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การจัดท าคู่มือการจัดการความรู้ดังกล่าว มาจากการท า

วิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้รูปแบบการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย” เป็นการน าหลักการ
ของการจัดการความรู้ (KM) มาประยุกต์ใช้ในการรวบรวมความรู้ที่
อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากส านักงานการวิจัยแห่ งชาติ  (วช . )  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดแจ้งมาแล้วนั้น 

 กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ด าเนินการผ่านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้น ามากลั่นกรองความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัว
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมใน
ชุมชนให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ใน
รูปแบบคู่มือการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการแสวงหาความร่วมมือกับ
ภาคประชาชนหรือผู้สนใจที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปพัฒนาต่อยอด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการที่รับผิดชอบ
ของบุคลากรแล้ว ยังเป็นการจัดท าฐาานองค์ความรู้ของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ โดยโรงเรียนนายร้อยต ารวจซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐาาน
แนวทางการด าเนินการต่อไป ในอนาคต 

คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานนี้เป็น
ผลงานวิชาการที่ ได้รับการยอมรับในเครือข่ายผู้ปฏิบัติ งาน
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ภาคสนามที่ต้องสร้างปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมในการผลักดัน
เกิดผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งต้องอาศัย
กระบวนการและความตั้ งใจแน่วแน่ที่มาจากการสังเคราะห์
กระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าว ส่งผลให้เกิดปัจจัยที่น าไปสู่
ความส าเร็จได้ด้วยดีต้องประกอบด้วย  1) ผู้บริหารระดับนโยบาย
ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท า
คู่มือการจัดการความรู้ฯและผลักดันไปสู่น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม  2) การผลักดันและให้ความรู้ในการต่อยอดพัฒนาคู่มือ
ผ่านการฝึกอบรมในรูปแบบของการฝึกปฏิบัติ มีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส 3) การสนับสนุนระบบพ่ีเลี้ยงเข้ามาช่วย
เป็นที่ปรึกษาในการน าแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดหา
วิทยากรที่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินโครงการที่เกี่ยวกับการ
แสวงหาความร่วมมือกับผู้คนและหน่วยงานที่หลากหลาย หรือ
วิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้กลยุทธ์ที่ส าคัญ ได้แก่ 1) 
ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม และ 
2) การน าผลงานนี้ไปใช้ในการประเมินสมรรถนะบุคลากรและ
ผลลัพธ์การน าไปใช้ภาคสนามต่อไป 

 
คณะผู้วิจัย โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
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             บทที่ 1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

 

ที่มาของปัญหา 
กระแสโลกาภิวัฒน์ของโลกในปัจจุบัน เน้นการแข่งขันใน

รูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาทางด้านวัตถุนิยม 
ส่งผลให้บรรดานานาอารยประเทศมีการแข่งขันกันสูง  ละเลยการ
พัฒนาและส่งเสริมคุณค่าทางจิตใจ  และแนวคิดบริหารจัดการ
ภาครัฐาแนวใหม่ (New Public Management  NPM) มุ่งเน้นการ
บริหารจัดการที่ให้ความส าคัญวัตถุประสงค์และสัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นผลผลิต(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ความคุ้มค่าของเงิน (Value for money) รวมตลอดจน การพัฒนา
คุณภาพและความพึงพอใจส าหรับประชาชนหรือผู้รับบริการ
โดยตรงตามเจตนารมณ์ที่ก าหนดไว้ใน มาตรา 3/1 พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  ดังต่อไปนี้ 
“ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐา ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง
รัฐา การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่
ท้องถิ่น การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบ
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ต่อผลของงาน” จนในเวลาต่อมาได้มีการก าหนดพระราชกฤษฎีกา
ว่ าด้ วยหลัก เกณฑ์และวิธี การบริหารกิจการบ้ าน เมืองที่ ดี          
พ.ศ. 2546 อันเป็นหลักการ แนวทางเพ่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ 
ปฏิบัติราชการตามเจตนารมณ์ที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับภาคประชาชน คือ การได้รับการบริการที่
รวดเร็ว สามารถตรวจสอบการด าเนินงานของส่วนราชการ และมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐาเพ่ิมมากยิ่งขึ้น (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2546) ประกอบกับ การ
รวมตัวของประชาคมอาเซียน อันเป็นความร่วมมือของอาเซียนด้าน
การเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐากิจ และด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2558 ย่อมส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มการไหลเวียนสินค้า การลงทุนและ
แรงงานอย่างเสรีซึ่งสภาพอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ จะเพ่ิม
สูงขึ้น ประเทศไทยอันเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกและเป็นส่วน
หนึ่งของประเทศกลุ่มอาเซียน ก็ได้รับผลกระทบตามปัจจัยดังกล่าว
ข้างต้น ท าให้ลักษณะและสภาพสังคมไทยมีการแข่งขันสูง
เช่นเดียวกัน  โดยได้มีการเน้นการพัฒนาทางด้านวัตถุมากกว่าการ
พัฒนาทางด้านจิตใจ ศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามลดลง วิธีการ
ด าเนินชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนมุ่งเน้นการหารายได้ เพ่ือ
สนองความต้องการบริโภค การช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ความมี
น้ าใจไมตรีน้อยลง เอารัดเอาเปรียบ ขาดความสามัคคี ไม่เคารพ
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สิทธิผู้ อ่ืน และขาดการยึดถือผลประโยชน์ส่วนร่วม ดังนั้น 
สังคมไทยตาม แผนพัฒนาเศรษฐากิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
พ.ศ.2560-2564 มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
ระหว่างบ้านและโรงเรียนผ่านกิจกรรม เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
เด็ก ครู ผู้ปกครอง รวมตลอดจน สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การจัดสวัสดิการ บริการ และการจัดการทรัพยากร ในชุมชน ใน
ลักษณะเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานภาครัฐา  

หน่วยงานของรัฐาที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ส าคัญใน
การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม คือ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ โดยมีบทบาทอ านาจและหน้าที่ที่ส าคัญหลัก คือ การ
รักษาความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระ
รัชทายาท ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ 
ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาตันตุกะ ดูแลควบคุมและก ากับการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจซึ่ งปฏิบัติการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ป้องกันและปราบปรามการ
กระท าความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจัก ร 
ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
ข้าราชการต ารวจหรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ ช่วยเหลือการ
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พัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐามนตรีมอบหมาย (พระราชบัญญัติ
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547)  

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลัก
โดยตรงต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของชุมชน 
สังคม และได้มุ่งเน้นให้ภาคประชาชน ชุมชน สังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมมาอย่างต่อเนื่อง 
แต่จากสภาพการณ์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ยังมีข้อจ ากัด ต่อการดึง
ภาคประชาชน สังคม ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมต่อการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อระดับของประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ภาพรวมของประเทศ ปัจจุบันยังมีข้อจ ากัดในเชิงรูปแบบและ
อ านาจหน้าที่ซึ่งไม่สอดคล้องตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติต ารวจ
แห่งชาติพ.ศ. 2547 มาตรา 7 ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชน 
มีส่วนร่วมในกิจการต ารวจเพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความ
ปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสม และความต้องการของ
แต่ละพ้ืนที่ ประกอบกับแนวโน้มในปัจจุบันอัตราส่วนจ านวนต ารวจ
ต่อประชากรในประเทศต่อการดูแลความสงบเรียบร้อยด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีอัตราส่วนที่เพ่ิมขึ้นตลอดเวลา เห็น
ได้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม ประชาชนกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจที่มีแนวทาง รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพการณ์
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ในปัจจุบัน เป็นพื้นฐาานที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของสังคม ชุมชนและประชาชนของประเทศ
ไทยปัจจุบัน   

หลักการส าคัญ 
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลนั้น ย่อมต้องแสวงหาแนวทางและรูปแบบและ
วิธีการที่เหมาะสมในการให้ภาคประชาชน ชุมชน สังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ประกอบกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐากิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 -
2564 มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน
และโรงเรียนผ่านกิจกรรม เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ครู 
ผู้ปกครอง รวมตลอดจน สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัด
สวัสดิการ บริการ และการจัดการทรัพยากร ในชุมชน ในลักษณะ
เป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานภาครัฐา และที่ส าคัญคือ ยุทธศาสตร์
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2564  ที่เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เครือข่ายภาครัฐาและภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาปัญหาอาชญากรรมและการให้บริการมีความเข็ม
แข็ง รวมตลอดจน มุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ค าสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเปิดโอกาสให้
ประชาชน เครือข่ายภาครัฐา และภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหา
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อาชญากรรมและการให้บริการประชาชนโดยยึดถือการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการท างานตามแนวคิด Community Policing 
ประกอบกับในเวลาต่อมา พล.ต.ต. โกสินทร์  หินเธาว์ และคณะ ได้
ท าการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษารูปแบบและวิธีการ
น าพลังมวลชนร่วมลดอาชญากรรม  ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
มวลชนมีศักยภาพและความรู้ความสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมกับต ารวจท้องที่ได้มากกว่าที่
ก าหนดไว้ในระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ (โกสินทร์  หินเธาว์ , 
พล.ต.ต., 2553)     

จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น ได้เล็งเห็นและ
ตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับ การศึกษาวิธีการและรูปแบบ
เกี่ยวกับการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุน
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่ เหมาะสม จึงได้
ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย  เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาานส าคัญต่อ
การก าหนดแนวนโยบายยุทธศาสตร์และการด าเนินการของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติในการก าหนดรูปแบบและวิธีการน าภาค
สังคม ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสภาพสังคมไทย อัน
เป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการรักษา
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ความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน รวม
ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมส าหรับประชาชน 
ชุมชนและสังคมในอนาคต  

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหาอุปสรรค แนวทางของรูปแบบ

การสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน   

2) เพ่ือศึกษารูปแบบการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย    

ค าถามของการวิจัย  
1) สภาพปัญหา อุปสรรค ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์

ของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อการป้องกันอาชญากรรม เป็นอย่างไร 

2) รูปแบบการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เหมาะสม
กับบริบทสังคมไทย ควรมีลักษณะส าคัญอย่างไร  

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัย  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เริ่มต้นจากการวิจัยเชิง
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เอกสาร (Documentary Research) โดยมุ่งเน้นการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง คือ แนวคิดการมีส่วนร่วม (Participation) 
แนวคิดต ารวจผู้รับใช้ชุมชน (Community Policing) ศึกษา
แนวคิด กระบวนการและวิธีการต ารวจผู้ รับใช้ชุมชนที่ เป็น
แบบอย่าง ที่ดีและส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมตลอดจนเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค ระเบียบ 
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับแนว
ทางการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันอาชญากรรม 
แนวทาง ขั้นตอน วิธีการในการด าเนินการการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ชุมชน สังคมต่อการป้องกันอาชญากรรมที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ รวมตลอดจน ผสมผสานกับ การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกจากกลุ่มเป้าหมายส าคัญที่เกี่ยวข้อง การประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group) รวมตลอดจน การจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากกลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้อง 
 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนที่ กลุ่มเป้าหมายในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ ต ารวจในแต่ละระดับของพ้ืนที่ และเครือข่ายภาค
ประชาชนในพ้ืนที่ กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 4 และ 9 โดย
กลุ่มเป้าหมายส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย
เพ่ือระดม ความคิดเห็น คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจแต่ละระดับชั้น 
เครือข่ายที่มีความรู้และประสบการณ์จริงในการ เข้าร่วมการ
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ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ รวม
ตลอดจนการสัมภาษณ์ แบบเชิงลึกกลุ่มผู้บริหารและประชุมกลุ่ม
ย่อยเจ้าหน้าที่ต ารวจที่เกี่ยวข้อง และน าองค์ความรู้ไปถ่ายทอด
ให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจและประชาชนที่มีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ท าให้ทราบ สภาพปัญหา อุปสรรค ระเบียบ ข้อบังคับ 

กฎเกณฑ์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันอาชญากรรม  

2) ท าให้ทราบ แนวทางการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย   

3) ได้กรอบแนวทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ส าคัญในการ
ดึงภาคประชาชน ชุมชน สังคมร่วมกันในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมของประเทศไทย ใน 3 ระดับ คือ 
ระดับชาติ  ระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และระดับของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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บทที่ 2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย 
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและส่งผลให้เกิดความสงบสุขแก่ประชาชนอย่าง
แท้จริงจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งการมีส่วน
ร่วมดังกล่าวนับเป็นหลักการประการหนึ่งของหลักการพัฒนาชุมชน 
(Principle of Community Development) (สัญญา สัญญา
วิวัฒน์, 2542) โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดจากแนวทาง
ส าคัญสามประการ คือ 1) ความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกันเป็น
ระดับส่วนบุคคลซึ่งบังเอิญพ้องต้องกันจนกลายเป็นของส่วนรวม, 2) 
ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกันที่มีอยู่ต่อสถานการณ์ที่
เป็นอยู่นั้นผลักดันให้มุ่งไปสู่การรวมกลุ่มเพ่ือวางแผนลงมือกระท า
ร่วมกัน และ 3) การตกลงใจร่วมกันที่จะต้องเปลี่ยนแปลงชุมชนใน
ทิศทางที่พึงปรารถนาทั้งนี้การตัดสินใจต้องเข้มข้นมากพอที่จะท าให้
เกิดความคิดริเริ่มกระท าการท่ีตอบสนองความเห็นชอบของคนส่วน
ใหญ ่

อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบการเกิดจิตส านึกการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอาจเกิดได้จาก ความศรัทธา และความเกรงใจ ทั้ง
สามส่วนนี้มีผลต่อความเชื่อถือบุคคลส าคัญ ผู้มีเกียรติ ยศ ต าแหน่ง 
ตลอดจนรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
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ที่เก่ียวข้อง เช่น การบ าเพ็ญประโยชน์ การสร้างโบสถ์วิหาร เป็นต้น 
ส่วนสุดท้ายจะเป็นไปในลักษณะการใช้อ านาจบังคับโดยจะมาจาก
ตัวบทกฎหมายที่ก าหนดให้รัฐาแสวงหาความร่วมมือกับประชาชน 
2.1 หลักและแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public 
Participation) 

2.1.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งใน
ด้านการให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้ความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ การร่วมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การ
จัดท าแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนาเศรษฐากิจและสังคม การ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผล
ตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น เป็นต้น 

2.1.2 รูปแบบของการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้ 
 1) การมีส่วนร่วมตัดสินใจในงาน (Participation in 
Work Decision) ในการมีส่วนร่วม สามารถออกเสียงคัดค้าน และ
เป็นผู้ท าการตัดสินใจท้ายสุดทุกเรื่องในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานที่
ปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นเรื่องของการจัดระบบการท างาน วิธีการท างาน 
ใครเป็นผู้กระท า ท าอะไร     
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 2) การมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ (Consultative 
Participation) แสดงความคิดเห็นในเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับงาน   
 3) ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ร ะ ย ะ สั้ น  ( Short-term 
Participation) จะเป็นการมีส่วนร่วมที่มีเงื่อนไขด้านเวลาก าหนดไว้ 
 4) การมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการ ( Informal 
Participation) 
 5) การให้ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของ (Ownership) เป็น
การให้ได้มีสิทธิ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
 6) การมีส่วนร่วมโดยผ่านตัวแทน (Representative 
Participation) 

2.1.3 กรอบแนวคิดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
Public Participation Spectrum 

 
ระดับหรือบทบาทที่เพิ่มขึ้นตามการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
ให้ข้อมูลข่าวสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวข้องความร่วมมือเสริมอ านาจประชาชน 
 
 
       Inform      Consult      Involve        Collaborate       Empower 
รับรู้    ให้ความเห็น      ร่วมคิด         ร่วมตัดสิน      ร่วมท า      ร่วมตรวจสอบ                                                                                                          
เป็นเจ้าของ       

    ที่มา: http://www.iap2.org 
รูปภาพที่ 1 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

http://www.iap2.org/
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2.1.4 จุดเด่นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ต้องการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ลด

อาชญากรรมให้น้อยลง  
 สิ่งที่ภาคประชาชนเข้าร่วมงานต ารวจได้เหมาะสม

สอดคล้องกันทุกพ้ืนที่ คือ การให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเป็นแนวทางใน
การป้องกันอาชญากรรม รวมถึง การประชาสัมพันธ์การท างานของ
ต ารวจและการปรับเปลี่ยนให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจ  

 มีความรักสามัคคีกันในชุดท างาน เพราะต ารวจกับ
ประชาชนมีความสัมพันธ์และร่วมงานกันมานาน ผู้บังคับบัญชาให้
การดูแลเอาใจใส่ดี  

 ต ารวจได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน ช่วยชี้เบาะแส
ให้เป็นอย่างดี  

 จุดแข็งอยู่ที่ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ถ้า
กรรมการชุมชนดี ซื่อสัตย์สุจริต จะเป็นหู เป็นตา ให้ข่าวแก่
เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นอย่างดี  นอกจากนั้น ยังเป็นก าลังเสริม ช่วยตั้ง
ด่าน ช่วยตรวจค้น ท าให้อาชญากรรมน้อยลง  

 เรื่องการข่าว ข้อมูลต่าง ๆ เนื่องจากภาคประชาชนอยู่
ในพ้ืนที่ได้รับข้อมูลมาก เชื่อถือได้ 
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2.1.5 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานสามารถสรุปรูปแบบ
และก าหนดเป็นกรอบในการศึกษา 4 ด้าน คือ  

 

 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
      
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 

2.1.6 หลักการมีส่วนร่วม 6Cs 

 เพ่ือให้การท าความเข้าใจกับทุกภาคส่วนเป็นไปอย่าง
เข้าใจ คู่มือดังกล่าวอยู่ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่

1. การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน 

 

2. การร่วมกันวางแผน/โครงการ/การปฏิบัติการ 
 

3. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

4. การรับผลประโยชน์และความดีความชอบร่วมกัน 
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บังคับใช้กฎหมายกับประชาชน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ประการ 
เรียกว่า “6Cs” ตามแนวทางการศึกษาที่ได้รับความนิยม (ปาริชาติ    
สถาปิตานนท์ และคณะ, 2549, หน้า 22 – 23) ประกอบไปด้วย 
 1) Co-Operation (การร่วมมือ) หรือ การท างาน
บนความร่วมมือของคนในท้องถิ่น หลักการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
การคัดเลือกตัวแทนซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่ใช่บุคคลที่สามารถให้ข้อมูล
ที่ส าคัญได้เป็นอย่างดี หรือเป็นบุคคลที่มีอ านาจชุมชน 
 2) Compliance (การยินยอม) หรือ การท างาน
เพ่ือคนในท้องถิ่น หลักการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการมอบหมาย
ภารกิจหรือหน้าที่พร้อมกับการเสนอสิ่งกระตุ้นเร้าใจ อย่างไรก็ตาม 
บุคคลภายนอกท าหน้าที่เป็นผู้ก าหนดวาระส าคัญ และทิศทางการ
ด าเนินกระบวนการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 3) Consultation (การให้ค าปรึกษา) หรือ การ
ท างานเพ่ือคนในท้องถิ่นและกับบุคคลในท้องถิ่น หลักการดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับการสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชนของ
ท้องถิ่น ทั้งนี้บุคคลภายนอกยังคงจะต้องท าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
และมีอ านาจในการตัดสินใจลงมือกระท ากิจกรรมที่เกิดขึ้น 
 4) Cooperation (การให้ความร่วมมือ) หรือ การ
ท างานกับคนในท้องถิ่น แนวทางดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการที่สมาชิก
ในชุมชนและบุคคลภายนอกท างานร่วมกันเพ่ือแสวงหาแนวทางที่
เหมาะสม โดยกรณีดังกล่าวบุคคลภายนอกมีบทบาทหน้าที่เฉพาะ
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ด้านการสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางในการด าเนินการ ขณะที่
บุคคลท้องถิ่นเป็นผู้ตัดสินใจด าเนินงาน 
 5) Co-Learning (การเรียนรู้ร่วมกัน) หรือ การ
ท างานกับบุคคลในท้องถิ่นและโดยบุคคลในท้องถิ่นนั้น แนวทาง
ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการที่สมาชิกในชุมชนและบุคคลภายนอก
แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจต่าง ๆ ร่วมกันและท างาน
ร่วมกันเป็นทีม เพ่ือช่วยกันก าหนดแผนการด าเนินกิจกรรม โดย
บุคคลภายนอกท าหน้าที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของสมาชิกในชุมชน 
 6) Collective (การลงมือกระท าร่วมกัน) หรือ การ
ท างานโดยบุคคลในท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับการที่สมาชิกท้องถิ่นเป็นผู้
ก าหนดวาระของตน และขับเคลื่อนวาระดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
โดยปราศจากความคิดริเริ่มจากบุคคลภายนอกหรือการสนับสนุน
กระบวนการโดยบุคคลภายนอก 

2.1.7 รูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วม 
 รูปแบบของการมีส่วนร่วม คือ การที่ประชาชนภายใน
พ้ืนที่มีการรวมกลุ่มในรูปของประชาคมหรือชุมชน อันเป็นแนวคิดที่
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ให้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา ส าหรับการแก้ไข
ปัญหานั้นจ าเป็นต้องมีความร่วมมือกันในทุกระดับและต้องระดมทุก
องค์ประกอบในสังคมโดยเฉพาะชุมชน เพ่ือเสริมสร้างความเป็นชุมชน
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ให้มีความเข้มแข็งที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง (จินตวีร์  
เกษมศุข, 2554)  ซึ่ งรูปแบบของการมีส่ วนร่วมที่ ด า เนินอยู่ 
โดยทั่วไป สามารถสรุปได้เป็น 4 รูปแบบ คือ  
 1) การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) 
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการ แจ้งให้ทราบ
ถึงรายละเอียดของโครงการที่จะด าเนินการ รวมทั้ง ผลกระทบที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ การได้รับ แจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องเป็น
การแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจด าเนินโครงการ 
 2) การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็น
รูปแบบการมีส่วนร่วมที่มีการจัดการหารือ ระหว่างผู้ด าเนินการ
โครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
โครงการและกิจกรรมมากขึ้น 
 3) การประชุมรับฟังความคิดเห็น  (Public 
Meeting) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการหรือกิจกรรม และผู้มีอ านาจตัดสินใจในการท าโครงการ
หรือกิจกรรมนั้นได้ใช้เวทีสาธารณะในการท าความเข้าใจ และ
ค้นหาเหตุผลในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมในพ้ืนที่นั้น มี
หลายรูปแบบ ได้แก่ 
  (1) การประชุมในระดับชุมชน (Community 
Meeting) จัดขึ้นในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดย
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เจ้าของโครงการหรือกิจกรรมจะต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมเพ่ืออธิบาย
ให้ที่ประชุมทราบถึงลักษณะโครงการและผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนและตอบข้อซักถาม 
  (2) การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ 
(Technical Hearing) ส าหรับโครงการที่มีข้อโต้แย้งในเชิงวิชาการ 
จ าเป็นจะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วย
อธิบายและให้ความเห็นต่อโครงการทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องได้รับ
ทราบผลดังกล่าวด้วย 
  (3) การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็น
เวทีในการเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผยไม่มีการปิดบัง ทั้งฝ่ายเจ้าของ
โครงการและฝ่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ โดยจะต้องมี
องค์ประกอบของผู้ เข้าร่วมที่ เป็นที่ยอมรับ มีหลักเกณฑ์และ
ประเด็นในการพิจารณาท่ีชัดเจน และแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบทั่วกัน 
 4) การร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 
เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยประชาชน
จะมีบทบาทในการตัดสินใจได้เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนประชาชนในพ้ืนที่ 
 2.1.8 การมีส่วนร่วมของประชาชนแบบหุ้นส่วนการ
จัดการ 

