	

(2559)	Somsak	Wuttipimonwitthaya.	(2016)	ซึ่งพบว่า	ประสิทธิผลในการป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมใน

พื้นที่ต�ารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี	 เกิดจากการตรวจดูความเรียบร้อยกลอนของประตูหน้าต่างทั้งหมดก่อนออกจาก
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บ้านพักอาศัยของสมาชิกในชุมชน	และการเล่ารายละเอียดและกลอุบายต่างๆ	ของคนร้ายให้กับคนภายในบ้านหรือ

ผู้พักอาศัยทราบระมัดระวังในการเปิดประตูและพูดคุยกับคนแปลกหน้า	 และระมัดระวัง	 เวลากลางคืนควรเปิด

ไฟฟ้า	ให้มีแสงสว่างรอบบริเวณบ้านการให้แสงสว่างตามท้องถนน	ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับทฤษฎีหน้าต่างแตก	

ที่มุ่งเน้นการเป็นหุ้นส่วนกันระหว่าง	เจ้าหน้าที่	บังคับใช้กฎหมาย	และ	สมาชิกในชุมชน	โดยเน้นให้เกิดดูและระหว่าง

กันของคนในชุมชนที่เป็นผู้รู้ปัญหาในชุมชนอย่างแท้จริง	และ	หนึ่งในบัญญัติ	10	ประการ	ของทฤษฎีต�ารวจ	ผู้รับใช้

ชุมชน	 ซึ่งมุ่งป้องกันอาชญากรรมโดยมุ่งเน้นให้มีการป้องกันอาชญากรรมโดยชุมชน	 ดูแลตนเองได้ในลักษณะเพื่อน

บ้านระวังภัย	(สุพิศาล	ภักดีนฤนาถ,	2556)	Supisarn	Phakdinaruenat.	(2013).	รวมถึงยังสอดคล้องกับปัจจัยที่ส่ง

เสริมให้การป้องกันอาชญากรรมมีประสิทธิภาพ	1	ใน	4	ประการ	คือ	การเปลี่ยนเงื่อนไขทางสังคมซึ่งส่งผลต่อการก

ระท�าผิดและการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม	 หรือที่เรียกว่าการควบคุมทางสังคมโดยชุมชน	 ซึ่งการใช้มาตรการสอด

ส่องดูแลกันเองของสมาชิกในชุมชน	นั้นจะมีความใกล้ชิด	และมองเห็นปัญหาได้มากกว่าเจ้าหน้าที่	ซึ่งไม่ได้อยู่อาศัย

ภายในชุมชนตลอดเวลา	(กฤษณพงค์	พูตระกูล,	2560)(Kritsanapong	Putrakul.	(2017)

	 	 	1.4	ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการติดตามประเมินผล	จากการศึกษาวิจัยจากกลุ่ม

ตัวอย่างพบว่าอยู่ในระดับน้อย	 โดยประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดในการติดตามประเมินผล	 คือ	 ประชาชนติดตาม

สถานการณ์อาชญากรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งในการมีส่วนร่วมในการติดตามสถานการณ์อาชญากรรมใน

ชุมชนตนเองอย่างต่อเนื่อง	นั้นสอดคล้องกับ	1	ใน	4	หลักการที่ควรจะมีในการมีส่วนร่วมของประชาชน	คือ	การมี

ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงานถ้าหากการติดตามงานและ	 ประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วมแล้ว

สมาชิกในชุมชน	 หรือ	 ประชาชน	 ในเขตเทศบาล	 ย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที่ท�าไปนั้นได้รับผลดีได้รับ

ประโยชน์หรือไม่อย่างใด	 การด�าเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันในโอกาสต่อไป	 จึงอาจจะประสบความยากล�าบาก	 (โก

วิทย์	 พวงงาม,2553)(Kovit	 Puangngam.	 (2010).	 ซึ่งการเปิดเผยสถิติอาชญากรรม	 ให้ประชาชนทราบ	 และยิ่ง

แสดงให้เห็นว่ามีสถิติลดลงหลังจากที่ประชาชนมีส่วนร่วม	จะยิ่งท�าให้ประชาชนความรู้สึกภูมิใจและอยากมีส่วนร่วม

มากขึ้นในโอกาสต่อไป

	 2.	 ปัญหา	 อุปสรรค	 และข้อเสนอแนะที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยสาธารณะ	 ของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี	ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะสูงสุด	คือ

	 	 	 2.1	 ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้มีส่วนร่วมในการก�าหนดแผนป้องกันอาชญากรรม	ซึ่งการไม่

ประชาสัมพันธ์ให้มีส่วนร่วมในการก�าหนดแผนป้องกันอาชญากรรมนั้น	เท่ากับว่าแผนป้องกันอาชญากรรม	เป็นการ

วางแผน	 รวมถึงปฏิบัติโดยฝ่ายเจ้าหน้าท่ีเพียงเท่าน้ัน	 ส่วนประชาชนซึ่งตระหนักรู้ความส�าคัญเกี่ยวกับการป้องกัน

อาชญากรรม	 ก็มีการมีส่วนร่วมกับสมาชิกในชุมชนในการดูแลความปลอดภัยสาธารณะภายในชุมชนของตน	 ซึ่ง

แสดงให้เห็นในผลการวิจัยว่าการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมที่ต่างกัน	มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วม

ในการจัดการความปลอดภัยสาธารณะ	 ซ่ึงการท�าให้นโยบายสอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีแท้จริงย่อมต้องมีการร่วม