 การเป็นหุ้นส่วน(Partnership) มีความหมาย
เหมือนกับค าว่า การท างานร่วมกัน (Working Together) และ
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ความร่วมมือ (Collaborate) เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร เช่น พันธมิตร และการหา
โอกาสใหม่ๆ เพ่ือการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายที่หลากหลาย
การเอาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมนั้น ต้องถือว่า ต ารวจกับประชาชนในชุมชนมีฐาานะ
เท่าเทียมกันเป็นเพื่อนร่วมงานไม่มีใครเหนือกว่าใครที่จะสั่งการได้ 
 ลั กษณะส าคัญของรู ปแบบการ เป็ นหุ้ นส่ วน 
(Partnership) 
 1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรราชการแบบเดิม ๆ 
มาเป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่น ให้ค าแนะน าการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถน าศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มที่ 
 2) เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
เจ้าหน้าที่รัฐามีหน้าที่ช่วยสนับสนุนและฝึกฝนบุคลากรให้สามารถ
ท างานให้เกิดประสิทธิภาพ  
 3) เปลี่ยนจากการมีอ านาจเหนือกว่า มาเป็นการ
ท างานร่วมกัน ให้บุคลากรได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เต็มที ่
 4) ยึดหลักการท างานเป็นทีม ทุกคนคือก าลังขับ
เคลื่อนที่ส าคัญในอันที่น าไปสู่ความส าเร็จ การท างานเป็นทีมต้อง
อาศัยการร่วมมือกันได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนที่เท่าเทียมกัน โดย
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
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การพิจารณาการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนอาจใช้การส ารวจเป็นล าดับ
ขั้น โดยพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งภายนอกและภายใน กล่าวคือ 
ปฏิสัมพันธ์ทางกายและความรู้สึกนึกคิดที่จะมีต่อกิจกรรมกับผู้อ่ืน
ไล่เลียงตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งนี้ อาจเริ่มจากการส ารวจรูปแบบโครงสร้างบันไดที่ได้ประยุกต์
จากงานศึกษาของ Arnstein (1969) ได้แบ่ง ระดับการมีส่วนร่วม
เป็นบันได 8 ขั้นเรียกว่า” บันไดแปดข้ันการมีส่วนร่วม” ดังต่อไปนี้ 

 
รูปภาพที่ 2 บันไดแปดข้ันของอาร์ทสไตน์ (Arnstein, 1969) 
 

  โดยขั้นต่ าของบันได คือ ขั้นที่ 1 ขั้นถูกจัดกระท า
และข้ันที ่2 ขั้นบ าบัดรักษานั้นเรียกว่า การมีส่วนร่วมเทียมหรือไม่มี
ส่วนร่วม เป็นขั้นที่ประชาชนเข้าไม่ถึงการมีส่วนร่วมที่แท้จริงในการ
ตัดสินใจ อ านาจการตัดสินใจเป็นของผู้ที่มีอ านาจหน้าที่เท่านั้น 
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 บันไดขั้นที่ 3 - 5 เป็นขั้นที่ผู้มีอ านาจรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนบ้าง ยอมรับให้แสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะการตัดสินใจได้พอสมควร แต่ยังคงไว้ซึ่งสิทธิในการ
ตัดสินใจของผู้ที่มีอ านาจต่อไป 
 บันไดขั้นที่ 6 - 8 เป็นการเพ่ิมระดับการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจมากขึ้น สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้โดย
ผ่านตัวแทนและขั้นที่ 8 เป็นขั้นที่ควบคุมโดยประชาชน เป็นการใช้
อ านาจตัดสินใจของประชาชนโดยตรง 
 จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยและผลงานวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐาทั้งจากใน
ประเทศและต่างประเทศ พบว่า บุคคลหรือสมาชิกของกลุ่มหรือ
ชุมชนที่พักอาศัยจะเข้ามาร่วมกิจกรรมส่วนรวมเริ่มจากสองส่วน
หลัก ได้แก่ การเต็มใจและการใช้อ านาจบังคับ ซึ่งรายละเอียด
ปรากฏตามข้างต้น เมื่อพิจารณาต่อในส่วนของรูปแบบกิจกรรมการ
มีส่วนร่วมมีได้หลากหลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการแบ่งปัน
ข้อมูล การเฝ้าระวังอันตรายรอบตัวตนเองและคนในครอบครัว การ
แสดงความรู้สึกความเป็นเจ้าของพ้ืนที่และสิ่งของ และการให้ความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ อย่างไรก็ตาม การที่หน่วยงานต ารวจ
พิจารณารับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรการ
ป้องกันภัยอันตรายตามรูปแบบบันได้แปดข้ันการมีส่วนร่วมก็เป็นสิ่ง
ที่หน่วยงานรัฐาควรพิจารณาค านึงไว้เสมอ 
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 2.1.9 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาความร่วมมือ
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาความร่วมมือที่ต้องขจัด ดังนี้ 
 1) ความไม่สอดคล้องลงรอยกันในค่านิยมและ
วัฒนธรรมในการท างานระหว่างองค์กรที่เป็นหุ้นส่วน เช่น วิธีการ
คิด และการมองแนวทางการท างานแตกต่างกันออกไป หากมี
ความเห็นไม่ลงรอยกันในการด าเนินการแล้วก็เป็นการยากที่จะ
ด าเนินการใด ๆ อย่างจริงจัง   
 2) ความไม่เชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความไม่
เชื่อถือและไว้วางใจอาจจะเกิดขึ้นจากความรับรู้และความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน โดยอาจมองว่า โครงการต่าง ๆ ไม่ได้มีความจริงใจที่
จะท าโครงการนั้นโดยเจตนาบริสุทธิ์ (integrity) แต่อาจจะเกิดจาก
เหตุผลในทางการเมือง ท าให้เกิดความคลางแคลงใจที่จะให้ความ
ร่วมมือหรือด าเนินการร่วม หรือ อีกฝ่ายเกิดความรู้สึกว่า การเข้า
ร่วมนั้นเกิดจากเพราะอาศัยฐาานด้านทรัพยากร (resources) หรือ
บทบาทภาระงานที่หน่วยงาน หรือองค์กรปฏิบัติงานอยู่    
 3) ความยุ่งยากในการชี้ชวนให้บุคคลต่างองค์กรเข้า
มาร่วมงานและการเกิดผลประโยชน์ที่ไม่ยั่งยืนต่อหุ้นส่วนทั้งสอง
องค์กรการชี้ชวนให้บุคคลต่างองค์กรเข้ามาร่วมงานนั้นอาจเป็นสิ่งที่
ยากและประสบปัญหาต่าง ๆ พอสมควร เพราะจะต้องพยายาม
แสดงให้เห็นว่า การเข้ามาร่วมนั้นจะเกิดประโยชน์ทั้งต่อสังคม
ส่วนรวมและตัวบุคคลที่จะเข้าร่วมได้อย่างไร 



23 

 4) ภาระงานประจ าขององค์กรมีความส าคัญเร่งด่วน
กว่างานการร่วมเป็นหุ้นส่วน ท าให้มองเห็นว่า งานความร่วมมือกัน
ดังกล่าวเป็นงานฝาก หรืออาจจะมอบหมายให้บุคลากรอ่ืนๆ เข้ามา
ดูแลแทน สุดท้ายต้องล้มเลิกหรือยุติลงกลางคัน 
 5) ความต้องการของแต่ละองค์กรขัดแย้งกัน 
หมายถึง เป้าหมายขององค์กรที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนร่วมกันในการ
ด าเนินการ มีความแตกต่างกัน หรือ สวนทางกัน เกิดความขัดแย้ง 
ซึ่งอาจจะเกิดจากตัวนโยบายการด าเนินการขององค์กรหรือ
กฎระเบยีบต่าง ๆ รวมไปถึงเป้าหมายการท างาน   
 6) มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงในด้านการ
บริหารจัดการ ท าให้อ านาจในการตัดสินใจ และสั่งการใด ๆ ต่อการ
ด าเนินการโครงการหยุดชะงัก และส่วนมากส่งผลให้การด าเนินการ
ต่าง ๆ ในขั้นตอนต่อไปไม่เกิดข้ึน   
 7) การมีขีดจ ากัดความสามารถในการวิเคราะห์
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพหรือบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานนั้นแม้
จะมีความรู้และประสบการณ์ในการท างานในระดับหนึ่ งมาแล้วก็
ตาม แต่ก็อาจจะประสบปัญหาของการมีขีดความสามารถในการ
วิเคราะห์ และเข้าใจปัญหา สาเหตุ และปัจจัยที่เก่ียวข้อง   
 8) ขาดทักษะในการบริหารจัดการโครงการ (lack of 
Project management solutions) ส่วนมากพบว่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งมาก
ในการด าเนินโครงการความร่วมมือกับท้องถิ่น บางโครงการด าเนินการ
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ในระยะสั้นๆ และไม่ได้ใส่ใจถึงการเข้าร่วมของท้องถิ่น บางโครงการก็
ชักช้า และที่ส าคัญ พบว่า หลายโครงการผู้ด าเนินการยังขาดความเข้าใจ
เป้าหมายการด าเนินการที่แท้จริง เช่น บางโครงการเข้าใจว่า โครงการ
ต่าง ๆ มุ่งลดอาชญากรรมและบางโครงการมุ่งเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นต้น 
 

2.1.10 ข้อจ ากัด ที่พบต่อการผลักดันการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพผู้ที่ปฏิบัติต้องเรียนรู้ว่า ปัจจุบันยังมี
ปัญหาที่ต้องน ามาพิจารณาก่อนด าเนินการ ได้แก่ 

 ขาดการประชาสัมพันธ์ระเบียบส านักงานต ารวจ
แห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กร
มีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ พ.ศ. 2551  ทั้งส่วนเจ้าหน้าที่ต ารวจ
และภาคประชาชนให้มีความรู้และความเข้าใจต่อระเบียบฯดังกล่าว  

 ระเบียบฯ ดังกล่าวได้มีการก าหนดบทบาทความ
รับผิดชอบของอาสาสมัครต ารวจบ้านไว้ไม่ครอบคลุมต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐาานะเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานต ารวจ อาทิ ไม่มีอ านาจ
จับกุมในขณะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าพนักงานต ารวจ เป็นต้น 

 การสร้างขวัญก าลังใจ เช่น มีการประกันชีวิตและค่า
รักษาพยาบาลส าหรับอาสาสมัครฯ ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม  

 การประชุมระหว่างเจ้ าหน้าที่ต ารวจกับภาค
ประชาชนมีน้อยเกินไปจนถึงไม่มีการประชุมหารือร่วมกัน  
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 หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมตามที่ก าหนดไว้ไม่
เข้มข้นเพียงพอ ควรเสริมเรื่องหลักจิตวิทยา ทักษะการพูด ยุทธวิธี 
เป็นต้น  

 ข้อจ ากัดด้านการขาดแคลนงบประมาณ สิ่ง
สนับสนุน สวัสดิการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล  

 การที่ระเบียบฯ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
บางมุมมองอาจส่งผลเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรม กล่าวคือ 
การแลกเปลี่ยนการสนับสนุนงบประมาณฯกับการต่อรองเกี่ยวกับ
คดีความของบุคคลใกล้ชิดนักการเมือง เป็นต้น 

 อีกท้ังภาคประชาชนที่มาเข้าร่วมต้องการสิทธิพิเศษ 
เช่น พกพาอาวุธปืน บัตรประจ าตัว ระเบียบฯบางอย่างไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

 บางคนปฏิบัติงานเกินขอบเขตอ านาจและหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย  

 เนื่องจากภารกิจด้านการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมเป็นภารกิจหลักของต ารวจ  ดังนั้น งบประมาณตาม
ภารกิจดังกล่าวควรเป็นของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  

 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการช่วยเหลืองาน
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ควรมีบทบาทเป็นหูเป็นตาให้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ
เท่านั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสี่ยงต่ออันตรายจากการเข้ามามีส่วนร่วม  
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2.2 ก า รป้ อ งกั นและปราบปรามอาชญากรรม  (Crime 
Prevention and Suppression) 

2.2.1 การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม หมายถึง การใช้
มาตรการและวิธีการต่าง ๆ ที่จะไม่ให้เกิดอาชญากรรมขึ้นโดยอาจ
จ าแนกได้ ดังต่อไปนี้ การก าจัดต้นเหตุการณ์ ขจัดความปรารถนาที่
จะกระท าความผิด และการขจัดความเสี่ ยงในการประกอบ
อาชญากรรม ขจัดโอกาสที่จะกระท าความผิด ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็น
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐาบาลเอกชนและประชาชนในการร่วมมือกัน  
แม้ถือว่าเป็นงานในหน้าที่ของต ารวจ รวมตลอดจนถึงการใช้มาตรการ
ต่าง ๆ ระงับเหตุการณ์การกระท าความผิด การจับกุมควบคุม
อาชญากรเพ่ือป้องกันอาชญากรรมย้อนกลับมากระท าความผิดอีก
และการลงโทษอาชญากรเพ่ือท าให้เกิดความเข็ดหลาบ ทั้งยังเป็น
เครื่องเตือนใจแก่ผู้ที่คิดจะประกอบอาชญากรรม อีกประการหนึ่งด้วย  
โดยอาจจะเป็นการป้องกันและระงับเหตุในการเกิดอาชญากรรมและ
หรือเป็นการสืบสวนปราบปรามติดตามจับกุมภายหลังจากการเกิดเหตุ
แล้ว  ดังนั้นแล้ว การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมด้วยการแสวงหา
ความร่วมมือจากประชาชน จึงเป็นสิ่งจ าเป็น 

2.2.2 การป้องกันเป็นสิ่ งจ าเป็นอันดับแรกของ
กระบวนการยุติธรรม" (เอกสารสหประชาชาติ S / 2004/616, ย่อ
หน้าที่ 4) ระบุว่า "การป้องกันอาชญากรรม ประกอบด้วยกลยุทธ์
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และมาตรการต่าง ๆ ที่พยายามลดความเสี่ยงของอาชญากรรมที่
อาจเกิดข้ึนและผลกระทบที่เป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลและ
สังคม รวมถึง ความกลัวอาชญากรรมโดยการเข้าไปด าเนินการให้
เกิดผลหรืออิทธิพลหลายประการ " (แนวทางในการป้องกัน
อาชญากรรม ECOSOC Resolution 2002/13, ภาคผนวก) การ
ป้องกันอาชญากรรมเป็นความพยายามจากหลายภาคส่วนหลาย
สาขาวิชาและความพยายามแบบบูรณาการมีหลักฐาานที่ชัดเจนว่า
กลยุทธ์การป้องกันอาชญากรรมที่วางแผนไว้อย่างดีไม่เพียงแต่
ป้องกันอาชญากรรมและการตกเป็นเหยื่อเท่านั้น แต่ยังส่งเสริม
ความปลอดภัยของชุมชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน มีประโยชน์ในระยะยาว
ในแง่ของการลดต้นทุนที่เก่ียวข้องกับระบบความยุติธรรมทางอาญา
อย่างเป็นทางการเช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายทางสังคมอ่ืน ๆ ที่เป็นผลมา
จากอาชญากรรม " (สภาเศรษฐากิจและสังคมมีมติ 2002/13, 
ภาคผนวก) 

2.2.3 การป้องกันอาชญากรรมโดยภาคเอกชน แบ่งได้เป็น 2 
รูปแบบ คือ 

 1) การรักษาความปลอดภัยโดยบริษัทเอกชน ได้แก่ 
รักษาความปลอดภัย (ยาม) การวิเคราะห์การรักษาความปลอดภัย 
หรืออาจเป็นการติดตั้งเครื่องมือเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ในการ
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ป้องกันความปลอดภัย ซึ่งจะมีวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงต่อ
การเกิดอาชญากรรม 
 2) การป้องกันอาชญากรรมโดยชุมชน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสงบสุขของกลุ่มสมาชิกที่มารวมกัน 
และต้องการความปลอดภัยจากอาชญากรรมร่วมกัน ซึ่งการป้องกัน
อาชญากรรมโดยชุมชนดังกล่าวจะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อคน
ในชุมชนให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันอาจจัดเพ่ือนบ้านเฝ้าดูแล 
(Neighborhood – Watch) ผลัดกันเดินเวรยามในยามวิกาล เพ่ือ
ป้องกันการโจรกรรมบ้าน 

2.2.4 มาตรการในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนที่นิยม
ด าเนินการได้แก่  

1) ส ารวจและปรับปรุงพ้ืนที่ล่อแหลมที่เอ้ือต่อการ
เกิดอาชญากรรม คือ พ้ืนที่ที่เคยเกิดเหตุอาชญากรรม พ้ืนที่เสี่ยง 
เส้นทาง เปลี่ ยว  และพ้ืนที่ ที่ ประชาชนรู้ สึ กหวาดกลั วหรือ
หวาดระแวงหรือรู้สึกไม่ปลอดภัย 

2) การวางนโยบายด้านการวางผังเมืองและการ
ออกแบบอาคาร ควรให้การควบคุมมาตรฐาานทางด้านประสิทธิภาพ
ในการป้องกันอาชญากรรม  

3) การเพ่ิมไฟส่องสว่างในพ้ืนที่จุดเสี่ยง และจุด
ล่อแหลมที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรม 
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4) การควบคุมพ้ืนที่ รกร้าง ว่างเปล่า ทั้ ง พ้ืนที่
สาธารณะ พ้ืนที่ส่วนบุคคล รวมทั้ง พ้ืนที่ของรัฐาที่ยังไม่ได้ ใช้
ประโยชน์ ให้มีสภาพหรือทัศนวิสัยที่ง่ายต่อการมองเห็น เพ่ือไม่ให้
เอ้ือต่อการก่ออาชญากรรม รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือใช้
ประโยชน์พื้นที่ร่วมกันและให้มีคนดูแลเฝ้าระวัง 

5) การเข้มงวด กวดขัน ในการตรวจตราพ้ืนที่ที่เป็น
แหล่งอบายมุข สถานบริการ สถานบันเทิงต่าง ๆ ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือมิให้สถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่ง
มั่วสุมหรือต้นเหตุในการก่ออาชญากรรม  

6) ติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่เสี่ยง 
รวมทั้งติดป้ายสัญลักษณ์ “พ้ืนที่ควบคุมด้วยระบบกล้องวงจรปิด” 
เพ่ือสร้างความอุ่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้กับประชาชนรวมทั้ง
เป็นการข่มขู่ยับยั้งคนร้ายให้รู้สึกหวาดกลัว  

7) เชื่อมโยงเครือข่ายกล้อง CCTV ระหว่าง
หน่วยงานราชการ หรือกล้อง CCTV เคลื่อนที่ เพ่ือง่ายต่อการ
สังเกตการณ์และประเมินสถานการณ์ในการเข้าตรวจสอบพ้ืนที่หาก
เห็นว่ามีความเสี่ยงในการก่อเหตุอาชญากรรมขึ้น 

8) การพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ที่สอดคล้อง
กับต าแหน่งและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดความรู้และ
ความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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9) จัดให้มีระบบต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดท าฐาานข้อมูลสถิติและ
ข้อมูลพื้นฐาานที่จ าเป็นในด้านการป้องกันอาชญากรรม เป็นต้น 

10) บูรณาการและเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องในการป้องกันอาชญากรรมโดยให้มีการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ทักษะในการปฏิบัติงานและรู้ช่องทางในการ
ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

2.2.5 โครงสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม 
1) ระดับส่วนบุคคลและครอบครัวสิ่ งส าคัญที่

เจ้าของบ้าน สมาชิก หรือบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยในชุมชนที่
ก าลังจะแสวงหาการมีส่วนร่วมควรค านึงถึงสิ่งเหล่านี้ ได้แก่ สมาชิก
ชุมชนไม่ควรทิ้งบ้านเรือนไว้โดยไม่มีคนคอยดูแล ควรจะมีคนที่
เชื่อถือได้ดูแลบ้านที่พักอาศัยตลอดเวลา, ก่อนออกจากบ้านที่พัก
อาศัยต้องตรวจดูความเรียบร้อยของกลอนประตูหน้าต่าง, การสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์กับเพ่ือนบ้านเมื่อออกจากบ้านไปโดยอาจขอร้องฝาก
เพ่ือนบ้านให้ดูแลแทนชั่วครั้งชั่วคราว, สมาชิกในครอบครัวไม่ควร
เก็บทรัพย์สินหรือของมีค่าไว้ที่บ้าน, ควรเลี้ยงสุนัขหรือสัตว์อ่ืนที่ส่ง
เสียงดังและขังกรงเพ่ือป้องกันการวางยาภายในบ้าน, การปกป้อง
บริเวณบ้านด้วยการท ารั้วให้สูง ควรเปิดไฟฟ้าให้มีแสงสว่างที่
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บริเวณบ้าน, การสร้างความตระหนักในรายละเอียดของกลอุบาย
ของคนร้ายที่อาจเข้ามาในที่อยู่อาศัย โดยหมั่นพูดคุยให้กับคน
ภายในบ้านทราบ, การจ้างคนงานคนรับใช้ควรมีส าเนาบัตร
ประชาชนหรือมีประวัติเพ่ือสามารถติดต่อภายหลังได้,การจดจ า
รายละเอียดต าหนิหรือลักษณะพิเศษของทรัพย์สินหรือถ่ายรูปไว้ 
และ การระมัดระวังในการเปิดประตูรับและพูดคุยกับคนแปลกหน้า  

2) ระดับชุมชนเมื่อพิจารณาถึงระดับที่ใหญ่ขึ้นกว่า
บ้านและครอบครัว สมาชิกที่อยู่อาศัยในละแวกเดียวกันหรือชุมชน
ควรที่จะแสดงออกให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันเป็นสิ่งส าคัญ
มากในการที่จะควบคุมป้องกันอาชญากรรม โดยอาจพิจารณาใน
ประเด็นส าคัญเหล่านี้ ได้แก่  

 มาตรการเพื่อนบ้านเตือนภัย คือมาตรการป้องกัน
อาชญากรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในชุมชน
ช่วยกันสอดส่องและแจ้ งพฤติกรรมของบุคคล โดยจัดตั้ ง
คณะกรรมการประชาชนป้องกันอาชญากรรมนั้นเพ่ือกระจาย
ความคิดและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการเพ่ือนบ้านเตือนภัยและ
เชิญชวนให้สมาชิกทุกครัวเรือนเป็นสมาชิกในโครงการ ฯ 

 สายตรวจประชาชน คือ การที่เพ่ือนบ้านใกล้ชิด
สมัครใจกันที่จะหมุนเวียนช่วยกันตรวจตราในเขตพ้ืนที่ใกล้บ้านของ
ตนเองและยังใช้เวลาช่วงนี้ท าความรู้จักคุ้นเคยกับเพ่ือนบ้าน
ช่วยเหลือแนะน าอ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่ย้ายเข้ามาอยู่ในชุมชน
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ช่วยตรวจตราดูแลความเรียบร้อยให้แก่สมาชิก เป้าหมายก็คือ
ช่วยกันสร้างชุมชนของตนเองให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมมาก
ที่สุด ฯ 

 การตรวจตราบ้านเรือน เป็นมาตรการที่มุ่งช่วย
เป็นหูเป็นตาแทนกันในระยะที่เพ่ือนไปท าธุรกิจหรือไปต่างจังหวัด 
โดยเฉพาะไม่มีคนดูแลบ้านเรือน ทั้งนี้ นอกจากเพ่ือนบ้านจะเป็น
หลักในการช่วยเอาใจใส่ดูแลเคหสถานแล้ว ยังสามารถร้องขอให้
ต ารวจช่วยตรวจตราเพื่อส่งเสริมการดูแลของเพ่ือนบ้านได้ด้วยฯ 

 การให้แสงสว่างตามท้องถนนและบริ เวณ
สาธารณะ มีผลยับยั้งการประกอบอาชญากรรมเพราะแสงสว่างจะ
ช่วยให้สามารถพบเห็นคนร้ายและพฤติกรรมของอาชญากรรมได้
ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนจับกุมผู้กระท าผิด 

 การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ มีอิทธิพล
ต่อการป้องกันการโจรกรรม คือ การจัดวางสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ บางลักษณะจะกระตุ้นความรู้สึกหวงแหนอาณาเขตของ
ตนซึ่งเป็นพ้ืนที่อยู่นอกรั้วและเมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามาในพ้ืนที่จะ
ถูกจับตามองทันที ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นคนร้ายการลงมือกระท าผิด
จะมีน้อย ส าหรับการกระตุ้นดังกล่าวเป็นผลมาจากการพัฒนาพ้ืนที่
สาธารณะทางเดินถนนให้มีคุณสมบัติในการป้องกันอาชญากรรม 

3) ระดับความร่วมมือกับต ารวจ ส่วนนี้เป็นการ
ขยายการแสวงหาความมีส่วนร่วมออกไปในระนาบเดียวกัน 
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กล่าวคือ หน่วยงานต ารวจที่ท าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและ
ระเบียบเรียบร้อยในพ้ืนที่สาธารณะและละแวกที่อยู่อาศัย การ
พิจารณาประเด็นส าคัญเหล่านี้ เป็นสิ่งที่พึงกระท า ได้แก่ เมื่อ
ประสบเหตุร้ายด้วยตนเองหรือพบเห็น ควรเริ่มจากแจ้งความแก่
เจ้าหน้าที่ต ารวจที่อยู่ใกล้ที่สุดและโดยเร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้ อาทิ 
ตู้ยามหรือโทรศัพท์แจ้งไปที่สถานีต ารวจ, การรักษาร่องรอยสถานที่
เกิดเหตุให้อยู่ในสภาพเดิมเพ่ือประโยชน์ส าหรับการตรวจพิสูจน์
หลักฐาานทางคดี,การพยายามจดจ าเหตุการณ์ที่พบเห็นเกี่ยวกับการ
กระท าผิดโดยละเอียดเพ่ือประโยชน์ในการตอบข้อซักถามของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ,การหมั่นปรับปรุงข้อมูลเมื่อรู้เบาะแสของคนร้าย
ต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจทันที, การให้ความ
ช่วยเหลือจับกุมผู้กระท าความผิดซึ่งหน้าและบัญญัติไว้ในท้าย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพ่ือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ต ารวจจับตามที่ได้ร้องขอ, และการให้ความร่วมมือในการเป็น
พยานยืนยันการกระท าผิดของคนร้าย (ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ , 
2531) 

นอกจากนี้ มาตรการในการป้องกันอาชญากรรมยังอาจ
เน้นการมีส่วนร่วมดังนี้ 

1) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาค
ประชาชนทุกภาคส่วน โดยเน้นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งในการ
ป้องกันอาชญากรรม   
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2) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันอาชญากรรมโดยการรับทราบสถานการณ์ แนวโน้มปัญหา
อาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปสู่
การวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
ต่อไป   

3) สนับสนุนสง่เสริมให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันอาชญากรรมชีวิตร่างกายและทรัพย์สินทั้งของตนเองและ
บุคคลอ่ืนให้ปลอดภัยจากภัยอาชญากรรม 

4) ส่งเสริมการด าเนินงานและบูรณาการเครือข่าย
ต่าง ๆ ที่มีการจัดตั้งไว้แล้ว อาทิ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน เครือข่าย
อาสาสมัครคุมประพฤติ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
รวมถึงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชนในชุมชน เพ่ือแจ้ง
ข่าวให้เบาะแสด้านอาชญากรรม   

5) จัดให้มีการเฝ้าระวัง บุคคลกลุ่มเสี่ยงที่อาจก่อ
ปัญหาอาชญากรรมเพ่ือป้องกันอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นและท า
การตรวจสอบ ตรวจค้นเมื่อเห็นสมควร 

6) จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือสอดส่องดูแลให้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสกระท าความผิด  

7) สร้างกลไกหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลเด็กและ
เยาวชนนอกระบบโรงเรียนเพ่ือไม่ให้เกิดการมั่วสุม รวมทั้งเพ่ิม
มาตรการเชิงรุกเพ่ือลดโอกาสในการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน
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กลุ่มเสี่ยงก่อนที่จะกระท าผิด เช่น การเปิดพ้ืนที่เชิงสร้างสรรค์ให้ท า
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 

8) จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐา  

9) จัดให้มีระบบเตือนภัยอาชญากรรมส าหรับ
ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ 

10) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้กับ
ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นเป้าหมายของอาชญา
กร อาทิ เด็ก สตรี คนชรา ในลักษณะหลากหลายรูปแบบให้มีความ
เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ความรู้ ในเรื่องของ
รูปแบบ/ลักษณะ/วิธีการ ในการก่ออาชญากรรม วิธีการระวัง
ป้องกันตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อประสบเหตุ  

11) พัฒนาระบบศูนย์รับแจ้งเหตุ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่
หรือชุดปฏิบัติการที่มีความพร้อมสามารถตอบสนองการรับแจ้งเหตุ
เข้าไปช่วยเหลือและแก้ปัญหาได้ทันเหตุการณ์ 

12) จัดให้มีระบบในการป้องกันอาชญากรรมต่อ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เพ่ือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ได้รับความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์  
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ในด้านการสร้ างความร่วมมือในการป้องกัน
อาชญากรรมยังรวมถึงการป้องกันการกระท าผิดซ้ า ประกอบด้วย 

1) จัดให้มีระบบติดตามผล ระบบการส่งต่อและการ
ดูแลหลังพ้นโทษ พ้นการฝึกอบรม พ้นการคุมประพฤติ รวมถึงการ
ให้ค าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือผู้ พ้นโทษ เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูผู้กระท าผิดต่อไป  

2) การพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในสังคมและการมี
งานท าให้กับผู้พ้นโทษ ผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้พ้นการคุมประพฤติ ผู้พ้น
การฝึกอบรม (เด็กและเยาวชน) ให้สามารถประกอบอาชีพและ
สามารถเลี้ยงชีพได้จริงในสังคม โดยการฝึกวิชาชีพ จัดหาแหล่ง
เงินทุน จัดหาต าแหน่งงานจากภาคเอกชน โดยรัฐาจะต้องส่งเสริม    
ให้ภาคเอกชนได้จ้างงาน ผู้ พ้นโทษ ทั้งนี้  ภาครัฐาอาจให้ สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเป็นพิเศษกับภาคเอกชนที่มีการจ้างงาน/รับผู้พ้น
โทษเข้าท างาน เพ่ือเป็นการจูงใจให้เกิดการจ้างงานครอบคลุมทุก
พ้ืนที ่

3) จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือปรับเปลี่ยนความคิด 
ทัศนคติ พฤติกรรมและสร้างก าลังใจให้กับผู้พ้นโทษฯ เพ่ือให้เกิด
ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะต่อสู้ยืนหยัดในสังคมด้วยอาชีพที่สุจริตซึ่งเป็น
การป้องกันไม่ให้กลับมากระท าผิดซ้ า 

4) รณรงค์ให้สังคมยอมรับและให้โอกาสผู้กระท าผิด
หรือผู้ต้องขัง ผู้พ้นโทษ ผู้พ้นการฝึกอบรมผู้พ้นการคุมประพฤติให้
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สามารถกลับมาด าเนินชีวิตปกติในสังคม เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
กระท าผิดซ้ า 

ในการด าเนินการสร้างการมีส่วนร่วมนั้น ต้องมี
เป้าหมายที่ชัดเจนและอาจสร้างหรือก าหนดดัชนีชี้วัดที่ชัดเจน 
ดังเช่น มีการสร้างดัชนีความเข้มแข็งของชุมชน พบว่า ความมั่นคง
ปลอดภัยของชุมชน หมายถึง สภาวการณ์ที่คนในชุมชนมีความ
มั่นคงปลอดภัยในการด ารงชีวิตอยู่ในชุมชน ทั้งในด้านสังคม การ
ประกอบอาชีพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีฐาานรากได้เสนอ
ว่า ความม่ันคงปลอดภัยในการด ารงชีวิตในชุมชนสามารถพิจารณา
ได้จากระบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่สะท้อนจากการที่คนใน
ชุมชนมีความใกล้ชิดกัน รู้จักมักคุ้นกันดี และไว้วางใจกันได้ ไม่ใช่
การอยู่แบบห่างเหิน ตัวใครตัวมัน หรือต่างคนต่างอยู่ คนแบบไม่
รู้จักกัน และยังอาจสะท้อนจากการที่ชุมชนได้สร้างระบบสวัสดิการ
ของชุมชนขึ้นมา ท าให้คนในชุมชนมีหลักประกันในการบริโภค อัน
เป็นระบบความช่วยเหลือเกื้อกูลขั้นพ้ืนฐาานที่ท าให้คนเกิดความ
มั่นคงในการด าเนินชีวิต นอกจากการวัดความมั่นคงปลอดภัยใน
การด ารงชีวิตโดยพิจารณาจากระบบความสัมพันธ์แล้ว ยังอาจ
พิจารณาได้จากความปลอดภัยของคนในชุมชนจากอาชญากรรม 
อุบัติเหตุ และความปลอดภัยของสมบัติสาธารณะด้วย ดังนั้นใน
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โครงการวิจัยนี้จึงได้สร้างตัวชี้วัดความมั่นคงปลอดภัยในการ
ด ารงชีวิตในชุมชนรวม 4 ด้าน ได้แก่  

1) ความใกล้ชิดและไว้วางใจกันของคนในชุมชน 
2) ความปลอดภัยของสมบัติสาธารณะ 
3) การมีระบบความช่วยเหลือให้คนในชุมชน

ด ารงชีวิตอยู่ได้ 
4) ความปลอดภัยจากอาชญากรรม และความ

ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 

 อธิบายตัวชี้วัดในโครงการวิจัยในหัวข้อทั้ง 5 ด้านที่
มีความเก่ียวข้องดังนี้ 

ด้านที่ 1 ความใกล้ชิดและไว้วางใจกันของคนใน
ชุมชน เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
ทั้งในส่วนของการรู้จักคุ้นเคยกันของคนในชุมชนโดยที่คนในชุมชน
สามารถอาศัยไหว้วานกันดูแลไร่นา สวน หรือทรัพย์สินอ่ืน ๆ ได้ 
รวมทั้งการที่คนในชุมชนรู้สึกถึงความปลอดภัยในทรัพย์สินและ
ไว้วางใจของคนในชุมชนยังอาจแสดงให้เห็นได้จากการที่คนใน
ชุมชนรู้สึกต่อกันเหมือนญาติสนิท หากมีงานรื่นเริง หรืองานมงคล 
ก็สามารถร่วมงานโดยไม่จ าเป็นต้องมีการเชิญอย่างเป็นทางการ 
รวมทั้งการช่วยเหลือกันและกันในยามที่มีคนในชุมชนมีความ
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เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือด้วย ประเด็นค าถามส าหรับ
ตัวชี้วัดนี้ได้แก่ 

• ความคุ้นเคยกันของคนในชุมชน 
• ความเป็นไปได้ในการไหว้วานให้ผู้อ่ืนช่วยดูแลไร่

นา สวน หรือทรัพย์สิน 
• ความรู้สึกปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเอง 
• การช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในหมู่บ้าน 
• ความเป็นกันเองเมื่อต้องไปร่วมงานรื่นเริงหรืองาน

มงคลของคนในหมู่บ้านเดียวกัน 

การสร้างและให้ค่าคะแนนของตัวชี้วัด จะพิจารณา
จากประเด็นดังกล่าวร่วมกัน หมู่บ้านเดียวกันคะแนนตัวชี้วัดนี้สูง 
คือหมู่บ้านที่คนส่วนใหญ่รู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี สามารถไหว้
วานให้ผู้อ่ืนดูแลทรัพย์สินได้ มีความรู้สึกปลอดภัยในทรัพย์สิน ให้
ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในหมู่บ้าน รู้สึกเป็นกันเองในการไป
ร่วมงานรื่นเริงของคนในหมู่บ้าน 

ด้านที่ 2 ความปลอดภัยของสมบัติสาธารณะ เป็น
ตัวชี้วัดได้ตรงไปตรงมามากที่สุดตัวหนึ่งโดยฐาานคิดที่ว่า สมบัติ
สาธารณะเป็นสิ่งที่คนเข้าถึงได้ง่าย หากคนปราศจากความรับผิดชอบ
ในการรักษาและช่วยกันดูแลสมบัติสาธารณะก็จะค่อย ๆ ถูกท าลาย 
การด ารงอยู่ของสมบัติสาธารณะไม่ว่าจะเป็น ถนน สะพาน บ่อบาดาล 
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อ่างเก็บน้ า ศาลา ท่าน้ า ตู้โทรศัพท์ ฯลฯ รวมทั้งการบูรณะซ่อมแซม
สมบัติสาธารณะเหล่านี้ให้คงอยู่ นับได้ว่าเป็นตัวชี้วัดถึงความมั่นคง
ปลอดภัยของชุมชนได้ ในโครงการวิจัยนี้ได้ขอให้ผู้ ให้ข้อมู ลหลัก
ประเมินว่า เมื่อเทียบกับช่วง  5 ปีที่ผ่านมา สมบัติสาธารณะของ
ชุมชนอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งดังต่อไปนี้ 

• ยังมีสภาพดี 
• มีการบูรณะให้ดีขึ้น 
• ถูกท าลายลงเล็กน้อย 
• ถูกท าลายลงไปมาก 
การสร้างและให้ค่าคะแนนของตัวชี้วัด หมู่บ้านที่

สามารถบูรณะสมบัติสาธารณะให้มีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมจะได้
คะแนนสูงสุด รองลงมาคือหมู่บ้านที่ยังคงมีสมบัติสาธารณะที่ยังคง
มีสภาพดี และหมู่บ้านที่สมบัติสาธารณะถูกท าลายไปบางส่วน 
ตามล าดับ 

ด้านที่ 3 การมีระบบความช่วยเหลือให้คนในชุมชน
ด ารงชีวิตอยู่ได้ ความมั่นคงปลอดภัยของชุมชนสามารถวัดได้จากการ
ที่ชุมชนมีระบบความช่วยเหลือให้คนในชุมชนที่ไม่มีปัจจัยในการผลิต 
หรือต้องประสบกับความยากล าบากหรือตกอยู่ในภาวะวิกฤต ให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งหากชุมชนใดมีระบบความช่วยเหลือนี้ คน
ในชุมชนก็จะมีความปลอดภัยในการด ารงชีวิต คือสามารถด ารงชีวิต
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อยู่ได้แม้เมื่อประสบปัญหาหรือมีภาวะวิกฤตเกิดขึ้น ประเด็นค าถาม
ส าคัญส าหรับตัวชี้วัดนี้ได้แก่ 

• หมู่บ้านมีการจัดระบบเพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน
ปัจจัยในการผลิตจนท าให้ต้องประสบปัญหาในการด ารงชีวิต 

• หมู่บ้านมีระบบการช่วยเหลือ ในกรณีที่ครัวเรือน
ในหมู่บ้านมีปัญหาท าได้ไม่พอกินหรือประสบภาวะวิกฤตอ่ืน ๆ   

• ผลที่เกิดขึ้นกับครัวเรือนที่ขาดปัจจัยการผลิต หรือ
ประสบปัญหา หรือภาวะวิกฤต 

ด้านที่ 4 ความปลอดภัยจากอาชญากรรม และความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน ความปลอดภัย
จากอาชญากรรมถือเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญของมิติความมั่นคงปลอดภัย
ของชุมชน อาชญากรรมในทีนี้หมายรวมถึงอาชญากรรมที่ร้ายแรงถึง
แก่ชีวิตอันถือเป็นการฆาตกรรม และอาชญากรรมที่เป็นการท าร้าย
ร่างกายแต่ไม่ถึงแก่ชีวิต  อุบัติเหตุที่เกิดในชุมชน เช่นเดียวกับตัวชี้วัด
ในเรื่องของอาชญากรรม อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในชุมชนถือเป็นตัวชี้วัดที่
ส าคัญของมิติความม่ันคงปลอดภัยของชุมชน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจ
เป็นอุบัติเหตุจากการท างานในไร่นา อุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะ
ไม่ว่าจะเป็นรถอีแต๋น รถปิกอัพ รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ หรือรถจักรยาน 
โดยได้ก าหนดช่วงเวลาในการวัดไว้เฉพาะจ านวนอาชญากรรมประเภท
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (นภาภรณ์  หะวานนท์, 
2550) 
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2.3 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

การจัดการความรู้นั้นไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยให้มีการสร้างรวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็น
ประโยชน์เพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้
ทันเวลาและทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนใน
องค์กรมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน การจัดการความรู้
ในด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จึงเป็นการที่มีการ
ด าเนินการรวบรวมความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม โดยเน้นที่ชุมชน เมื่อความรู้เป็นระบบ
แล้ว จึงน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และด าเนินการถ่ายทอด และ
ประยุกต์เพ่ือให้ประชาชนหรือฝ่ายต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมได้
ด าเนินการได้น าไปใช้ประโยชน์อันเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) 
คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้
ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ 
เพ่ือให้เกิด ความรู้ และ ปัญญา ในที่สุด การจัดการความรู้ หรือ 
KM ซึ่งที่ย่อมาจากค าว่า “Knowledge Management” คือ การ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว
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บุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ น าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้
องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด (ส านักงาน ก.พ.ร., 
2546) รูปแบบการจัดการองค์ความรู้โดยปกติจะถูกจัดให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและประสงค์ที่จะได้ผลลัพธ์เฉพาะด้าน 
เช่น เพ่ือแบ่งปันภูมิปัญญา,เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน, เพ่ือ
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน, หรือเพ่ือเพ่ิมระดับนวัตกรรมให้
สูงขึ้น แต่ส าหรับในที่นี้จะเป็นไปเพ่ือเป้าหมายในการสร้างความ
สงบ เรี ยบร้ อย ในชุ มชนหรื อต้ อ งการ ให้ ชุ มชนปลอดจาก
อาชญากรรม 

โดยทั่วไป ความรู้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้
สองประเภท คือ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้
แฝงเร้นหรือความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ความรู้ชัดแจ้ง
คือความรู้ที่เขียนอธิบายออกมาเป็นตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบัติงาน 
หนังสือ ต ารา เว็บไซต์ Blog ส่วนความรู้แฝงเร้นคือความรู้ ที่ฝังอยู่
ในตัวคน ไม่ได้ถอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบางครั้งก็ไม่
สามารถถอดเป็นลายลักษณ์อักษรได้ ความรู้ที่ส าคัญส่วนใหญ่ มี
ลักษณะเป็นความรู้แฝงเร้น อยู่ในคนท างานและผู้เชี่ยวชาญในแต่
ละเรื่อง จึงต้องอาศัยกลไกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คนได้พบกัน สร้าง
ความไว้วางใจกัน และถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันและกันความรู้
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ความรู้เชิงทฤษฎี (Know-What) เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริง 
รู้อะไร เป็นอะไร จะพบในผู้ที่ส าเร็จการศึกษามาใหม่ ๆ ที่มีความรู้
โดยเฉพาะความรู้ที่จ ามาได้จากความรู้ชัดแจ้งซึ่งได้จากการได้เรียน
มาก แต่เวลาท างาน ก็จะไม่ม่ันใจ ส่วนมากจะปรึกษารุ่นพ่ีก่อน 

ความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงบริบท (Know-How) เป็น
ความรู้เชื่อมโยงกับโลกของความเป็นจริง ภายใต้สภาพความเป็น
จริงที่ซับซ้อนสามารถน าเอาความรู้ชัดแจ้งที่ได้มาประยุกต์ใช้ตาม
บริบทของตนเองได้  ส่วนมากพบในคนที่ท างานไปหลายๆปี จนเกิด
ความรู้ฝังลึกที่เป็นทักษะหรือประสบการณ์มากข้ึน 

ความรู้ในระดับที่อธิบายเหตุผล (Know-Why) เป็น
ความรู้เชิงเหตุผลระหว่างเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ผลของ
ประสบการณ์แก้ปัญหาที่ซับซ้อน และน าประสบการณ์มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น เป็นผู้ท างานมาระยะหนึ่งแล้วเกิดความรู้
ฝังลึก สามารถถ่ายทอดความรู้ฝังลึกของตนเองมาแลกเปลี่ยนกับ
ผู้อ่ืนหรือถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้พร้อมทั้งรับเอาความรู้จากผู้อ่ืนไปปรับ
ใช้ในบริบทของตนเองได้ 

ความรู้ในระดับคุณค่า ความเชื่อ (Care-Why) เป็น
ความรู้ในลักษณะของความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ที่ขับดันมาจาก
ภายในตนเองจะเป็นผู้ที่สามารถสกัด ประมวล วิเคราะห์ความรู้ที่
ตนเองมีอยู่ กับความรู้ที่ตนเองได้รับมาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่
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ขึ้นมาได้ เช่น สร้างตัวแบบหรือทฤษฎีใหม่หรือนวัตกรรม ขึ้นมาใช้
ในการท างานได้ 

นักวิ ชาการทางด้ านการจัดการความรู้ ได้น า เสนอ
กระบวนการการจัดการความรู้ไว้หลายแนวทางผู้บริหารควรมีการ
วางแผนการจัดการความรู้ในองค์กร ดังนี้  (จรินทร์  อาสาทรง
ธรรม, 2548 : 44-45)  