มือกันระหว่างเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย	 และ	 ประชาชน	 ซ่ึงรับรู้สภาพปัญหาความไม่ปลอดภัยภายในชุมชนของ

ตนเองดีที่สุด	สอดคล้องกับ	ทฤษฎีต�ารวจผู้รับใช้ชุมชน	ซึ่งระบุในบัญญัติ	10	ประการ	ว่า	 ใช้พลังความร่วมมือของ

ประชาชน	 และ	 อาสาสมัคร	 (Volunteers)	 ในระบบต�ารวจผู้รับใช้ชุมชนมุ่งเน้นให้มีการใช้ความร่วมมือของ

ประชาชน	เป็นอาสาสมัครในรูปแบบต่าง	ๆ	ตามที่ชุมชนหรือในพื้นที่มีต้นทุนทางสังคม	หรือมีการจัดตั้ง	หรือมีความ

เหมาะสม	 เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ให้ความรู้และสร้างความร่วมมือ	 ก�าหนดวิธีการจัดตั้ง	 เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสช่วย

เหลืองานป้องกันอาชญากรรม	และแก้ไขความไม่เป็นระเบียบของชุมชนตามความเหมาะสม	ซึ่งจะท�าให้เจ้าหน้าที่มี

เวลาไปท�างานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอื่นได้มากขึ้น	รวมถึงการใช้ผู้สนับสนุน	 (Enhancer)	 ในระบบต�ารวจ

ผู ้รับใช้ชุมชน	 ต�ารวจ	 หรือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย	 จะต้องหาความร่วมมือในการสนับสนุนงานป้องกัน
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อาชญากรรม	 จากชุมชน	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ไม่เฉพาะงานป้องกันอาชญากรรมเท่านั้น	 แต่ต้องแสวง

ประโยชน์ด้านความร่วมมืออื่นๆ	ด้วย	และ	สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการป้องกันอาชญากรรมด้วยชุมชน

เอง	 โดยใช้เทคนิคแก้ต้นเหตุปัญหา	 การควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม	 การจัดระบบเพื่อนบ้านเตือนภัย	

หรือจัดสายตรวจประชาชน	เป็นต้น	(สุพิศาล	ภักดีนฤนาถ,	2556)	Supisarn	Phakdinaruenat.	(2013).	ซึ่งขั้นตอน

การป้องกันอาชญากรรม	หรือ	จัดการความปลอดภัยสาธารณะ	โดยประชาชนมีส่วนร่วมนั้นย่อมจะไม่มีประสิทธิภาพ

ดีเท่าที่ควรหากขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนการป้องกันอาชญากรรม	ในชุมชนของตน

	 3.	 ผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่าประเภทของการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมที่ส่งผล

ต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการความปลอดภัยสาธารณะ	ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี	จังหวัด

กาญจนบุรี	ทั้งรวมทุกด้าน	และ	แยกเป็นรายด้านทั้ง	4	ด้าน	กล่าวคือ	ด้านการวางแผน	ด้านการปฏิบัติ	ด้านการร่วม

รับประโยชน์	 และ	 ด้านการติดตามประเมินผล	 คือ	 การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมผ่านเอกสาร

เผยแพร่ของราชการ.

ข้อเสนอแนะ 
	 จากผลการวิจัย	ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	ควรมีการศึกษาวิจัยระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยสาธารณะ	ในพื้นที่เทศบาลอื่น	ใน

จังหวัดกาญจนบุรี	 เพื่อทราบระดับการมีส่วนร่วมในแต่ละพื้นที่	 เพราะแต่ละพื้นที่อาจมีระดับการมีส่วนร่วม	 หรือ	

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมที่ต่างกัน

	 2.	 ควรมีการศึกษาวิจัยระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยสาธารณะ	 ในพื้นที่ท่ีมีลักษณะ

ทางกายภาพใกล้เคียงกับ	จังหวัดกาญจนบุรี	ซึ่งมีความหลากหลายของชาติพันธุ์	และ	เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน	 เพื่อทราบระดับการมีส่วนร่วมในแต่ละพื้นที่	 เพราะแต่ละพื้นที่อาจมีระดับการมีส่วนร่วม	 หรือ	

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมที่ต่างกัน

สรุปผลการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการความ

ปลอดภัยสาธารณะ	 ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี	 จังหวัดกาญจนบุรี	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	 มีอายุ

ระหว่าง	31	-	40	ปี	มีระดับการศึกษา	มัธยมปลาย	–	ปวส.	มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	มีรายได้	ตั้งแต่	15,001	บาท

ต่อเดือน	ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล	11	ปีขึ้นไป	และ	ไม่เคยได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม	

มีระดับการมีส่วนร่วมทุกด้านในระดับ	น้อย	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ	การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยว

กับการป้องกันอาชญากรรมผ่านเอกสารเผยแพร่ของทางราชการ	 ดังนั้นส่วนราชการที่มีส่วนเก่ียวข้องควรด�าเนิน

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประสิทธิภาพของการจัดการความปลอดภัยสาธารณะมากขึ้น	 เพราะ

ประชาชนคือผู้ที่รู้ปัญหา	 และ	 อุปสรรคในการจัดการความปลอดภัยสาธารณะในพื้นที่ดีกว่าเจ้าหน้าที่	 ที่ไม่ได้อยู่ใน
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