ก า ร ส า ร ว จ แ ล ะ ว า ง แ ผ น ค ว า ม รู้  ( Knowledge   
Planning) เป็นการส ารวจสภาพแวดล้อมขององค์กรในปัจจุบัน
เพ่ือทราบว่ามีองค์ความรู้ในองค์กรมากน้อยเพียงใด จากนั้นก็ตั้ง
วัตถุประสงค์ขึ้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการไปให้ถึงเป้าหมายนั้น 
ๆ ควรมีการจัดแผนปฏิบัติเกี่ยวกับแหล่งพัฒนาความรู้ ต้องทราบ
แหล่งความรู้ ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้  ตลอดจนการ
ถ่ายทอดความรู้ ต้องทราบความรู้ จะให้ผู้ใดหรือหน่วยงานใด
รับผิดชอบในการรวบรวมหรือกระจายความรู้ ใช้สื่อใด งบประมาณ
เท่าใด เป็นต้น  

การพัฒนาความรู้(Knowledge  Generation) เป็นการ
ท าให้องค์ความรู้ภายในองค์กรสามารถเพ่ิมขึ้น ซึ่งสามารถพัฒนาได้
จากการซื้อ เช่น ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปรุ่นใหม่เข้ามาปฏิบัติงานในฝ่าย
บัญชี เป็นต้น หรือจากการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้
หรือการจ้างคนภายนอก (Outsourcing) มาจัดการในส่วนที่องค์กร
ไม่จ าเป็นต้องเข้าไปบริหาร เช่น ธนาคารเอเชียได้จัดจ้าง  บริษัท
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ไอบีเอ็มเข้าไปจัดการระบบการวางคอมพิวเตอร์ เนื่องจากทาง
ธนาคารจะเน้นธุรกรรมการบริการกับลูกค้ามากกว่าจะพัฒนาระบบ
การจัดการคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเอง เป็นต้น  นอกจากนี้ยังสามารถ
พัฒนาความรู้จากภายในหน่วยงาน เช่น อาจได้จากการจดบันทึก  
ตลอดจนการจัดเก็บไว้ให้เป็นระบบจะช่วยให้ผู้ที่ต้องการความรู้นั้น ๆ 
สามารถหยิบใช้ได้อย่างรวดเร็ว บางองค์กรอาจมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบ  เช่น  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  เป็นต้น  

การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) เป็น
กระบวนการที่ เผยแพร่ไปสู่บุคคลที่ต้องการความรู้นั้นจริง  ๆ
ผู้บริหารควรก าหนดกลยุทธ์ก่อนว่าเป้าหมายคือใคร ปริมาณความรู้
มากน้อยหรือไม่ เนื้อหามีความส าคัญหรือไม่ มีความเร่งด่วน
เพียงใด เพ่ือท าให้การก าหนดรูปแบบในการถ่ายทอดได้อย่าง
ถูกต้องตรงตามกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ต้องการความรู้นั้น ๆ  

การถ่ายทอดความรู้ อันเป็นส่วนประกอบของการจัดการ
องค์ความรู้ ถูกประพฤติปฏิบัติกันมานานแล้ว ตัวอย่างรูปแบบการ
ถ่ายทอดความรู้ เช่น การอภิปรายของเพ่ือนร่วมงานในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน, การอบรมพนักงานใหม่อย่างเป็นทางการ, ห้องสมุดของ
องค์กร, โปรแกรมการฝึกสอนทางอาชีพและการเป็นพ่ีเลี้ยง ซึ่ง
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้มีการพัฒนารูปแบบโดยอาศัย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่กระจายอย่างกว้างขวางในศตวรรษที่ 20 
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ก่อให้เกิดเทคโนโลยีฐาานความรู้, ระบบผู้เชี่ยวชาญและคลังความรู้ 
ซึ่งท าให้กระบวนการถ่ายทอดความรู้ง่ายมากข้ึน 

2.4 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง (Strengthening) 
 การเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ
การด าเนินการที่นิยมด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
ด าเนินการ ได้แก่ 
 2.4.1 การเสริมสร้างพลัง (Empowerment) การ
เสริมสร้างพลังอ านาจ เป็นแนวคิดหนึ่งที่ใช้ส าหรับสร้างเสริม
แรงจูงใจในการท างานของบุคคล รวมถึงการสร้างพลังอ านาจในตน
เพ่ือให้มองเห็นถึงสมรรถนะตนเองในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยประยุกต์ แนวคิดที่ มาจากทางสั งคมศาสตร์  จิ ตวิทยา
อุตสาหกรรมและสหสาขาวิชา มาผสมผสานให้เกิดองค์ความรู้
เกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในการระบบท างานค าว่า “การ
เสริมสร้างพลังอ านาจ” (Empowerment) มีความหมายไว้ 3 
ประการ คือ  
 1)  การให้อ านาจที่เป็นทางการ (to give official 
authority) หรือที่ถูกต้องตามกฎหมาย (Legal power to)  
 2) การจัดหาหรือให้โอกาส (to provide with the 
means or opportunity) และ  
 3) การส่งเสริมความเป็นตัวเอง (to promote the 
self-actualization)  
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การให้อ านาจและความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน  ท าให้เกิด
ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและการควบคุมงานได้ด้วยตนเอง 
การท าให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ทั้งส่วนบุคคล 
ทีมงานและองค์กรโดยรวม ส่วนการจัดเครื่องมือและทรัพยากร 
เ พ่ื อกา ร พัฒนาการส ร้ า งและ เ พ่ิ ม พูนประสิ ทธิ ภ าพและ
ความสามารถของบุคคลการเสริมสร้างพลังยังรวมถึงการเสริม
อ านาจด้านจิตใจ โดยการขจัดความรู้สึกไร้อ านาจของบุคคลให้มี
ความรู้สึกม่ันใจในการปฏิบัติงาน เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติ
เกิดความม่ันใจในตนเองว่ามีความสามารถในการท างานให้ส าเร็จได้ 
ความหมายดังกล่าวเป็นการพัฒนาความรู้สึกของบุคคลให้มีความ
เชื่อในเรื่องประสิทธิภาพของบุคคลเพื่อท างานร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ของงาน การเสริมสร้างพลังอ านาจว่าเป็นการแสดงถึงการยอมรับ
และชื่นชม การส่งเสริม การพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของ
บุคคลในการตอบสนองความต้องการของตนเองและแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง รวมถึงความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิต เพ่ือให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่นในตนเองและรู้สึกว่าตนเองมี
อ านาจสามารถควบคุมความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตของตนเองได้        
การเสริมสร้างพลังจึงเป็นการเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ให้อิสระใน
การตัดสินใจ  และจัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้ รวมถึงการ
จัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้บุคคลเกิด
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ความสามารถในท างานและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้บรรลุผลส าเร็จของ
ตนเองและองค์กร  
 การเสริมสร้างพลังอ านาจมีส่วนช่วยให้องค์กร
ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  และการเสริมสร้าง
พลังอ านาจยังเป็นการเพ่ิมความเชื่อมั่นจากการได้กระท าบางสิ่งที่ผู้
ปฏิบัติคิดว่าตนเองไม่สามารถท าได้ว่าตนเองมีความสามารถที่จะ
ท างานนั้นได้ส าเร็จ การให้ข้อมูลข่าวสารและการเปิดโอกาสให้มี
การพัฒนาตนเอง คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในหน่วยงาน ก็เป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานและพัฒนา
งาน การส่งเสริมให้มีการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์เหล่านี้ จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญ
และก าลังใจในการท างาน เกิดความพึงพอใจในงาน  ปฏิบัติงานให้
หน่วยงานอย่างเต็มความสามารถ  มีความสุขกับการท างาน และใน
ที่สุดทุกคนจะมีความยึดมั่นผูกพันต่อการท างาน 

2.4.2 การเสริมสร้างศักยภาพ (Capacity Building) หมายถึง 
ความสามารถหรือ ความพร้อมในตัวของสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเอ้ืออ านวย
ต่อการพัฒนาการปรับปรุงการจัดการหรือการเข้ามาท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ขึ้น ฉะนั้นในแหล่งต่าง ๆ ย่อมมีศักยภาพในตัว
ของมันเองแตกต่างกัน 

ในการด าเนินการจัดการความรู้การเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปราม
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อาชญากรรมท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมไทยนั้น จ าเป็นจะต้องมีการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน โดยให้ผู้เข้ามามีส่วนร่วม
ได้รับการรับรองและยอมรับและให้อ านาจที่เป็นทางการในระดับ
หนึ่งคือ ให้เขาสามารถด าเนินการบางอย่างได้ แต่ในขอบเขตที่
ถูกต้องตามกฎหมาย มีการจัดหาหรือให้โอกาสโอกาสท างานและ
ส่งเสริมความเป็นตัวเองให้เขาสามารถคิดเป็นท าเป็นเองโดยไม่ต้อง
ชี้น าการปฏิบัตินั้นเอง 

2.5 ตัวแบบการมีส่วนร่วม PEACE Model 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมในชุมชนจากข้อสรุปที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และสามารถ
สรุป เป็นแบบจ าลอง ที่เรียกว่า“โมเดลความผาสุกของประชาชน 
(PEACE Model)”  สามารถแสดงดังภาพประกอบ  

 
รูปภาพที่ 4 โมเดลความผาสุกของประชาชน (PEACE model) 
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แบบจ าลองดังกล่าวสามารถแยกองค์ประกอบส าคัญได้ ดังต่อไปนี้ 

P หมายถึง PEOPLE/POLICEคือ ประชาชน/ต ารวจ 
ต ารวจคือประชาชน ประชาชนคือต ารวจ มองที่คุณลักษณะส าคัญ
ของต ารวจและประชาชน อันประกอบด้วยลักษณะส าคัญดังต่อไปนี้ 
 1) ความตระหนักรู้ (Consciousness) หมายถึง ต ารวจและ
ประชาชนต้องมีความตระหนักรู้ต่อ บทบาท อ านาจ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบอยู่ภายในของตนเองตลอดเวลา ท าให้เกิดความเข้าใจที่ล้ า
ลึกต่อคุณค่าของการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม ส่งผลให้เกิดจิตส านึกในคุณค่าและเอกลักษณ์ของตนเอง 
ไม่ใช่แค่เพียงภาพลักษณ์ที่มีขีดจ ากัด อันไม่ถาวร 
 2) จิตอาสา (Public Consciousness หรือ Public 
Mind) หมายถึง ต ารวจและประชาชนมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง มิได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด เป็นความรู้สึกต่อความเป็นเจ้าของใน
สิ่งที่เป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าที่ที่ต้องปกป้อง ดูแล รักษา
รว่มกัน 
 3) ความศรัทธา (Faith) หมายถึง ต ารวจและประชาชนมี
ความเชื่อประกอบด้วยปัญญา อันเป็นพลังแห่งความเชื่อมั่น ที่
พร้อมด้วยความรู้ที่แท้จริงซึ่งกันและกันระหว่างต ารวจและภาค
ประชาชน องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างความผาสุกแก่ส่วนรวม 
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 E หมายถึง ENVIRONMENT คือ การมอบอ านาจแก่ผู้
ปฏิบัติด้านต่าง ๆ เพ่ือท าให้ต ารวจและประชาชนปฏิบัติงานร่วมกัน 
อันก่อให้เกิดแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) รวมทั้งท าให้
เกิดความเชื่อมั่นต่อตนเองว่ามีความสามารถเพียงพอ (Self-Efficacy) 
ที่ จะท างานร่ วมกันส าเร็ จ ซึ่ งเกิดขึ้ นในตั วของผู้ ปฏิบั ติ งาน 
ประกอบด้วย 
 1) ร่วมคิด หมายถึง การใช้ความคิดและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 
มีเหตุผล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่า สิ่งที่ท าจะได้ผลลัพธ์ที่ดี มีประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน และมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน 
 2) ร่วมวางแผน หมายถึง กระบวนการของการคิด การ
ตัดสินใจล่วงหน้า ก าหนดสิ่งที่จะต้องกระท าหรือด าเนินการ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมร่วมกัน
ระหว่างต ารวจกับประชาชน 
 3)  ร่ วมด า เนินการ  หมายถึ ง  ร่ วมกระท า  จั ดการ 
ปฏิบัติการ และท างานตามแผนงานที่ร่วมกันคิด วางแผนเพ่ือ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
 4) ร่วมประเมินผล หมายถึง กระบวนการด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างต ารวจกับประชาชนในการก ากับควบคุม เพ่ือ
ติดตามความก้าวหน้าของภารกิจและหรือประเมินว่า ภารกิจส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยก าหนดดัชนีการติดตาม
ประเมินผลเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ว่า สถานการณ์ที่ตรวจสอบ
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หรือวัดได้นั้นบรรลุหรือไม่บรรลุผลส าเร็จ เมื่อเทียบกับเกณฑ์หรือ
ดัชนีที่ก าหนด ท าให้ทราบความก้าวหน้าหรือความล้าหลังของการ
ด าเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการด าเนินการใกล้ถึงเป้าหมายที่
ก าหนดแค่ไหน เพียงไร และช่วยให้การวิเคราะห์เพ่ิมเติมทราบ
ปัจจัยเหตุแห่งความส าเร็จและความล้มเหลว ท าให้เกิดประโยชน์ใน
การปรับปรุงแนวทางด าเนินการต่อไป 
 5) ร่วมรับประโยชน์ หมายถึง ประชาชนได้รับประโยชน์
จากการท างานร่วมกันกับต ารวจ ขณะเดียวกันต ารวจก็ได้รับ
ประโยชน์จากการท างานร่วมกันกับประชาชน เช่นเดียวกัน 
 A หมายถึง ACTIVE คือ การท างานเชิงรุกและต่อเนื่อง 
ประกอบด้วย 
 1) นโยบาย หมายถึง หลักการรวมถึงวิธีปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 
ซึ่งถือเป็นแนวทางในการด าเนินการในการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม 
 2) การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่  หมายถึง กระบวนการ
ด าเนินงานที่เป็นระบบและต่อเนื่องระหว่างต ารวจกับประชาชน 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เรื่ องการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม 

C หมายถึง COLLABORATION ความร่วมมือจากภาคส่วน
ต่าง ๆ ประกอบด้วย 



55 

 1) ความร่วมมือจากภายใน หมายถึง การท างานร่วมกัน
ด้วยความเต็มใจ สมัครใจ โดยจะมองผู้ปฏิบัติงานว่าเป็นเพ่ือน
ร่วมงาน (Colleagues) มากกว่าเป็นลูกน้อง (Subordinates) ของ
ต ารวจ ประชาชนและเครือข่ายทางสังคม 
 2) ความร่วมมือจากภายนอก หมายถึง ต ารวจท างานร่วมกับ
ประชาชนและประชาชนท างานร่วมกับต ารวจด้วยความเต็มใจและ
สมัครใจ เพ่ือให้เกิดความผาสุกในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 3) ความร่วมมือจากเครือข่ายทางสังคม หมายถึง การ
เชื่อมระบบการประสานสัมพันธ์ระหว่างต ารวจกับประชาชน 
เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยมีกลุ่ม
ของคนหรือองค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน 
หรือท ากิจกรรมร่วมกัน มีการจัดรูปหรือระเบียบโครงสร้างที่คน
หรือองค์กรสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระ 

E หมายถึง EFFECTIVE/EFFICIENCYคือ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ประกอบด้วย 
 1) ปัจจัยน าเข้า (Input) ได้แก่ ความรู้ คน งบประมาณ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ  
 2) กระบวนการ (Process) ได้แก่ มาตรฐาานการท างาน 
การปฏิบัติงาน กิจกรรม  
 3) ผลผลติ (Outcome) ได้แก่ บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย 
2.6 การประเมินผล (Evaluation)  
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 การประเมินผล หมายความว่า เป็นการด าเนินการหรือ
กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการหาความ
ต้องการหาแนวทางวิธีการปรับปรุงเพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการหรือโครงการต่าง ๆ ที่ได้ลงมือ
สร้าง ด าเนินการ ให้ดียิ่งขึ้นเป็นกระบวนการประเมินผลการท างาน
หรือการปฏิบัติ โดยต้องอาศัยวิธีการที่มีระเบียบแบบแผนในการ
รวบรวมข้อมูล ตลอดจนหาเหตุผลประกอบการพิจารณาตัดสินว่า
กิจกรรมนั้นดีหรือไม่อย่างไร เหมาะสมอย่างไร หรือไม่เหมาะสม
ประการใด มีวิธีการในการวิเคราะห์ศึกษาถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน ผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการ เพ่ือให้รู้ว่า
บรรลุจุดมุ่งหมายหรือนโยบายที่ตั้งไว้หรือไม่ มีบทเรียนอะไรบ้างที่
จะน าไปใช้ในโครงการอ่ืน ๆ กระบวนประเมินผลนี้จะช่วยในการ
รวบรวม การเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งช่วยในการตัดสินใจที่
ดีส าหรับทางเลือกที่เป็นไปได้หลายๆทางเพ่ือตัดสินและพัฒนา
โครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งมีการศึกษาถึง
การเปลี่ยนแปลงที่เนื่องมาจากการน านโยบาย แผนงาน และ
โครงการไปปฏิบัติ รวมถึงการด าเนินการเก็บข้อมูลและน าข้อมูลที่
จัดเก็บมาแล้ว มาจัดท าให้เกิดเป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ เพ่ือ
น าเสนอส าหรับใช้เป็นทางเลือกในการประกอบการตัดสินต่อไป 
 2.6.1 การประเมินผลมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
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  1) ช่วยในการตัดสินใจก่อนที่จะเริ่มท าโครงการใหม่ 
โดยทดสอบเพ่ือให้แน่ใจ แนวคิด เทคนิค แหล่งทุน มีความเป็นไป
ได้ ในการจัดท าโครงการหรือไม่ โดยเอาข้อค้นพบจากประสบการณ์
ของโครงการต่าง ๆ ที่เคยปฏิบัติมาเป็นแนวทางในการคิดไตร่ตรอง 
  2) ช่วยตัดสินว่าควรจะขยายด าเนินโครงการต่อหรือยุติ
โครงการ 
  3) ช่วยตัดสินใจในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
โครงการขณะที่ด าเนินโครงการอยู่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ก าลังบุคลากร ความจ ากัดของงบประมาณ ระบบการท างาน 
อุปกรณ์ และสิ่งของ 
  4) เพ่ือใช้เป็นประจักษ์พยานหรือเครื่องมือในการ
หาการสนับสนุนจากสาธารณชน นักการเมืองหรือกลุ่มวิชาชีพ 
  5) ผลที่ได้จากการประเมิน อาจใช้เป็นเครื่องมือช่วย
ในการถูกโจมตีในเรื่องที่ด าเนินการได้ 
  6) การประเมินผลเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้ด าเนิน
โครงการเกิดความเข้าใจเป็นกรเพ่ิมพูนความรู้พ้ืนฐาานให้เข้าถึง
กระบวนการพัฒนาสังคม นอกเหนือไปจากความจริงและความ
เข้าใจที่เกิดข้ึนจากโครงการที่พัฒนานั้น ๆ 
 2.6.2 ประเภทของการประเมินสามารถแยกออกได้ 2 
ประเภท ได้แก่  
 1) การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation) 
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 2) การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative Evaluation) 
การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation) เป็น

การประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่เน้นความสัมพันธ์ของกลุ่มเป้าหมาย
กับความเข้าใจ การรับรู้  การยอมรับของกลุ่มเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ข้อมูลเชิงคุณภาพที่สามารถบอกความ
ตั้งใจและแรงจูงใจของกลุ่มเป้าหมายที่ เกิดขึ้นจากการจัดท า
โครงการได้ การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากการสัมภาษณ์ 
การสังเกตการณ์ การใช้แบบสอบถาม และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
จากแหล่งทตุิยภูมิ เช่น รายงาน บันทึกบทความต่าง ๆ 

การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative Evaluation) เป็น
การประเมินเพ่ือวัดระดับของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการด าเนิน
โครงการ โดยใช้เครื่องมือในการวัดที่ได้จัดเตรียมไว้ก่อนท าโครงการ
และใช้การประเมินผล ตามกระบวนการทางสถิติ การประเมินเชิง
ปริมาณที่ ใช้ กันมาก  อีกอย่ างหนึ่ ง  ได้แก่การประเมินงาน
สาธารณสุขทางด้านเศรษฐาศาสตร์ อย่างไรก็ตามการประเมินผล
ชนิดนี้ จะให้รายละเอียดได้น้อยกว่า การประเมินเชิงคุณภาพ แต่มี
ประโยชน์ในการพัฒนาเครื่องชี้วัด เช่น เครื่องชี้วัดการเปลี่ยนแปลง 
สภาวะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และความรู้ด้านสุขภาพเป็นต้น 

โดยทั่วไปวิธีการประเมินโครงการแบ่งออกได้ 3 วิธี ได้แก่ 
การประเมินตัวโครงการ (Process Evaluation) การประเมิน
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วัตถุประสงค์ของโครงการ (Impact Evaluation) และการ
ประเมินผลระยะยาวของโครงการ (Outcome Evaluation) โดย
การประเมินแต่ละวิธีนั้นมีวัตถุประสงค์ต่างกันดังนี้ 
 1) การประเมินก่อนและหลังด าเนินโครงการ 
(Process Evaluation) ได้แก่ การประเมินตัวโครงการ หมายถึง
การประเมินความเป็นไปได้ของการจัดท าโครงการ กิจกรรม
คุณภาพ และประชากรเป้าหมายของโครงการที่ต้องการด าเนินการ 
 2) การประเมินภายหลังโครงการสิ้นสุด ได้แก่ 
  (1) การประเมินประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า
ของโครงการ (การประเมินด้านเศรษฐาศาสตร์) 
 (2) การประเมินผลส าเร็จของโครงการ (การ
ประเมินทางด้านสังคม) 
 ก. การประเมินวัตถุประสงค์โครงการ 
(Impact Evaluation) หมายถึง การประเมินว่าโครงการที่ท านั้น
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
 ข. การประเมินผลระยะยาวของโครงการ 
(Outcome Evaluation) หมายถึง การประเมินผลระยะยาวของ
โครงการ ว่าได้ผลตามท่ีต้องการหรือไม่ การประเมินนั้นต้องท าตาม
ขั้นตอนตามล าดับเพ่ือป้องกันการประเมินในสิ่งที่ยังไม่ถึงเวลา เช่น 
การประเมินผลระยะยาวของโครงการก่อนที่จะประเมินว่ากิจกรรม
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ต่าง ๆ ในโครงการนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไร และตรงกับ
เป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ 
 การประเมินตัวโครงการเป็นกิจกรรมแรกที่ต้องท า 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า โครงการที่ได้วางไว้นั้นด าเนินไปตามที่
ต้องการ ได้แก่ โครงการที่ท ามีเหตุผลพอที่จะด าเนินการหรือไม่ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการนั้นถูกต้องหรือไม่ ผู้เข้าร่วม
งานวิจัย มีความเหมาะสมหรือไม่ เครื่องมือที่ใช้มีความเหมาะสม
หรือไม่ และมีคุณภาพหรือไม่ รวมทั้งผลกระทบของโครงการ และ
เสียงสะท้อนจากคนทั่วไปหากด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีการประเมินประสิทธิผลหรือความคุ้มค่าของ
โครงการ การประเมินทางด้านเศรษฐาศาสตร์การประเมินความ
คุ้มค่าของโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการนั้น สามารถท าได้หลาย
วิธีได้แก่ การประเมินต้นทุนประสิทธิผล(Cost Effectiveness) การ
ประเมินต้นทุนและผลได้ (Cost Benefit) การประเมินต้นทุน
อรรถประโยชน์ (Cost Utility Analysis) 
 วิ ธี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต้ น ทุ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  ( Cost 
Effectiveness) หมายถึง การเปรียบเทียบอัตราส่วนต้นทุนต่อ
ประสิทธิผล โดยมีแนวทางการประเมินดังนี้ 
 ก. ถ้าเง่ือนไขและสภาพแวดล้อมเหมือนกันกิจกรรม
ที่ด าเนินการมานั้นให้ประสิทธิผลเท่ากับโครงการอ่ืน ค่าความคุ้ม
ทุนหรือโครงการนั้นใช้ค่าใช้จ่ายมากกว่าโครงการที่ผู้ อ่ืนเคยท า
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มาแล้วหรือไม่  โครงการใดที่มีค่าต้นทุนประสิทธิผลต่ าที่สุด  
ส่วนมากจะเป็นโครงการที่ดีที่สุด ยกเว้นกรณี ที่บางสถานการณ์
จ าเป็นต้องท าให้ได้ครอบคลุมเป้าหมายทั้งหมด เช่น การป้องกัน
โรคติดต่อ การค านึงถึงต้นทุนอาจมีความส าคัญรองลงมา 
 ข.  ถ้ า เงื่ อนไขและสภาพแวดล้อมเหมือนกัน 
กิจกรรมที่ด าเนินการมานั้นใช้ ต้นทุนการด าเนินการเท่ากัน 
โครงการที่ครอบคลุมประชากรเป้าหมาย มากกว่าการจะเป็น
โครงการที่มีค่าต้นทุนประสิทธิผลดีกว่า 
 วิธีการประเมินต้นทุนและผลได้ (Cost Benefit) เป็น
การวัดประสิทธิผลของโครงการโดยใช้การเปรียบเทียบต้นทุนเฉลี่ยต่อ
หน่วยการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  
 วิธีการประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ (Cost Utility 
Analysis) เป็นการวัดประสิทธิผลของโครงการโดยวัดเปรียบเทียบ 
ความคุ้มของการจัดท าโครงการกับสิ่งที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้
เช่น การวัดความคุ้มออกมาเป็นดัชนี ความปลอดภัยชุมชน 
(Community safety index) การลดความหวาดกลัวอาชญากรรม 
เป็นจ านวนปีที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี (Quality adjusted life years) 
เป็นต้น 
 การประเมินผลส า เร็จของโครงการที่ เปลี่ ยนแปลง
กลุ่มเป้าหมาย การประเมินโครงการหรือแผนงานเมื่อด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้วสามารถประเมินได้ 2 ประการ ได้แก่การประเมิน
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ประสิทธิผลของโครงการว่าเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีการ
เปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ ซึ่ง
เป็นการประเมินผลทันทีที่ด าเนินโครงการเสร็จเรียบร้อย (Impact 
Evaluation) และการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของ
กลุ่มเป้าหมายภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ (Outcome Evaluation)  
 ในการประเมินเพียงประสิทธิผลของโครงการหรือ
ความส าเร็จของโครงการโดยการวัดเพียงเป้าหมายของโครงการนั้น
(Impact) ยังไม่เป็นการเพียงพอ เนื่องจากเป็นการด่วนสรุปว่า
โครงการนั้นได้ผล ซึ่งเป็นการมองความส าเร็จและเป้าหมายที่แคบ
และเร็วไป ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าการเปลี่ยนแปลงความรู้ 
ความตื่นตัวและทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายเพียงล าพังนั้นไม่ได้
หมายความว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะไปในทางท่ีดีเสมอไป 

 ดังนั้น การจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไม่ว่ามีการ
ด าเนินโครงการใด ๆ แล้ว ควรจะต้องมีการประเมินผลประสิทธิผล
ของโครงการ หรือผลส าเร็จของโครงการ โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการหรือโครงการต่าง ๆ ที่ได้
ลงมือสร้าง หาข้อมูลและข้อเท็จจริง เหตุผลประกอบการพิจารณา
ตัดสินว่ากิจกรรมนั้นดีหรือไม่อย่างไร เหมาะสมอย่างไร หรือไม่
เหมาะสมประการใด เพ่ือให้รู้ว่าบรรลุจุดมุ่งหมายหรือนโยบายที่ตั้ง
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ไว้หรือไม่ มีบทเรียนอะไรบ้างที่จะน าไปใช้ช่วยในการตัดสินใจ
ทางเลือกในการประกอบการตัดสินต่อไป 

2.7 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจการต ารวจหรือด้านการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม มีดังนี้ 

2.7.1 พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 
18(6) ได้ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) 
จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ 
(กต.ตร.) กรุงเทพมหานคร จังหวัด และสถานีต ารวจ โดยให้มี
อ านาจหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต ารวจในเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ  

2.7.2 ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยการ
ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการ
ต ารวจ พ.ศ. 2551 

2.7.3 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 
111/2557 เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ 

สาระส าคัญ คือ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดระบบการ
บริหาร การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษา
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ความปลอดภัยของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่
ละท้องถิ่นและชุมชน โดยต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วม ทั้ งในส่วนที่ เกี่ยวกับนโยบาย 
งบประมาณ และอาสาสมัคร ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานต ารวจ ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ต.ช.
ก าหนดการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กร
ภาคเอกชน ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างส านักงานต ารวจ
แห่งชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภาคเอกชนนั้น 
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บทที่ 3 เทคนิคและวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  

  จากการศึกษา พบว่า รูปแบบการสร้างเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมที่ เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย อาจกระท าได้
ดังต่อไปนี้ 
3.1 การท าความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน(MOU) 

ในการท าความร่วมมือระหว่างหน่วย โดยให้ท้องถิ่นเป็น
หลักและยึดโยงกับผู้น าท้องถิ่น เนื่องจากภารกิจขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นที่จะสามารถเชื่อมโยงกับงานต ารวจด้านการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้ และหัวหน้าสถานีต ารวจ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประสานงานกับองค์กรปกครองท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล) 
โดยการจัดท าความตกลงร่ วม (MOU)  ในด้านป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่ โดยอาศัยค าสั่ง คสช.ที่สามารถ
ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการด าเนินการจาก
ท้องถิ่นได้ อย่างไรก็ตาม ท้องถิ่นเป็นหลักหรือหน่วยงานที่มีภารกิจ
สามารถด าเนินการให้สอดคล้องกัน คือ นโยบายด้านการป้องกัน



66 

และปราบปรามยาเสพติด เมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการประสาน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว การท างานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตั้งเป็นโครงการประจ าปี เพ่ือจัดท าเป็นแผนการด าเนินการ
ประจ าปี เช่น แผนงานด้านคุณภาพชีวิตประชาชนหรือแผนงาน
ด้านความสงบเรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถประสานให้
ข้อมูลด้านอาชญากรรมที่เกิดในพ้ืนที่ ที่จะให้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ กับ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว หากแผนฯ ที่ผ่านการ
เห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสนอผู้มีอ านาจ
ลงนามอนุมัติงบประมาณ จากนั้นน าหน่วยงานที่สนับสนุนและเข้า
มามีส่วนร่วมงานฯกับเจ้าหน้าที่ต ารวจไดแ้ละหน่วยงานที่ประชาชน
เชื่อถือ มีงบประมาณในการด าเนินการตามโครงการที่ก าหนดมีการ
จัดเบี้ยเลี้ยงให้กับอาสาสมัครฯ หรือเจ้าหน้ าที่ อ่ืน ๆ  มีการ
ประชาสัมพันธ์และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลดีในด้าน
ความเชื่อมั่นและความสามัคคีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีผู้น ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนกับหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ขจัดทุกข์บ ารุงสุขจากภาครัฐา ท าให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจ
ระหว่างต ารวจ ภาคประชาชนและส่วนท้องถิ่น ท าให้ประชาชนมี
ความรู้สึกดีกับต ารวจ บริบทของสังคมไทยเป็นครอบครัวใหญ่ 
สังคมเครือญาติ ต ารวจต้องท าตัวเป็นแบบตัวอย่างที่ดี ไม่เลือก
ปฏิบัติ ปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยควร
จัดรูปแบบการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ให้มีความ
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ชัดเจนต่อการปฏิบัติและสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย แนวทาง
ประการแรกนี้สามารถอธิบายตามแผนภูมิดังนี้ 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานความร่วมมือ 
 
การมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการ  
อปท.จัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
เน้นจุดเริ่มต้น 
ที่เกี่ยวข้องฯ 
เช่น ยาเสพติดในแผนฯ 
 
สภาท้องถิ่น 
พิจารณา 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่นฯ 
 

เสนอผู้มีอ านาจ 
อนุมัต ิ

การท าความ

ร่วมมือ(MOU) 

 

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

สถานีต ารวจ 

จัดท าร่างแผนการป้องกันอาชญากรรม 

เสนอร่างแผนประจ าปี ต่อสภาฯ 

พิจารณาร่างแผนการสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ฯ 

เห็นชอบตามแผนงานฯ 

ด าเนินการตามแผนฯ ประกาศใช้ 
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แผนภูมิท่ี 2 ขั้นตอนการท าแผนการด าเนินงานความร่วมมือ 
3.2 การด าเนินงานด้านต ารวจชุมชน 
 การด าเนินการในส่วนนี้เป็นภารกิจของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติที่ได้มอบหมายให้ด าเนินการ นอกเหนือจากการบังคับใช้
กฎหมาย โดยถือว่า ต ารวจและประชาชนในชุมชนต้องร่วมกัน 
ส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับความเดือดร้อน
หรือความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม และให้ชุมชนร่วมใช้ เทคนิค
แก้ปัญหา  เ พ่ือร่ วมแก้ ต้น เหตุปัญหาความ เดื อดร้ อนจาก
อาชญากรรมดังกล่าว และ ต ารวจต้องสร้างความร่วมมือและเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันชีวิต ทรัพย์สินของตนเองให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม การ
ที่ประชาชนมีส่วนรับรู้และเข้าใจปัญหาของต ารวจและเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งได้ก าหนดนิยาม
ของงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ หมายถึงงานที่ต ารวจได้กระท าเพ่ือให้
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใน สังคมหรือชุมชนต่าง ๆ เกิดการรวมตัวกัน 
มีความสัมพันธ์ผูกพันเกี่ยวข้องกัน ร่วมมือประสานการปฏิบัติหรือ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของต ารวจและเป็นการ
ด าเนินการอย่างเป็นกระบวนการ เพ่ือให้ต ารวจมีปฏิบัติสัมพันธ์อัน
ดีกับชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีความเข้าใจในปัญหาซึ่งกัน
และกัน ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
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 รูปแบบการปฏิบัติงานของต ารวจชุมชนที่รู้จักกันในนาม
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์มีการด าเนินการที่พบโดยทั่วไป คือ การให้
ความรู้แก่เด็กนักเรียนตามสถานศึกษาหรือช่วยงานด้านจราจรการ
ช่วยงานช่วงเทศกาลส าคัญต่าง ๆ การน าเอาสมาชิกองค์กรชุมชน
มาเรียนรู้ เป็นต ารวจบ้านหรือต ารวจอาสาการออกเดินพบปะ
ประชาชนถึงบ้านในชุมชน เพ่ือประชาสัมพันธ์และรับทราบข้อมูล
ด้านอาชญากรรมการให้สมาชิกองค์กรชุมชนมีวิทยุสื่อสาร พร้อม
สัญญาณเรียกขาน เพ่ือคอยช่วยงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ การแจก
ใบปลิว แผ่นพับ รณรงค์ป้องกันอาชญากรรมตามแหล่งชุมชน ซึ่ง
รูปแบบ เหล่านี้สามารถน าปรับใช้กับการท างานเพ่ือทดแทนรูป
แบบเดิม ๆ ที่ปฏิบัติกันมาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้แต่รูปแบบ
ต้องมีความชัดเจน การแต่งกายต้องชัดเจน สิทธิการพกพาอาวุธปืน
ได้หรือไม่ได้ ควรปรับให้เหมาะสมกับบริบทสังคม วัฒนธรรม ความ
จ าเป็น เพ่ือป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ต้องจัดตั้งเป็นรูปองค์กร มีคณะกรรมการฯ ผู้รับผิดชอบที่
สอดคล้องกับงานต ารวจ มีกระบวนการยกย่องเชิดชูให้ก าลังใจต่อ
ภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม ควรก าหนดรูปแบบโดยหน่วย
ระดับปฏิบัติการในพ้ืนที่ฯ แล้วเสนอให้หน่วยต้นสังกัดทราบ 
เนื่องจากทราบสภาพปัญหาในพ้ืนที่มากกว่าการก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติมาจากส านักงานต ารวจแห่ งชาติ  การโยกย้ ายของ
ผู้บังคับบัญชาต ารวจระดับพ้ืนที่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการเข้าไปมี
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ส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนจะขาดความศรัทธา ควรเริ่มจาก
การสร้างจิตส านึกที่ดี จิตสาธารณะบริการทั้งต ารวจและภาค
ประชาชน  มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจส าหรับประชาชน
ถึงข้อดีของการเข้ามามีส่วนร่วม ควรจัดตั้งเป็นองค์กรหรือสมาคม
ให้มีความชัดเจน นอกจากมีองค์กร/สมาคมชัดเจนแล้ว ต้องมี
สวัสดิการดี มีการประกันชีวิตด้วย 
 รูปแบบการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ต้องมี
กฎหมายรองรับชัดเจนครอบคลุมทุกมิติของการสร้างเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม ลักษณะของรูปแบบเป็นเครือข่ายเป็นผู้มีจิตอาสา มี
ความรักในงานต ารวจ แม้ไม่ได้เป็นต ารวจ เป็นประชาชนทั่วไป เป็น
ต ารวจบ้าน เป็นต ารวจชุมชน ควรให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดรูปแบบ เนื่องจากมีหน้าที่ ในการดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยเช่นกัน รวมถึงการก าหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจน รูปแบบฯ 
ในอนาคตควรเน้นการให้ข้อมูลข่าวสาร ต้องประชาสัมพันธ์ท าความ
เข้าใจกับประชาชน มีงบประมาณสนับสนุนอย่างเหมาะสม มี
ต ารวจเกณฑ์โดยผ่านกระบวนคัดเลือกคน มาปรับพฤติกรรม 
ฝึกอบรม 1 – 2 ปี มาท างานร่วมกับต ารวจ โครงการ Police Help 
Me มีปุ่มกดให้ประชาชนหรือผู้เห็นเหตุการณ์ จุดที่ประชาชน
พลุกพล่านช่วยกันแจ้งเหตุ หรืออาจอยู่ในรูปแบบ “โคบัง” ใน
ประเทศญี่ปุ่นให้ต ารวจอยู่ในชุมชนเป็นต ารวจประจ าชุมชน อยู่ใน
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รูปแบบอาสาจราจร อาสาสมัครต ารวจประจ าต าบล โดยมีลักษณะ
ให้ประชาชนป้องกันตนเอง 
 ภาพรวมปัจจุบัน รูปแบบการมีส่วนร่วมฯ มีลักษณะ
คล้ายกัน คือ เป็นรูปของ อส.ตร. อส.จร.และ อพปร.สมาชิกแจ้ง
ข่าวอาชญากรรมเป็นรูปแบบทั่ว ๆ ไป อันเป็นพ้ืนฐาานของการมี
ส่วนร่วมฯ ของแต่ละกองบัญชาการภาค/นครบาล  ส าหรับ
ต ารวจภูธรภาค 7 มีความโดดเด่น คือ มีนักศึกษามาร่วมด้วยจาก
วิทยาลัยเทคนิค โดยให้ข้อมูลว่า เด็กวัยเดียวกันที่กระท าความผิด 
เช่น เด็กแว๊น ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่ก่ออาชญากรรมจุดไหน อัน
เป็นความแตกต่างจุดหนึ่งที่แตกต่างที่เสริมขึ้นมา ในเรื่องของ
ระเบียบฯที่ต้องการให้ปรับเปลี่ยน ความต้องการให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจมีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของตัวเอง เมื่อภารกิจ
หลักต ารวจ คือ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม แต่ว่าภารกิจ
ดังกล่าวเกี่ยวกับท้องถิ่นด้วย  
  รูปแบบของการมีส่วนร่วมฯ อาจมีความยืดหยุ่น อาทิ 
อาสาสมัครต ารวจฯ (อส.ตร.) หรือ อาสาสมัครการแจ้งข่าวก็เป็น 
อส.ตร.เหมือนกัน ส าหรับพ้ืนที่กองบัญชาการต ารวจนครบาลมี
โครงการที่น่าสนใจ คือ โครงการเอ็มเพาเวอร์เม้น รูปแบบคือให้
ประชาชนเป็นเจ้าของโครงการและประสานงานกับทางสถานี
ต ารวจ  
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3.3 การด าเนินการชุดต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ 
 การด าเนินการชุดต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์  เป็น
การด าเนินการที่ยังมีและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทางการ
ปฏิบัติในหลายพ้ืนที่  ต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เป็นอีกหนึ่ง
กิจกรรมหลักที่ทุกสถานีต ารวจ จะต้องท าโดยมีงบประมาณจาก
ส านักงานต ารวจแห่งชาติลงมาที่หน่วยในแต่ละปีทั้งเบี้ยเลี้ยงและ
น้ ามัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ใกล้ชิดกับชุมชนประชาชนมากขึ้น  
สามารถเข้าใจปัญหา ความต้องการของพ่ีน้องประชาชนในเรื่องที่
ต ารวจสามารถเข้าไปด าเนินการแก้ไขให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย
ในยุค พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว เป็นผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
ได้ท าวีดีทัศน์ อธิบายถึงการด าเนินโครงการต ารวจชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ 7 ขั้นตอน  เพ่ือให้มีความเข้าใจและการปฏิบัติที่
เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1 ค้นหาแกนน า ในขั้นแรกนี้ หลังจากการ
คัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชุนที่จะเข้า ด าเนินการ หลักส าคัญอยู่ที่การ
ท างานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจกับผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้น า
องค์กรส่วนท้องถิ่น เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือที่นักวิชาการ
เรียกว่า “ผู้น าทางธรรมชาติ” เช่น พระ ผู้อาวุโส พ่อเฒ่า แม่แก่ ที่
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ชาวบ้านให้การยอมรับนับถือ โดยสัมพันธภาพระหว่างแกนน าหรือ
ผู้น ากับสมาชิกในชุมชน จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 

 ขั้นตอนที่ 2 จุดประกายความคิด เจ้าหน้าที่ต ารวจต้อง
เชื่อถือในศักยภาพของแกนน าว่าหากกระตุ้นให้แต่ละคนมีโอกาสใช้
ภูมิปัญญา ความรู้  ความสามารถอย่างเต็มที่แล้ว เป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน การอบรมเพ่ิมเติมความรู้ เช่น การพาผู้น า 
ไปศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนต้นแบบที่สามารถจัดการตัวเอง
ได้ เพ่ือศึกษาขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ตลอดจนเป็นการกระตุ้น
และจุดประกายให้ผู้น าเกิดแนวคิดในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
(หรืออาจน าเรื่องราวของชุมชน หมู่บ้าน ที่ได้ด าเนินการ ต ารวจ
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในปีก่อน ๆ มาเล่าสู่กันฟัง) อันเป็นการ
น าเอาการจัดการความรู้เข้ามาประยุกต์ใช้ฯ 

 ขั้นตอนที่  3 ศึกษาพื้ นฐานชุมชน  โดยการจัดท า
ประชาคม เป็นขั้นตอนของการจัดประชุมเวทีชาวบ้าน รวมทั้งการ
ประชุมกลุ่มย่อย การปรับแนวคิดของคนในชุมชนให้รู้จักคิดเอง ท า
เอง และการให้โอกาสคนในชุมชนในการพูด น าเสนอ เข้าร่วม
กิจกรรม อาทิ การร่วมกันน าเสนอประวัติศาสตร์ชุมชน การส ารวจ
ข้อมูลจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน รายรับรายจ่าย และการค้นหา
ศักยภาพของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ กระตุ้นให้ชุมชนเห็นถึง สิ่งที่มี
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ในชุมชน การให้ชุมชนร่วมกันค้นหาองค์ประกอบที่ท าให้ชุมชน
สามารถด ารงอยู่ได้ โดยใช้เวทีประชาคมร่วมกันท าตาราง บัญชี 
หรือแผนที่ทุนชุมชน จ าแนกตามประเภทอย่างละเอียด เช่น ทุน
บุคคล ปราชญ์ชาวบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติ ความรู้ทักษะ ภูมิ
ปัญญาของชุมชน เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 4 สนทนาและวิเคราะห์ปัญหาขั้นตอนนี้เป็น
การใช้เวทีประชาคม ให้ชุมชนร่วมกันเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 
อาทิ ปัญหายาเสพติด และร่วมกันจัดล าดับความส าคัญ ความ
จ าเป็นเร่งด่วนของปัญหาที่ต้องด าเนินการก่อน  นอกจากนี้ ใช้เวที
ประชาคมค้นหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

 ขั้นตอนที่ 5 การตัดสินใจและก าหนดโครงการ ขั้นตอน
การยกร่างกิจกรรม/โครงการ เป็นขั้นของการแก้ปัญหาอย่างเป็น
รูปแบบมีการก าหนดกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติแล้วเกิดผลเป็น
รูปธรรมได้เช่น มาตรการทางสังคมของชุมชน อาสาสมัครต ารวจ
บ้านโครงการพัฒนาผู้น าหมู่บ้านชุมชน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด โครงการค่ายผู้น าเยาวชน
ป้องกันอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด  เพ่ือให้เยาวชนได้ทราบ
ถึงโทษของยาเสพติด เป็นต้น นอกจากนี้ชุมชนต้องสามารถ
จัดล าดับความส าคัญ และร่วมพิจารณาว่า แผน/โครงการใดชุมชน
สามารถด าเนินการได้เอง หรือต้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่าง ๆ ในพ้ืนที่หรือต้องขอรับการ
สนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งจะท าให้ทุกคนในชุมชนได้รับรู้ 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมรับผลประโยชน์ จากแผนงาน/
โครงการที่ก าหนดขึ้นอย่างแท้จริง 

 ขั้นตอนที่ 6 น ากิจกรรมไปสู่การปฏิบัติขั้นตอนในการ
ด าเนินกิจกรรม  จนเกิดเป็นลักษณะของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง 
สมาชิกมีความสัมพันธ์กันอย่าง  แน่นแฟ้น เข้าใจกัน มีความ
สามัคคี เกิดการมีส่วนร่วม รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่มี
ศักยภาพสามารถพ่ึงตนเองได้ มีความสามารถที่จะสนองตอบต่อ
ความต้องการในการใช้ชีวิตประจ าวัน ทั้งยังสามารถที่จะร่วมกันใช้
กติกาที่เป็นบรรทัดฐาานของสังคมในการตัดสินใจ โดยมีอ านาจการ
จัดการตามข้อก าหนดและมาตรการที่ได้ร่วมกันจัดท าขึ้น เพ่ือแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้ด้วยตนเองตามกรอบกฎหมาย มีบทลงโทษเมื่อ
มีผู้ฝ่าฝืน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐาเป็นที่ปรึกษาในระหว่างด าเนิน
โครงการเช่น มาตรการตัดความช่วยเหลือของชุมชนต่อครอบครัว
และตัวผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติดในชุมชนเป็นต้น 

ขั้นตอนที่  7 ติดตามและประเ มินผลการติดตาม
ประเมินผล ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการเข้าด าเนินโครงการ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจและชุมชน ร่วมกันประเมินผลโดยใช้แบบส ารวจ
ความคิดเห็น(โพล) หรือการสัมภาษณ์บุคคลว่า ภายหลังจากที่
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ด าเนินโครงการไปแล้ว ชุมชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
ลดความหวาดระแวงอาชญากรรมลงได้เพียงใดเป็นต้น  

การด าเนินงานชุดต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ 
 
ผู้น าตามธรรมชาติ 
 
การแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ 
 
ชุมชนมปีัญหา 
และความเสี่ยงใด 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ต ารวจกับชุมชน 
 

ร่วมกัน 
ก าหนดโครงการ 
 

ร่วมกันลงมือปฏิบัติ 
แบบหุ้นส่วน 

รับผิด  

1. ค้นหาแกนน า

ฯ 

นโยบายต ารวจชุมชนฯ 

สถานีต ารวจ 

2. จุดประกายความคิด 

3. ศึกษาพื้นฐานชมุชน 

4. สนทนาและวิเคราะห์ปัญหา 

5. การตัดสนิใจและก าหนดโครงการ 

6. น ากิจกรรมไปสู่การปฏบิัติฯ 

7. ติดตามและประเมินผล 
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รับชอบร่วมกัน 
แผนภูมิที่ 3 ข้ันตอนการด าเนินงานชุดต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ 
 

3.4 การด าเนินการคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานต ารวจ (กต.ตร.) 
 จากการที่พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 
18(6) ได้ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) จัด
ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ 
(กต.ตร.) กรุงเทพมหานคร จังหวัดและสถานีต ารวจ โดยให้มีอ านาจ
หน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
ข้าราชการต ารวจในเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ ตามระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ พ.ศ. 2549 
ก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็น กต.ตร. ดังนี้ 
 กต.ตร.กรุงเทพมหานคร มีประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 2 
ส่วน ส่วนแรก ประชาชนผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ  รวม 7 ด้าน ด้านละ 1 
คน รวม 7 คน ส่วนที่ 2 ประชาชนที่เคยเป็น กต.ตร.สถานีต ารวจ และมี
ประสบการณ์ด้านธรรมาภิบาล ด้านความมั่นคง ด้านการจราจรและ
อุบัติภัย ด้านการพัฒนา ด้านเศรษฐากิจ ด้านสังคม และด้านการมี
ส่วนรวมของประชาชนและชุมชน ด้านละ 1 คน และประชาชนที่มี
ประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่ง จ านวน 3 คน เป็นกรรมการ รวม 10 คน 
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 กต.ตร.จังหวัด มีประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 2 ส่วน 
ส่วนแรก ประชาชนในฐาานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ รวม 7 ด้าน 
ด้านละ 1 คน รวม 7 คน ส่วนที่ 2 ประชาชนที่เคยเป็น กต.ตร.
สถานีต ารวจ จ านวน 3 คน รวม 10 คน 
 กต.ตร.สถานีต ารวจนครบาล (กต.ตร.สน.) มีประชาชนเข้า
ร่วมเป็นกรรมการ 2 ส่วน ส่วนแรก ประชาชนในชุมชนที่ต ารวจใน
สถานีต ารวจแต่ละแห่งเป็นผู้เลือก จ านวน 3-6 คน ส่วนที่สอง 
ประชาชนที่  กต.ตร.สถานีต ารวจนครบาลโดยต าแหน่งเป็น           
ผู้คัดเลือก จ านวนไม่เกิน 3 คน รวม 9 คน 
 กต.ตร.สถานีต ารวจภูธร (กต.ตร.สภ.) มีประชาชนเข้าร่วม
เป็นกรรมการ 3 ส่วน ส่วนแรก ประชาชนที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น
ผู้ บ ริ ห ารองค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  และก านั น  ได้ แก่ 
นายกเทศมนตรี นายก อบต. และก านันกลุ่มละ 1 คน ส่วนที่ 2 
ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านที่ต ารวจในสถานีต ารวจภูธรแต่ละแห่ง
เป็นผู้เลือก 3-6 คน ส่วนที่ 3 ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านที่ กต.ตร.
สถานีต ารวจภูธรโดยต าแหน่งเป็นผู้คัดเลือก จ านวนไม่เกิน 3 คน 
รวม 10 คน 

คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ก าหนดให้ 
กต.ตร.กทม. จังหวัด และสถานีต ารวจ มีภารกิจส าคัญๆ จ าแนกได้ 
3 ส่วน ดังนี้ 
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ส่วนแรก  เป็นภารกิจในการตรวจสอบติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของต ารวจข้าราชการต ารวจในเขตพ้ืนที่ 
ผู้บัญชาการต ารวจนครบาล ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด หรือ
หัวหน้าสถานีต ารวจนครบาล/สถานีต ารวจภูธร ในการด าเนินการ
ตามค าร้องเรียนที่มีผู้ส่งถึง กต.ตร.กทม. จังหวัด หรือสถานีต ารวจ 
แล้วแต่กรณี 

ส่วนที่ 2 เป็นภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ท้องถิ่นและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ และเสริมสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กต.ตร.กับข้าราชการต ารวจผู้ปฏิบัติงาน 
และประชาชนในพ้ืนที่ตามนัยระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยการก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจการต ารวจ 

ส่ วน ที่  3  เ ป็ น ภ า รกิ จ สนั บ สนุ น ก า ร ท า ง าน ขอ ง
กองบัญชาการต ารวจนครบาล ต ารวจภูธรจังหวัด สถานีต ารวจนคร
บาลและสถานีต ารวจภูธร ให้บรรลุผล ได้แก่ การให้ค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน การให้ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความ
เดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือหาทางแก้ไข 
ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของต ารวจ และ
สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 

จะเห็นได้ว่า โดยแท้จริงแล้ว คณะกรรมการ กต.ตร.นั้น    
มีบทบาทและอ านาจในการด าเนินการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนที่ชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติปรากฏว่า การด าเนินการใน
ส่วนนี้ขาดหายไปแทบทั้งสิ้น และ กต.ตร.ไม่ได้เรียนรู้ในส่วนนี้
เท่าที่ควร ดังนั้น จึงควรมีการริเริ่มการด าเนินการในส่วนนี้คู่ขนาน
กันไปด้วย 

แนวทางการปฏิบัติต่อการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชนต่อการปฏิบัติงานต ารวจที่ส าคัญ 
 ขั้นตอนแรก คือ การสรรหาคนเข้าไปมีส่วนร่วม โดยชุมชน
เป็นผู้สรรหา ซึ่งต้องมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคนที่ชุมชนยอมรับ
เป็นตัวแทนชุมชนและเจ้าหน้าที่ต ารวจ เป็นขั้นตอนส าคัญที่สุด  

ขั้นตอนต่อมา จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะ
เสริมสร้างพัฒนาให้มีความตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม  ซึ่งขั้นตอนที่ผ่านมา ไม่มีการร่วม
ค้นหาปัญหาของชุมชนระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจกับภาคประชาชน 
ขาดการวางแผนร่วมกันเป็นการด าเนินการสั่งการโดยฝ่ายเจ้าหน้าที่
ต ารวจ ภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการตามค าสั่งเท่านั้น
และมิได้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการเข้ามาส่วน
ร่วม ตลอดจน ขาดการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง ทั้งที่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมในบริบทสังคมไทยอย่างแท้จริงนั้นไม่ได้
ก าหนดโดยรัฐาเพียงฝ่ายเดียว แต่การก าหนดจากภาคประชาชนที่
เห็นว่า การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมเป็นการปกป้อง
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สิทธิและเสรีภาพของตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดการต ารวจชุมชน 
(Community Policing) ที่ว่า หากให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นฝ่าย
รับผิดชอบและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของชุมชนเพียงฝ่ายเดียว 
ย่อมไม่สามารถแก้ไขสภาพปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนอย่างแท้จริง 
PDCA วงจรแห่งความส าเร็จ 

 การบริหารโครงการ/กิจกรรมการมีส่วนร่วม 
วางแผน 
(Plan)  

 ก าหนดเป้าหมาย และขอบเขต 

 ออกแบบโครงสร้าง ตั้งทีมงาน และมอบหน้าที่ 

 ระบุตัวชี้วัด และผลลัพธ์ 

 ส ารวจสถานการณ์ ปัญหา และสภาพพ้ืนที่ชุมชน 
o ด้านผลผลิต อาทิ สถิติคดอีาชญากรรม ความรุนแรง
อาชญากรรม ระดับความหวาดกลัว จ านวนผู้คนเข้าร่วม
กิจกรรมกลางวัน/กลางคืน ความสงบเรียบร้อยของชุมชน
ในพ้ืนที่ ฯลฯ 
o ด้านบุคลากร อาทิ ทัศนคติของประชาชน ความรู้
ความเข้าใจ การลงแรงร่วมมือร่วมใจ  

 วางแผนส าหรับด าเนินการ ทั้งในวงรอบการปรับปรุง 
และกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมฯ 
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ลงมือ 
(Do) 

 เริ่มลงมือด าเนินกิจกรรมส าหรับเพิ่มผลผลิตตาม
แผนงาน 
o ปรับปรุงการท างาน ผ่านเครื่องมือและเทคนิคท่ี
เลือกใช้ อาทิ อาสาต ารวจบ้าน เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชน 
การร่วมตั้งจุดตรวจด่านร่วม การแสวงหาความร่วมมือ
หน่วยงานข้างเคียง ทั้งภาครัฐา เอกชน และชุมชน 
o รณรงค์ส่งเสริม อาทิ ให้ความรู้ การตระหนักรับรู้ภัย
ออนไลน์ การเคารพกฎวินัยจราจร การรักษาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  
o ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม 
อาทิ วิทยุกระจายเสียงชุมชน สื่อสังคมออนไลน์ คลื่นวิทยุ
ประจ าท้องถิ่น 

ตรวจสอบ 
(Check) 

 ติดตามผลการด าเนินงานตามรายกิจกรรม อาทิ แบบ
ประเมินความพึงพอใจภาคประชาชน การรายงานผลตาม
แบบฟอร์ม การสังเกตการณ์ในพื้นที่กิจกรรม  

 การส ารวจเปรียบเทียบเป้าหมาย ตัวชี้วัดและผลลัพธ์
ที่ตั้งไว้ 

 สรุปผลการด าเนินงานในวงรอบแรก หรือวงรอบการ
ปรับปรุง 

น าไปใช้  วิเคราะห์ผลส าเร็จ จุดเด่น และจุดอ่อนในวงรอบ
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การท ากิจกรรมการเพ่ิมผลผลิตการมีส่วนร่ 
 
 การแสวงหาความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ชุมชนนั้น อดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะใช้เครื่องมือพ้ืนฐาานหรือระดับสูง
อย่างไรก็ตาม ผลของปัญหาส่วนใหญ่ที่สะท้อนออกมาคือการขาด
การมีส่วนร่วมในการลงแรงร่วมมือร่วมใจของคนในกลุ่มนั้นๆ อีก
ส่วนของปัจจัยแห่งอุปสรรคส าคัญคือการด าเนินงานขาดความ

(Act) กิจกรรมที่ผ่านมา อาทิ การเปรียบเทียบสถิติคดีใน
ระยะเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา จ านวนประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกิจกรรมของท้องถิ่น 

 น าเสนอผลงานต่อหัวหน้าโครงการ ผู้น าท้องถิ่น 
ตัวแทนชุมชน และผู้สนับสนุนเงินงบประมาณ อาทิ 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้
บังคับการต ารวจระดับจังหวัด ผู้บัญชาการต ารวจระดับ
ภาค/นครบาล 

 จัดท าแผนขยายผลส าหรับต่อยอดปรับปรุงไปสู่วงรอบ
ถัดไป ทั้งนี้ต้องระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ภาคส่วน ทั้งต ารวจ ปกครอง ท้องถิ่น จังหวัด เอกชน และ
ชุมชน 
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ต่อเนื่อง ซึ่งแนวทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการก าจัดปัญหาที่
กล่าวมานี้ให้หมดไปได้ คือ การวางระบบบริหารกิจกรรมอย่าง
เหมาะสมให้เป็นวงรอบ 

การด าเนินงานตามแนวทางของพีดีซีเอ (PDCA) ให้ครบ
วงจร เป็นการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบซึ่งก่อให้เกิดการด าเนินงาน
และตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุดวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ยังส่งผลให้เกิดการ
ขับเคลื่อนอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนในแหล่ง
ที่อยู่อาศัย  จากการวางแผนอย่างเหมาะสมด้วยการใช้ข้อมูลของ
สถานการณ์จริง และที่ส าคัญ การด าเนินการได้รับการเฝ้าติดตาม
อย่างเป็นระยะ ซึ่งก็จะท าให้สามารถปรับแผน ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ได้ รวมถึงมีการสรุปบทเรียนที่ได้หลังจากจบโครงการ 
ท าให้สามารถเรียนรู้รูปแบบที่เหมาะสมส าหรับชุมชนทั้งไล่เลียง
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน เทศบาล ต าบล อ าเภอหรือ
แม้กระทั่งระดับจังหวัดหรือภูมิภาค และน ามาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานรอบใหม่ ซึ่งจะท าให้กิจกรรมการเพ่ิมผลิตภาพได้รับการ
พัฒนาและยกระดับได้อย่างต่อเนื่อง 
 ตารางวงจรพีดีซีเอดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบแนวทางการ
ท างานหรือเทมเพต(Template) แบบพ้ืนฐาานที่หน่วยงานหรือ
ผู้สนใจสามารถเริ่มน าไปแนวคิดการบริหารโครงการ/กิจกรรมแบบ
วงจรไปสู่การปฏิบัติได้ทันที โดยสามารถน าโครงการหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการแสวงหาการมีส่วนร่วมหรือการสร้างความร่วมมือ
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ระหว่างรัฐาและประชาชน จากนั้นปรับข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้เข้าสู่
กระบวนการแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่ การวางแผน(Plan), การลงมือ
ปฏิบัติ(Do), การตรวจสอบประเมิน(Check)  สุดท้ายคือ การ
สังเคราะห์แล้วน าไปใช้(Act) จากนั้นเมื่อหน่วยงานน าไปปฏิบัติจน
เกิดผลสัมฤทธิ์ ในรอบแรก อาจจะไม่สอดรับการตัวชี้วัดหรือ
เป้าประสงค์ที่คาดหวังไว้ในระยะแรกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ท า
ให้ผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร รวมไปถึงผู้สนับสนุนงบประมาณได้รับรู้
สภาพปัญหาและอุปสรรคทั้งจากภายในและภายนอกโครงสร้างของ
ทีมงาน จนน าไปสู่การสังเคราะห์และสกัดจุดเด่นและจุดด้อยเพ่ือ
แก้ไข และก าหนดขอบเขตการด าเนินงานในวงรอบที่สอง สาม และ
สี่ โดยหมุนวงล้อนี้ได้อย่างไม่จ ากัดจนกว่าจะเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ 
เมื่อถึงภาวะเช่นนั้น ผลลัพธ์สุดท้ายจะปรากฏแนวทางการด าเนิน
กิจกรรมใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและเกิดประสิทธิภาพ
ต่อปัญหาได้อย่างแท้จริง 
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บทที่ 4 ขั้นตอนและวิธีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม 
 

การวิจัยรูปแบบการสร้ าง เสริมการมีส่ วนร่ วมของ
ประชาชนในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ที่ เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยนี้  เป็นการวิจัยเชิ งคุณภาพ 
(Qualitative research) โดยเป็นการผสมผสานระหว่างการวิจัย
เชิงเอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณ์แบบ      
เชิงลึก (In-Depth Interview) และการสนทนากลุ่มย่อยจาก
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ต ารวจภูธรภาค 4,7 และ 9 
ขั้นตอนด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
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Model การด าเนินการตลอดโครงการ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# การด าเนินกิจกรรมถอดบทเรียน

และการจัดการองค์ความรู้(พื้นท่ีการมี

ส่วนร่วมของประชาชน ท่ีประสบ

ผลส า เ ร็ จหรือ เป็นแบบอย่ าง ท่ีดี 

(รายงาน สตช.)) 

 ต ารวจภูธรภาค 4 
 ต ารวจภูธรภาค 9  

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและประชุม

กลุ่มย่อย(Focus Group) 

แนวคิด/หลักการ/การ
ด าเนินการ 
 การทบทวนวรรณกรรมแนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การจัดการความรู้ 
 กา ร ป้ อ งกั น และ ปร าปร าม
อาชญากรรม 
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 การประเมินผล 

ตัวแบบการมีส่วนร่วมแบบ 
PEACE Model 

#คู่มือ (Handbook) 

รูปแบบการเสริมสร้างการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการ

สนั บสนุ น ก า รป้ อ ง กั น แล ะ

ปราบปรามอาชญากรรม ท่ี

เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

การจัดการความรู้รูปแบบการเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
สนับสนุนการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม 

 ต ารวจภูธร ภาค 7 
 กกตร./อสตร. 
 อปท./ประชาชน 

 

เสนอ

รายงาน

รายงานการศึกษาและ

ข้อเสนอแนะการ

ด าเนินการ 

 บทสรุป

การทดสอบคู่มือและวิพากษณ์ 
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สัมมนากลุ่มย่อยร่วมกับ
นักวิชาการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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การวิจัยรูปแบบการสร้ าง เสริมการมีส่ วนร่ วมของ

ประชาชนในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย วัตถุประสงค์การศึกษา คือ เพ่ือ
ศึกษาสภาพ ปัญหาอุปสรรค แนวทางของรูปแบบการสร้างเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และ เพ่ือศึกษารูปแบบ
การสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิง
เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-
Depth Interview) และการสนทนากลุ่มย่อยจากกลุ่มเป้าหมายที่
เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภาคประชาชน กลุ่มข้าราชการต ารวจฝ่าย
บริหารระดับสถานีต ารวจ และกลุ่มข้าราชการต ารวจฝ่ายบริหารระดับ
กองบังคับการ/กองบัญชาการต ารวจ ในพ้ืนที่ต ารวจภูธรภาค   4 และ 9 
และกองบัญชาการต ารวจนครบาล จากนั้นท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และท าการสัมมนาวิพากษ์  
ผลการศึกษาจากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ผลการศึกษาวิจัย พบว่า 

1. รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุน
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่ผ่านมา ส่วนมากมีการ
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ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพปัญหาอาชญากรรมที่มีอยู่ของแต่ละพ้ืนที่ 
โดยทั่วไปแล้วอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานต ารวจ (กต.ตร.), อาสาสมัครจราจร (อส.
จร.), อาสาสมัครต ารวจ (อส.ตร.) อันมีลักษณะเป็นการเข้าไปมีส่วน
ร่วมโดยตรง ภาพรวมแต่ละพ้ืนที่ที่มีรูปแบบการมีส่วนร่วมไม่
แตกต่างกันมากนัก สภาพปัญหา และ อุปสรรค พบว่า เจ้าหน้าที่
ต ารวจ เช่น ชุดชุมชนสัมพันธ์เข้าไปพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน
น้อยเกินไป มีกิจกรรมร่วมกับประชาชนน้อย ท าให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจกับภาคประชาชนมาก กรณีประชาชน
ตรวจร่วม  หากเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ออกไปตรวจร่วมด้วย ภาค
ประชาชนจะไม่กล้าออกไปปฏิบัติหน้าที่เพียงฝ่ายเดียว เนื่องจาก
เกรงกลัวอันตราย การไม่ให้ความส าคัญหรือการพูดดูถูกด้วยค าพูด
จากชุมชนสังคม โดยส่วนใหญ่เป็นการพูดของคนที่ชอบกระท าการ
อันเป็นการเลี่ยงกฎหมายหรือท าผิดกฎหมาย คณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ (กต.ตร.) ไม่มีการ
ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ต ารวจมองว่า 
กต.ตร.เป็นแหล่งสนับสนุนทรัพยากรการปฏิบัติงานต่าง ๆ ภาค
ประชาชนไม่เข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท าให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจต้องแก้ไขปัญหาฝ่ายเดียว ภาคประชาชนโดยทั่วไปไม่ค่อย
ยอมรับอาสาสมัคร มีปัญหาขาดแคลนก าลังพลและงบประมาณ
สนับสนุนการด าเนินงาน อาทิ ไม่มีค่าอาหาร ไม่มีค่าน้ ามัน ไม่มี
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งบประมาณส าหรับตัดชุดเครื่องแบบให้อาสาสมัคร ต้องจัดหา
กันเองหมด การคัดเลือกอาสาสมัครบางส่วนได้บุคคลที่ไม่มีงานท า
เป็นหลักแหล่ง บางคนเข้ามาอาศัยความเป็นต ารวจเพ่ือเสริมบารมี
ให้ตนเองและผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่ บางคนท างานเกินขอบเขตอ านาจ
และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติ
หน้ าที่  การท า งานไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม และปัญหาการคัดเลือกตัวบุคคลไม่
เหมาะสม การคัดกรองบุคคลไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน รวมตลอดจน
การขาดขวัญและก าลังใจ การขาดเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ ท าให้ไม่
สามารถคัดเลือกภาคประชาชนเข้ามาท างานได้หลากหลาย การ
ปฏิบัติตัวของอาสาสมัครบางคนพบว่า ปฏิบัติงานเกินขอบเขต
อ านาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีการเรียกรับผลประโยชน์โดย
มิชอบ บางส่วนเป็นคนของผู้มีอิทธิพล นักการเมืองท้องถิ่น การ
ขาดความร่วมมือจากผู้น าชุมชน 

2. รูปแบบการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เหมาะสม
กับบริบทสังคมไทย ควรมีลักษณะของการท าความร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงาน (Memorandum of Understanding หรือ 
MOU) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลักยึดโยงกับผู้น า
ท้องถิ่น หน่วยงานที่สนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมงานกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องมีงบประมาณในการด าเนินการตามโครงการ 
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มีการจัดเบี้ยเลี้ยงให้กับอาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่ อ่ืน ๆ มีการ
ประชาสัมพันธ์ มีการด าเนินกิจกรรมต้องต่อเนื่องและเป็นระบบ 
การแต่งตั้งโยกย้ายของผู้บังคับบัญชาต ารวจทุกระดับต้องไม่ส่งผล
กระทบต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือไม่ให้นโยบาย
การปฏิบัติขาดความต่อเนื่อง ต้องมีกฎหมายรองรับชัดเจน
ครอบคลุมทุกมิติ มีลักษณะของรูปแบบเครือข่ายเป็นผู้มีจิตอาสา มี
ความรักและศรัทธาในงานต ารวจ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือผู้ น าท้องถิ่นมีส่ วนร่วมในการก าหนดรูปแบบของการ
ด าเนินงาน เนื่องจากมีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
เช่นกัน มีการจัดสรรงบประมาณส่งเสริมและสนับสนุนอย่าง
เหมาะสมกับภารกิจและสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย อันสอดคล้อง
กับโครงการต ารวจชุมชน อันมีองค์ประกอบส าคัญ 2 ส่วน คือ 
ความเป็นหุ้นส่วนกับชุมชน (Community Partnership) และการ
ร่วมแก้ไขปัญหา (Problem Solving) ที่มุ่งเน้นแสวงหาความ
ร่วมมือจากประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนให้
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ ส าหรับรูปแบบการมีส่วนร่วมควร
ก าหนดโดยหน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่ระดับสถานีต ารวจแล้วเสนอให้
หน่วยงานต้นสังกัดทราบ เนื่องจากทราบสภาพปัญหาในพ้ืนที่
มากกว่าการก าหนดแนวทางปฏิบัติมาจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
จากการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยน ามาสู่การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์โดยภาพรวมแล้ว พบว่า ได้รูปแบบจ าลองหนึ่ง อันเป็น
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รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการป้องกันและ
ปราบปรามที่ เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย โดยคณะผู้วิจัยเรียก
แบบจ าลองดังกล่าวว่า “โมเดลความผาสุกของประชาชน (PEACE 
Model)” 

ผลส ารวจสถานการณ์ปัจจุบัน 
 เจ้าหน้าที่ต ารวจ เช่น ชุดชุมชนสัมพันธ์เข้าไปพบปะเยี่ยม
เยียนประชาชน น้อยเกินไป มีกิจกรรมร่วมกับภาคประชาชนน้อย 
ท าให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ระหว่างเจ้าหน้าที่
ต ารวจกับภาคประชาชนเกิดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจกับ
ภาคประชาชนมาก แม้เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน
ชุมชนมากขึ้น แต่ภาคประชาชนส่วนใหญ่ยังรู้สึกว่าต ารวจไม่เข้าถึง
ชุมชนเท่าที่ควร อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้การควบคุมทางสังคม
แบบไม่เป็นทางการ ไม่เข็มแข็งไปด้วย  ดังนั้น เจ้าหน้าที่ต ารวจควร
เข้าหาประชาชนเพ่ิมมากขึ้น  ต้องท าให้ประชาชนไว้วางใจ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ  กรณีประชาชนไปตรวจร่วม หากเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ไม่ออกไปตรวจร่วมด้วยภาคประชาชนจะไม่กล้าออกไปปฏิบัติ
หน้าที่เพียงฝ่ายเดียว เนื่องจากเกรงกลัวอันตราย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ คมน์สรณ์  มาบ ารุง (2541)ที่พบว่า การป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมยังไม่ประสบความส าเร็จ ส่วนหนึ่งมาจากการขาดความ
ร่วมมือจากประชาชนกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมในพ้ืนที่ตนเอง ประกอบกับประสิทธิภาพของการต ารวจ
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ชุมชน (Community Policing) ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
เจ้าหน้าที่ต ารวจและสมาชิกในชุมชน สังคม เป็นหลักส าคัญ  
 การไม่ให้ความส าคัญหรือมีการพูดดูถูกด้วยค าพูดจาก
ชุมชน สังคม โดยส่วนใหญ่เป็นการพูดของคนที่ชอบกระท าการอัน
เป็นการเลี่ยงกฎหมายหรือท าผิดกฎหมาย เช่น ค ากล่าวที่ว่า  
“ต ารวจพลาสติก”หรือ“หมาต ารวจ”ในพ้ืนที่กองบัญชาการ
ต ารวจภูธรภาค 8 ที่มีสภาพปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
การแก้ปัญหาต้องเริ่มต้นที่เด็กและเยาวชน  โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจที่
เข้าไปท างานแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามีจ านวนน้อย
เกินไป ประกอบกับภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมน้อย เนื่องจาก
ขาดการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจกับภาค
ประชาชนเพียงพอ  เกิดช่องว่างระหว่ างต ารวจกับประชาชน  
ต ารวจไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ ประชาชนเข้าใจว่าการเข้าไป
มีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจส่งผลเสียแก่ประชาชนมากกว่าผลดี 
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ(กต.ตร.) 
ไม่มีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เจ้าหน้าที่ต ารวจเห็นว่า กต.ตร.เป็นแหล่งสนับสนุนทรัพยากรการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ  สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยภาคประชาชน
ไม่เข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ  ท าให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจต้องแก้ไขปัญหาทั้งหมดฝ่ายเดียว ภาคประชาชนโดยทั่วไป
ไม่ค่อยยอมรับอาสาสมัคร โดยมักมีค าพูดที่ชุมชนสังคมพูดให้เสีย
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ก าลังใจต่อการด าเนินงาน มีปัญหาขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน
การด าเนินงานฯเป็นหลักรวมถึงการคัดเลือกประชาชนเข้ามา
ท างานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ  การควบคุมดูแล การปฏิบัติงาน 
สวัสดิการและสภาพความไม่เข้าใจกันระหว่างภาคประชาชนกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ   
 สภ าพปัญ ห าห ลั ก ที่ พบ มี ค ว า ม สอดค ล้ อ ง กั น ทุ ก
กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 1 - 9 และกองบัญชาการต ารวจนคร
บาล  คือ การขาดแคลนงบประมาณ ก าลังพล และความไม่เข้าใจ
ระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจกับภาคประชาชน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวิศิษฎ์  มะอักษร (2550, หน้า 182) แม้มีระเบียบฯ ของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติยึดโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน  
แต่ในทางปฏิบัติส านักงานต ารวจแห่งชาติไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเท่าที่ควร  โดยจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณเมื่อ
ฝ่ายเจ้าหน้าที่ต ารวจมีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวกับผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ภาพรวมสภาพปัญหา คือ ไม่มี
ค่าอาหาร ไม่มีค่าน้ ามัน ไม่มีงบประมาณส าหรับตัดชุดเครื่องแบบ
ให้อาสาสมัคร ต้องจัดหากันเองหมด การคัดเลือกบุคคลเข้ามา
ท างานอาสาสมัครบางส่วนได้บุคคลที่ไม่มีงานท าเป็นหลักแหล่ง 
บางคนเข้ามาอาศัยความเป็นต ารวจเพ่ือเสริมบารมีให้ตนเองและผู้
มีอิทธิพลในพ้ืนที่ บางคนตั้งใจท างานดี กระตือรือร้น แต่บาง
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คนท างานเกินขอบเขตอ านาจและหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย 
ปฏิบัติงานออกนอกลู่นอกทาง ในบางครั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจดูแลไม่
ทั่วถึง เช่น ออกปฏิบัติงานหรือตรวจเอง  ส าหรับภาคประชาชนที่
เข้ามาช่วยงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย อาสาสมัครฯ 
มีความต้องการพกพาอาวุธปืน แต่นโยบายจากผู้บังคับบัญชาต้น
สังกัดห้ามอาสาสมัครฯ พกพาอาวุธปืนเมื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่ที่มี
ความเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย ส่งผลท าให้มีอาสาสมัครฯ เข้ามา
ช่วยงานเจ้าหน้าที่ต ารวจป้องกันปราบปรามอาชญากรรมน้อยลง 
โดยเฉพาะพ้ืนที่กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 8 และภาค 9  ส่วน
กองบัญชาการต ารวจภาคอ่ืน ๆ ยังไม่พบปัญหาเรื่องการร้องขอ
พกพาอาวุธปืนสภาพปัญหาการขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติ
หน้าที่การท างานไม่ตรงกบัวัตถุประสงค์ของการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม  กล่าวคือ ไปปฏิบัติหน้าที่ภารกิจอ่ืนแทนการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมและปัญหาการคัดเลือกตัวบุคคลไม่
เหมาะสม การคัดกรองคนไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 
 สภาพปัญหาหลักที่พบเหมือนกันทุกกองบัญชาการ
ต ารวจภูธรภาค 1 - 9 และกองบัญชาการต ารวจนครบาล คือ การ
ขาดขวัญและก าลังใจ การขาดเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ ท าให้ไม่
สามารถคัดเลือก ภาคประชาชนเข้ามาท างานได้หลากหลาย  การ
ปฏิบัติตัวของอาสาสมัครฯบางคนพบว่าปฏิบัติงานเกินขอบเขต
อ านาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมตลอดจนมีการเรียกรับ
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ผลประโยชน์โดยมิชอบ สภาพปัญหาการคัดเลือกภาคประชาชนเข้า
มาเป็นอาสาสมัครฯ บางส่วนเป็นคนของผู้มีอิทธิพล นักการเมือง
ท้องถิ่น  โดยสภาวะการขาดแคลนก าลังพล การพัฒนาก าลังพลขาด
ความต่อเนื่อง ภาคประชาชนบางพ้ืนที่ไม่สมัครใจเข้ามาท างาน
อาสาสมัครฯ ปัญหาส าคัญอีกประการ คือ การขาดความร่วมมือจาก 
ผู้น าชุมชน  สภาพปัญหาด้านเวลาของภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วน
ร่วมฯ บางคนมีเวลาว่างช่วงกลางคืนเนื่องจากช่วงกลางวันต้องท างาน  
บางคนมีเวลาว่างช่วงกลางวันเนื่องจากช่วงกลางคืนต้องไปท างาน  
ท าให้การปฏิบัติงานของภาคประชาชนกับเจ้าหน้าที่ต ารวจขาดความ
ต่อเนื่อง 

จุดแข็งของการปฏิบัติงานแบบการมีส่วนร่วม 
 จุดแข็งเกิดจากความมีจิตอาสาของประชาชนที่ต้องการ
ช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ต ารวจ  ต้องการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม ลดอาชญากรรมให้น้อยลง  สิ่งที่ภาคประชาชนเข้า
ร่วมงานต ารวจได้เหมาะสมสอดคล้องกันทุกกองบัญชาการภาคและ
กองบัญชาการต ารวจนครบาล คือ การให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเป็น
แนวทางในการป้องกันอาชญากรรม รวมถึง การประชาสัมพันธ์การ
ท างานของต ารวจและการปรับเปลี่ยนให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ จุดแข็งประการต่อมา คือ มีความรักสามัคคีกันใน
ชุดท างาน เพราะต ารวจกับประชาชนมีความสัมพันธ์และร่วมงาน
กันมานาน ผู้บังคับบัญชาให้การดูแลเอาใจใส่ดี เช่น ถ้ามีอุบัติเหตุ
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เกิดจากการท างานผู้ บั งคับบัญชาต ารวจจะดูแล  เรื่ องค่ า
รักษาพยาบาลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บ ต ารวจได้รับความร่วมมือจาก
ชาวบ้าน ช่วยชี้เบาะแสให้เป็นอย่างดี จุดแข็งอยู่ที่ประธานชุมชน 
กรรมการชุมชน ถ้ากรรมการชุมชนดี ซื่อสัตย์สุจริต จะเป็นหูเป็นตา 
ให้ข่าวแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นอย่างดี  นอกจากนั้นยังเป็นก าลัง
เสริม ช่วยตั้งด่าน ช่วยตรวจค้น ท าให้อาชญากรรมน้อยลง เรื่อง
การข่าวข้อมูลต่าง ๆ ดีมาก  เนื่องจากภาคประชาชนอยู่ในพ้ืนที่
ได้รับข้อมูลมาก เชื่อถือได้  การเข้าถึงภาคประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ
ต้องสามารถนั่งอยู่ในหัวใจประชาชนให้ได้ อาสาสมัครฯ ที่เข้ามามี
ส่วนร่วมตั้งใจท างานกันอย่างจริงจัง บางชุมชนประธานชุมชนฯ 
เข้มแข็งสามารถสนับสนุนการท างานของต ารวจได้เป็นอย่างดี 
สามารถดูแลชุมชนได้ด้วยตนเอง เช่น น้ ามันรถ กล้องวงจรปิด เป็น
ต้น 
อีกส่วนหนึ่ งที่สนับสนุนการแสวงหาการมีส่วนร่วมกับภาค
ประชาชน กล่าวคือ ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยการ
ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการ
ต ารวจ พ.ศ. 2551  เป็นระเบียบที่ดี เพ่ือให้ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติน ามาใช้เป็นแบบแผนเดียวกัน เป็นหลักการที่น าประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมฯ ในการรับทราบรับรู้และสร้างความร่วมมือในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามี
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ส่วนร่วมกับต ารวจเป็นการแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชน 
เพ่ือสร้างศรัทธา สร้างความเข้าใจเป็นแนวทางในการปฏิบัติ   

ข้อจ ากัดต่อการผลักดันการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพ 

อันดับแรกคือ ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วย
การส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมใน
กิจการต ารวจ พ.ศ. 2551  ซึ่งในช่วงแรก การด าเนินการขาดการ
ประชาสัมพันธ์ทั้งส่วนเจ้าหน้าที่ต ารวจและภาคประชาชนให้มี
ความรู้และความเข้าใจต่อระเบียบฯดังกล่าว ควรก าหนดเรื่องการ
สร้างขวัญก าลังใจ เช่น มีการประกันชีวิตและค่ารักษาพยาบาล
ส าหรับอาสาสมัครฯ ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม การประชุมระหว่าง
เจ้าหน้าที่ต ารวจกับภาคประชาชนมีน้อยเกินไปจนถึงไม่มีการ
ประชุมหารือร่วมกัน หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมตามที่ก าหนดไว้
ไม่เข้มข้นเพียงพอ ควรเสริมเรื่องหลักจิตวิทยา ทักษะการพูด 
ยุทธวิธี  เป็นต้น ข้อจ ากัดด้านการขาดแคลนงบประมาณ สิ่ง
สนับสนุน สวัสดิการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล การ
ที่ระเบียบฯ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  บางมุมมองอาจ
ส่งผลเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรม กล่าวคือ การแลกเปลี่ยน
การสนับสนุนงบประมาณฯกับการต่อรองเกี่ยวกับคดีความของ
บุคคลใกล้ชิดนักการเมือง เป็นต้น อีกทั้งภาคประชาชนที่มาเข้าร่วม



100 

ต้องการสิทธิพิเศษ เช่น พกพาอาวุธปืน บัตรประจ าตัว ระเบียบฯ
บางอย่างไม่สามารถด าเนินการได้ บางคนปฏิบัติงานเกินขอบเขต
อ านาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ
รัตติกาล  ชินบัญชากุล (2555) ที่พบว่า ระเบียบฯ ดังกล่าวได้มีการ
ก าหนดบทบาทความรับผิดชอบของอาสาสมัครต ารวจบ้านไว้ไม่
ครอบคลุมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐาานะเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ต ารวจ อาทิ ไม่มีอ านาจจับกุมในขณะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้า
พนักงานต ารวจ เป็นต้น เนื่องจากภารกิจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมเป็นภารกิจหลักของต ารวจ  ดังนั้น
งบประมาณตามภารกิจดังกล่าวควรเป็นของเจ้าหน้าที่ต ารวจ หาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้มาขอรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ แต่ในทางปฏิบัติ  ตรงกันข้าม
ระเบียบฯ ดังกล่าวก าหนดให้เจ้าหน้าที่ ต ารวจไปขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทน 
สอดคล้องกับงานวิจัย ณัฐาพล  ชุมวรฐาายี (2552) ที่พบว่า เทศบาล
มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2542 มีภารกิจ
และอ านาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย จึงเป็นปัจจัย
สนับสนุนให้สามารถจัดสรรงบประมาณด าเนินการดูแลความสงบ
เรียบร้อยได้ ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
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พ.ศ.2542มีข้อจ ากัด คือ ไม่ได้บัญญัติบทบาทหน้าที่ในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยไว้  ระเบียบ ควรก าหนดวิธีการคัดเลือกบุคคล
มาช่วยงานเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ต้องคัดเลือก
กันด้วยระบบเพ่ือให้ได้ตัวแทนชุมชนอย่างแท้จริงที่เป็นที่ยอมรับ
จากทุกฝ่าย  ควรมีการจัดท าประกันสังคมให้แก่ภาคประชาชนที่
เข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ อันส่งผลท าให้มี
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ิมมากยิ่งขึ้น บางพ้ืนที่ ของใน
ระดับกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค เสนอว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ต ารวจ ควรมีบทบาทเป็น
หูเป็นตาให้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจเท่านั้นเพ่ือไม่ให้เป็นการเสี่ยงต่อ
อันตรายจากการเข้ามามีส่วนร่วม แต่โดยภาพรวมแล้วต้องการให้
ภาคประชาชนเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจในทุกด้าน  
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บทที่ 5 การรักษาสัมพันธภาพระหว่างต ารวจและชุมชน 

 
หน่วยงานต ารวจทั้งระดับสถานีต ารวจที่ใกล้ชิดกับปัญหา

และความทุกข์ร้อนของประชาชนมากที่สุดและหน่วยงานระดับ
บริหารทั้งจังหวัดและภูมิภาคควรก าหนดกรอบแนวทางในการ
รักษาสัมพันธภาพที่ดีของประชาชน โดยจ าเป็นต้องใช้ศิลปะในการ
สร้างความสัมพันธ์และค านึงถึงวิถีชีวิตของผู้คนและสังคมให้เป็นไป
ตามประเพณีและบริบทของท้องถิ่นนั้น  

แนวทางที่ดีในการน าไปสู่การปฏิบัติ ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1.  การยึดหลักปรัชญาและยุทธศาสตร์ขององค์กร 
(Philosophy and Organizational Stagey) ให้ต ารวจมุ่งเน้นและ
เปิดโอกาสให้ชุมชนท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ในวิถีทางใหม่ ๆ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรม สภาพไร้ระเบียบทางสังคมและทางกายภาพ ความ
เสื่อมโทรมของชุมชนที่อยู่อาศัยรวมทั้งคุณภาพชีวิตโดยรวมใน
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ชุมชน ปรัชญาการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ดังกล่าว ต้องอยู่บนพ้ืนฐาาน
ความเชื่อที่ว่า “ตราบใดที่ต ารวจไม่ยอมรับฟังเสียงของประชาชนใน
กระบวนการก าหนดนโยบายต ารวจประชาชนก็จะไม่เข้ามามีส่วน
ร่วมและให้การสนับสนุนในงานต ารวจ” การท างานร่วมกันของ
ต ารวจกับชุมชนให้ได้ผลจะต้องศึกษาส ารวจแนวทางสร้างสรรค์ 
ใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
มิใช่เพื่อคลี่คลายคดีรายหนึ่งรายใดเท่านั้น 

2.  การก าหนดบทบาทหน้าที่ให้กับชุมชน (Commitment 
Empowerment)ยุทธศาสตร์การต ารวจชุมชน เริ่มต้นด้วยการสร้าง
ความเข้าใจกับหน่วยงานต ารวจ ทั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจในสาย
ปฏิบัติการ และสายอ านวยการให้ร่วมแรงรวมใจ และน าปรัชญา
การต ารวจชุมชนไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง โดยจะต้อง
มอบอ านาจการตัดสินใจให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจระดับปฏิบัติการ ซึ่ง
เท่ากับเป็นการให้ความไว้วางใจในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน 
เนื่ องจากประชาชนผู้ อยู่ อาศัยในชุมชนทุกคนมีฐาานะเป็น 
“หุ้นส่วน” กับต ารวจ ย่อมจะต้องมีสิทธิและหน้าที่ควบคู่กับการเข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาวิเคราะห์สภาพปัญหา การ
จัดล าดับความเร่งด่วนของปัญหา และการวางแนวทางแก้ไขปัญหา
ชุมชน 

3.  ยึดรูปแบบการกระจายอ านาจสู่ชุมชนและเข้าถึง
ประชาชนเป็นรายบุคคล การน าหลักการต ารวจชุมชนไปสู่การ
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ปฏิบัติอย่างจริงจังนั้น หน่วยงานต ารวจต้องสร้างและพัฒนาต ารวจ
สายพันธ์ใหม่ มีชื่อเรียกว่า “เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชน” ผู้ซึ่งเชื่อมโยง
และประสานงานโดยตรงระหว่างต ารวจกับประชาชนในชุมชน ใน
ฐาานะตัวแทนของต ารวจในชุมชน เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนจึงต้องตัด
ขาดภาระหน้าที่สายตรวจในการสั่งการจากศูนย์วิทยุต ารวจ เพ่ือให้
สามารถสัมผัสกับประชาชนได้อย่างใกล้ชิดเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเขตพ้ืนที่ปฏิบัติการที่แน่นอน
ชัดเจนแล้ว เจ้าหน้าที่ต ารวจควรยึดถือปฏิบัติตามหลักการต ารวจ
ชุมชนกันทุกคน 

4. การแก้ไขปัญหาเชิงรุกทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนมีบทบาทในการติดต่อกับสุจริตชนเพ่ือให้
สามารถศึกษาส ารวจแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชนในเชิงสร้างสรรค์ มี
บทบาทเป็นผู้สนับสนุนและอาสาสมัคร ในฐาานะผู้บังคับใช้กฎหมาย 
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ให้บริการและจับกุมผู้กระท าผิดต่อ
กฎหมายบ้านเมืองได้ตามปกติ ความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยการประสานงานกับภาครัฐาและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาด าเนินการช่วยเหลือ 

5. จรรยาบรรณ นิติธรรม ความรับผิดชอบ และความ
ไว้วางใจ(Ethics, Legality, Responsibility, and Trust) การ
ต ารวจชุมชน ถือเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างต ารวจกับประชาชน 
เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพในรูปแบบใหม่ บนพ้ืนฐาานแห่งความ
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เชื่อถือและความไว้วางใจที่แต่ละฝ่ายมีต่อกัน ซึ่งตามรูปแบบ
สัมพันธภาพใหม่นี้ ต ารวจมีบทบาทเป็น “ตัวเร่ง” (Catalyst)    
คอยกระตุ้น เร่งเร้า เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แบ่งเบาภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตในชุมชนของ
ตนเองโดยรวมมากขึ้นการที่ประชาชนเพ่ิมบทบาทในการแก้ไข
ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วยตนเองมากข้ึน ย่อมเปิดโอกาสให้ต ารวจมี
เวลาท างานร่วมกับชุมชนในการวางแนวทางแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

6. ขยายขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ต ารวจให้กว้างขวางขึ้น (Expanding the Police Mandate) การ
ต ารวจชุมชนเพ่ิมบทบาทในการปฏิบัติงานเชิงรุก ควบคู่ไปกับการ
ปฏิบัติภารกิจปกติแบบดั้งเดิมในเชิงตั้งรับ เพ่ือให้สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ กล่าวคือ ต ารวจมีฐาานะ
เป็นหน่วยงานควบคุมกติกาสังคมเพียงหน่วยงานเดียวที่เปิดท างาน
ทุกวันตลอด 24 ชั่ ว โมง โดยไม่มี วันหยุด จึ งต้องรักษาขีด
ความสามารถในการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน วิกฤติการณ์ และ
เหตุร้ายต่าง ๆ รวมทั้งอาชญากรรม ความรุนแรงทุกประเภทได้
อย่างทันท่วงทีนั้นไว้ให้ได้มาตรฐาานอยู่เสมอ ซึ่งต ารวจต้องด าเนิน
มาตรการในเชิงตั้งรับอยู่ตลอดไป การต ารวจชุมชนเพ่ิมบทบาท
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของต ารวจให้กว้างขวางขึ้น เพ่ือให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทันทีทันใดและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดย
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มุ่งม่ันปรารถนาที่จะท าให้ชุมชนมีความม่ันคงปลอดภัยความสงบสุข 
และมีบรรยากาศที่น่าอยู่อาศัยมากขึ้นในอนาคตให้จงได้ 

7. มุ่งเน้นความช่วยเหลือไปยังกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
(Helping Those with Special Needs) การต ารวจชุมชนเน้น
การส ารวจแนวทางใหม่ในการให้ความคุ้มครอง ช่วยเหลือ และ
สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่มีความอ่อนแอ อาทิ เด็กและ
เยาวชน ผู้สูงอายุ ชนกลุ่มน้อย คนยากจน คนพิการ และคนจรจัด 
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติงานป้องกันอาชญากรรม
และงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมและขยายผลการปฏิบัติให้
กว้างขวางขึ้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเข้าถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่าง
เสมอภาคกัน  

8. ความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์และแรงสนั บสนุนจาก
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Grass-Roots Creativity and Support) 
การต ารวจชุมชน สิ่งเสริมและสนับสนุนการน าวิทยากรและ
เทคโนโลยีก้าวหน้ามาใช้ในกิจการต ารวจอย่างเหมาะสม แต่ยังคงมี
ความเชื่ออยู่เสมอว่า ไม่มีสิ่งใดเหนือกว่าการร่วมมือร่วมใจกันท างาน
เป็นทีม ซึ่งจะน าไปสู่ผลส าเร็จของงาน โดยผู้บังคับบัญชาให้ความ
ไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในแนวหน้า บน
ท้องถนน ซึ่งต้องสัมผัสใกล้ชิดกับปัจจัยความเดือดร้อนของประชาชน
มากที่สุด ด้วยความเชื่อมั่นในการใช้ดุลยพินิจ วิจารณญาณ ไหวพริบ
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ปฏิภาณ และประสบการณ์ประกอบกัน ในการสร้างสรรค์หนทาง
ใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน 

9. การเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงานต ารวจ ( Internal 
Change) การต ารวจชุมชนจะต้องก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่
สอดคล้องประสานสัมพันธ์กับทุกฝ่ายภายในหน่วยงานต ารวจอย่าง
เต็มรูปแบบ โดยก าหนดหน้าที่การงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชน
ให้เป็นผู้รอบรู้งานทั่วไป (Generalist) มีหน้าที่คอยเชื่อมโยงและ
ประสานงานระหว่างต ารวจกับประชาชนผู้ใช้บริการ โดยให้การ
สนับสนุนเกี่ยวกับข้อมูลและผลวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป
และปัญหาความเดือดร้อนในชุมชนให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอ่ืนๆ 
ภายในหน่วยต ารวจ และแสวงหาความร่วมมือและแรงสนับสนุน
จากชุมชนในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานต ารวจ
โดยรวม เมื่อได้รับการยอมรับปรัชญาการต ารวจชุมชนไว้เป็น
ยุทธศาสตร์ระยะยาวของหน่วยงานแล้ว เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกคน
ควรยึดถือปฏิบัติตามแนวทางใหม่ดังกล่าว ซึ่งอาจใช้เวลานานหลาย
ปี  

10.  การวางรากฐาานเพ่ืออนาคต (Building for the 
Future) การต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ก าหนดแนวทางให้บริการ
ประชาชนโดยกระจายลงสู่ระดับชุมชน (Decentralized) และ
สัมผัสกับประชาชนเป็นรายบุคคล (Personalized) โดยยอมรับว่า
ตราบใดที่ต ารวจยังคงเหินห่างกับชุมชน ย่อมไม่อาจที่จะเข้าไปจัด
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ระเบียบในชุมชนนั้น ๆ ให้เรียบร้อยได้ส าเร็จ ซึ่งจะต้องปรับ
ทัศนคติให้ประชาชนเข้าใจเสียใหม่ว่า “ต ารวจคือแหล่งที่พึงพิง ซึ่ง
ประชาชนสามารถใช้บริการและขอรับความช่วยเหลือต่าง ๆ ได้ใน
ยามทุกร้อน” เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนการต ารวจ
ชุมชนจึงมิใช่ยุทธวิธีต ารวจที่จะน ามาใช้เพียงชั่วคราว  แต่ต้อง
ด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
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บทที่ 6 การติดตามและประเมินผล 
 
 โดยทั่วไปวิธีการประเมินโครงการแบ่งออกได้ 3 วิธี ได้แก่ 
การประเมินตัวโครงการ (Process Evaluation) การประเมิน
วัตถุประสงค์ของโครงการ (Impact Evaluation) และการ
ประเมินผลระยะยาวของโครงการ (Outcome Evaluation) โดย
การประเมินแต่ละวิธีนั้นมีวัตถุประสงค์ต่างกัน ดังนี้ 
 1.  การประเมินก่อนและหลังด าเนินโครงการ (Process 
Evaluation) ได้แก่ การประเมินตัวโครงการ หมายถึงการประเมิน
ความเป็นไปได้ของการจัดท าโครงการ กิจกรรมคุณภาพ และ
ประชากรเป้าหมายของโครงการที่ต้องการด าเนินการฯ 
 2.  การประเมินภายหลังโครงการสิ้นสุด ได้แก่ 
 2.1 การประเมินประสิทธิผลหรือความคุ้มค่าของ
โครงการ (การประเมินด้านเศรษฐาศาสตร์) 
  2.2 การประเมินผลส าเร็จของโครงการ (การประเมิน
ทางด้านสังคม) 
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  2.2.1 ก า รประ เมิน วั ตถุ ป ระสงค์ โ ค ร งการ 
(Impact Evaluation) หมายถึง การประเมินว่าโครงการที่ท านั้น
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
  2.2.2 การประเมินผลระยะยาวของโครงการ 
(Outcome Evaluation) หมายถึง การประเมินผลระยะยาวของ
โครงการว่าได้ผลตามที่ต้องการหรือไม่ การประเมินนั้นต้องท าตาม
ขั้นตอนตามล าดับเพ่ือป้องกันการประเมินในสิ่งที่ยังไม่ถึงเวลา เช่น 
การประเมินผลระยะยาวของโครงการก่อนที่จะประเมินว่ากิจกรรม
ต่าง ๆ ในโครงการนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไร และตรงกับ
เป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ 
ตารางที ่1  ตัวอย่างการประเมินผล 

แนวทางการประเมิน เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

หมายเหต ุ

1. การท า โคร งก ารนั้ น ไ ด้ รั บ กา ร
สนับสนุนเชิงนโยบายบ้างหรือไม่ 

   

2. ถ้ามี จะมีวิธีการต่างๆ ให้เลือกใช้
หรือไม่ 

   

3. โครงการที่ท าอยู่ นั้นครอบคลุม
ประชากรกลุ่มเป้าหมายหรือไม่  

 
 

  

4. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง นั้นพอใจที่
จะร่วมโครงการนั้นหรือไม่ 

   

5. กิจกรรมหรือเครื่องมือที่ใช้ทุกอย่าง    
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ในโครงการนั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอ
หรือไม่ 

 

ตารางที่ 2 การประเมินผลการจัดการความรู้ 

ข้อค าถามที่ประเมิน ตัวชี้วัด วิธีการ
ตรวจสอบ 

หมายเหตุ 

 ผู้ร่วมโครงการทุกคนเข้าใจ
วัตถุประสงค์ ขอบเขตโครงการ
ตรงกันหรือไม่ 

 เชิง
ปริมาณ 
 เชิง
คุณภาพ 

  

 ผู้ร่วมโครงการทุกคนเข้าใจ
วิธีการปฏิบัติที่เป็นแนวทาง
เดียวกัน 

  
 
 

 

 วัตถุประสงค์ และผลกระทบ
ที่ได้จากโครงการมีความชัดเจน
หรือไม่ 

  
 
 

 

 สามารถวัดเป้าหมายของ
โครงการได้ลดจ านวน
อาชญากรรมในพ้ืนที่ลง 10% ต่อ
ปี 
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ข้อค าถามที่ประเมิน ตัวชี้วัด วิธีการ
ตรวจสอบ 

หมายเหตุ 

 มีทฤษฎีรองรับ ว่าสามารถ
หวังผลได้ตามท่ีคาดการณ์ไว้ 

  
 

 

 โครงการได้ด าเนินการไป
อย่างถูกต้องและถูกทิศทาง 

  
 

 

 มีการตรวจสอบข้อบกพร่อง
และน ามาแก้ไข 

   

 

หัวหน้างานสถานีต ารวจอาจมอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
การงานต ารวจชุมชน มวลชนสัมพันธ์ หรือการมีส่วนร่วมกับ
ประชาชนไม่ว่าทางใดทางหนึ่งรายงานผลการด าเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการรักษาสัมพันธภาพกับชุมชน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของ
สถานีต ารวจทั้งนี้ยึดตามยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของต ารวจ
ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้อยู่ก่อนแล้ว โดยอาศัยการ
อ้างอิงกับตัวชี้วัดทางยุทธศาสตร์กล่าวคือ จ านวนคดีอาญาที่มีผล
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ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ผลักดันและส่งเสริมการ
แสวงหาการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับต ารวจ โดยเฉพาะ
สถานีต ารวจซึ่งเป็นหน้าด่านแรกขององค์กรที่ต้องท างานร่วมกับ
ภาคประชาชน การด าเนินการดังกล่าว  โรงเรียนนายร้อยต ารวจซึ่ง
เป็นสถาบันการศึกษาหลักของส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงได้
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนในการ
ป้องกันอาชญากรรมเพ่ือให้เกิดการสั่งสมความรู้ที่ต่อเนื่องทั้ง องค์
ความรู้เชิงประจักษ์ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และองค์ความรู้
จากตัวบุคคล (Implicit Knowledge) ที่ต้องมีการถ่ายทอดไปสู่
เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น 
 เป้าประสงค์ของแผนการเผยแพร่คู่มือการจัดการความรู้ด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่
ส าคัญในระหว่างกระบวนการจัดการความรู้การจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานของบุคคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นจะพบผลลัพธ์ในเชิง
บวกขึ้นกับบุคลากรหรือทีมงานที่ร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมตาม
แนวทางของคู่มือดังกล่าว ได้จากผลการศึกษาฯ ต่อไปนี้ 

1. บุคลากรเห็นความส าคัญของการจัดท าคู่มือฯ ภายใต้
แนวคิดการปฏิบัติงานในการแสวงหาการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
หรือชุมชนให้มากยิ่งขึ้น ให้เกิดมุมมองนี้มากกว่าอรรถประโยชน์ใน



114 

การแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเองหรือการหาช่องทางกระท าผิด
กฎหมายเสียเอง เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่จ าต้องออกแบบ
กระบวนการท างานที่จะมีต่อไป และก าหนดมาตรฐาานคุณภาพงาน 
รวมถึงพิจารณาความเสี่ยง เป็นหน้าที่ของหัวหน้าโครงการหรือ
กิจกรรมที่จะต้องท าให้ทีมงานเข้าใจเป้าหมายและรายละเอียด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบและสามารถสังเคราะห์
แนวทางในการพัฒนากระบวนงานได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยเช่นกัน 
รวมถึงรับรู้แนวคิด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและ
พัฒนาประสิทธิภาพงาน 

2. บุคลากรมีความเชื่อมั่นในเชิงวิชาการมากขึ้นและภูมิใจ
ที่สามารถจัดท าผลงานเชิงปฏิบัติให้แล้วเสร็จ และบางกระบวนงาน 
เช่น การคัดเลือกอาสาสมัครต ารวจบ้าน ชุดรักษาความปลอดภัย
ชุมชน เป็นต้น ให้ตระหนักในประเด็นในการพัฒนาคู่มือฯการ
ปฏิบัติงานในอนาคตและเอ้ืออ านวยต่อการท างานอย่างสุจริตต่อไป 
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แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการความรู้ (Knowledge 

Management) 
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุน 

การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

 

ค าชี้แจง: โปรดพิจารณาความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของการ
จัดการความรู้ในช่องระดับความพึงพอใจต่อไปนี้ (5 = มากที่สุด,   
4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด) 

ข้อ หัวข้อประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 ประเด็น/หัวข้อในการจัดการความรู้      
2 เป้าหมายในการจัดการความรู้       
3 การกลั่นกรองและรวบรวมความรู้       
4 การเข้าถึงข้อมูลและความรู้      
5 รูปแบบและช่องทางในการเผยแพร่

ความรู้  
     

6 การออกแบบเว็บไซต์การจัดการความรู้      

7 เนื้อหา/ข้อมูลในเว็บไซต์มีความถูกต้อง      
8 เว็บไซต์ใช้งานง่ายและสะดวกต่อการ

เข้าถึงและค้นหา 
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ข้อ หัวข้อประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

9 ประโยชน์ที่ได้รับ/ความส าคัญในการ
จัดการความรู้  

     

10 ความพึงพอใจในภาพรวมของการ
จัดการความรู้ 

     

 
ข้อเสนอแนะ
อ่ืนๆ .................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
...................................................................................................  
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แนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับการท างาน 
แบบมีส่วนร่วมกับประชาชน 

 
 แนวทางการปฏิบัติที่ดีหรือ Good Practice หน่วยงาน
สามารถประยุกต์ใช้กับเขตพ้ืนที่รับผิดชอบตนเองให้พิจารณาสอง
ส่วน ได้แก่ กิจกรรม และงบประมาณ  

รายการงบประมาณที่ควรใช้ด าเนินโครงการหน่วยงานพึง
มุ่งความสนใจไปที่การแสวงหาการมีส่วนร่วมจากชุมชน ซึ่งอาจมี
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหลายส่วน ในเบื้องต้นมีรายการกิจกรรม
ที่ต้องบริหารจัดการภายใต้งบประมาณท่ีจ ากัด ดังนี้ 

1. การจัดการประชุมภาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่ต ารวจ และ/
หรือประชาชนหรืออาสาสมัครที่เกี่ยวข้อง เรียกอีกอย่างว่าชุมชน
นักปฏิบัติงานในพ้ืนที่เป้าหมายที่ท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการมี
ส่วนร่วมและกลั่นกรองออกมาเป็นองค์ความรู้หรือแนวทางข้อเสนอ
ที่ดีส าหรับการจัดการในอนาคต จุดประสงค์เพ่ือชี้แจงและท าความ
เข้าใจในการหลักการ แนวคิด ที่มาที่ไป วัตถุประสงค์และวิธีด าเนิน
โครงการ ทั้งนี้ต้องเปิดโอกาสให้มวลชนหรือกลุ่มบุคคลในพ้ืนที่
สามารถเข้าร่วมพร้อมเสนอแนวคิดกรอบประเด็นปัญหาของชุมชน
ตนเองและระดับพ้ืนที่ใกล้เคียงได้อย่างอิสระ และเป็นไปอย่างมี
เสรีภาพ การจัดประชุมดังกล่าว ควรด าเนินการอย่างน้อย 3 ครั้ง
ก่อนเริ่มด าเนินการ รายการค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่าอาหาร
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ว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าพ้ืนที่จัดการประชุม และค่าเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 
โดยก าหนดกรอบกลุ่มมวลชนในพ้ืนที่ไม่เกิน 50 คนต่อพ้ืนที่โดย
อ้างอิงตามเขตการปกครอง เช่น หมู่บ้าน หรือเทศบาล เป็นต้น คิด
เป็นคนๆละ 35-50 บาทต่อครั้ง 

2. การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ หรือยานพาหนะที่
จ าเป็นต้องมีการบ ารุงรักษา หรือจ าพวกใช้แล้วสิ้นเปลืองหรือหมด
ไป โดยโครงการควรประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้แก่สถานีต ารวจ
แห่งละ 7,000 – 10,000 บาทต่อเดือนตามระดับขอบเขตพ้ืนที่รับ
ผิดชองเล็กหรือใหญ่ของสถานีต ารวจนั้นๆ 

3. แหล่งที่มางบประมาณ เบื้องต้นให้สถานีต ารวจร่วมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามงานการบริหารงานสถานี
ต ารวจ (กต.ตร.) โดยยึดหลักตามระเบียบและขั้นตอนที่ถูกต้องตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ตารางที่ 3 ตัวย่างโครงการการมีส่วนร่วมกับประชาชน 

ชื่อโครงการ โครงการอบรมสับปะรดแจ้งภัยเพื่อหาดใหญ่สันติสุข 
เจ้าของ
โครงการ 

เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ความส าคัญ  จังหวัดสงขลาได้ตระหนักถึงการป้องกันภัย
อาชญากรรม และการเฝ้าระวังภัยพิบัติจึงมีการจัดท า
โครงการตาสับปะรดเพ่ือสร้างเครือข่ายจากประชาชน
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ชื่อโครงการ โครงการอบรมสับปะรดแจ้งภัยเพื่อหาดใหญ่สันติสุข 
และเจ้าหน้าที่รัฐาทุกภาคส่วนให้ร่วมกันสอดส่องดูแล
และเฝ้าระวัง  
 ในครั้งนี้เป็นการจัดประชุมอบรมโครงการตา
สับปะรดแจ้งภัยเ พ่ือหาดใหญ่สันติสุขแก่สมาชิก
เครือข่ายทั้งภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างความมีส่วนร่วมในการป้องกัน ดูแล รักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดย
ส่วนรวม และทบทวนขั้นตอนการประสานงานให้
เหมาะสมสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 

ลักษณะ o ฝึกอบรมให้ความรู้ 
o สร้างความตระหนักรับรู้ 
o ทบทวนการปฏิบัติและขั้นตอนที่ถูกต้อง 

ระยะเวลา 1 – 2 วัน 
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนผู้อยู่ อาศัยในเทศบาลนครหาดใหญ่ , 

หน่ วยงานภาครั ฐา ,  บริ ษั ท /ห้ า งร้ าน /ร้ านค้ า /
ภาคเอกชน, หน่วยงานความมั่นคง อาทิ ทหาร และ
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
(กอ.รมน.), และ เจ้าหน้าที่ต ารวจระดับจังหวัดและ
ระดับพ้ืนที่ (สถานีต ารวจ) 

จ านวน 100 - 600 คน 
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ชื่อโครงการ โครงการอบรมสับปะรดแจ้งภัยเพื่อหาดใหญ่สันติสุข 
สถานที่ ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมาย อาทิ กลุ่มวัยรุ่น ให้จัดตาม

โรงเรียนโดยอาศัยกิจกรรมในลักษณะสัญจร ส่วนกลุ่ม
วัยท างาน ให้จัดในสถานที่รองรับปริมาณสมาชิก
เครือข่ายจ านวนมาก เช่น ห้องจัดประชุมของโรงแรม 
หรือส่วนราชการประจ าจังหวัด เป็นต้น 

ลักษณะ
กิจกรรมที่พึง
ด าเนินการ 

1. การท าความเข้าใจและชี้แจงจากหัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้น าชุมชน และตัวแทนภาคประชาชน 
2. การรับฟังเสวนาหัวข้อพิเศษในลักษณะที่เป็น
ปัญหาเฉพาะเจาะจงต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่ อาทิ สถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3. การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมตามแนวทาง
โครงการตาสับปะรดที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย อาทิ 
นิทรรศการโครงการตาสับปะรดสัญจรโรงเรียน 
4. การสาธิตหรือฝึกการปฏิบัติ (workshop) อาทิ 
การใช้ถังเคมีดับเพลิงเบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
5. รูปแบบขั้นตอนและข้อตกลง (protocol) ในการ
สัง เกต การแจ้งรายงานและการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายตาสับปะรดแจ้งภัย โดย หน่วยงานต ารวจ
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ชื่อโครงการ โครงการอบรมสับปะรดแจ้งภัยเพื่อหาดใหญ่สันติสุข 
ระดับจังหวัด และระดับสถานีต ารวจ 
6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ งที่ เป็นสมาชิก
เครือข่าย และไม่ได้เป็นสมาชิก เพ่ือก่อให้เกิดสังคม
แห่งการเปลี่ยนแปลงและมีส่วนร่วม อาทิ  การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง 
ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่รัฐา 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 สมาชิกเครือข่ายตาสับปะรดเพ่ือหาดใหญ่
สันติสุข เข้าร่วมทั้งใหม่และเก่าที่เข้าร่วมเกิดความรู้
ความเข้าใจต่อการเตรียมความพร้อม และสร้างความ
ตื่นตัวในการเตรียมป้องกันในรูปแบบอาชญากรรม ภัย
พิบัติ และภัยก่อการร้ายที่ส่งผลกระทบทั้งระดับบุคคล 
ครอบครัว สั งคม ชุมชน ท้องถิ่ น ภูมิภาค และ
ประเทศชาติ  
 การสรุปขั้นตอนและทบทวนการปฏิบัติหรือ
รูปแบบการมีส่วนร่วมในลักษณะการเป็นหูเป็นตา
สอดส่องสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นและสามารถแจ้งเหตุ
ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบเพ่ือหาทางป้องกัน
และแก้ไขต่อไปอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับ
กฎระเบียบ ข้อก าหนด และกฎหมายที่รองรับ 
 การก าหนดข้อสรุปช่องทางการที่สมาชิกใน
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ชื่อโครงการ โครงการอบรมสับปะรดแจ้งภัยเพื่อหาดใหญ่สันติสุข 
เครือข่ายสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นหูเป็นตา 
และแจ้งความผิดปกติ หรือเหตุต้องสงสัยได้ทาง 
หมายเลข 191และสายด่วนกุญชร 1559 เทศบาล
นครหาดใหญ่ ตลอด 24 ชั่วโมง 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4  แบบประเมินคุณภาพคู่มือปฏิบัติงาน 
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แบบประเมินคุณภาพคู่มือปฏิบัติงาน 
 

หัวข้อการประเมิน 

ระดับการประเมิน 

ดีเด่น 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ด ี
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. เนื้อหาสาระของคู่มือ ถูกต้อง สมบูรณ์ 
ทันสมัย 

     

2. มีแนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจน      

3. มีการแสดงขั้นตอน/กระบวนการ ในการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ
อย่างเป็นระบบ 

     

4. มีเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรมครบถ้วน      

5. สามารถน าไปปฏิบตัิหรือพัฒนางานในหน้าท่ี
ได ้

     

6. สามารถน าไปเป็นแหล่งอ้างอิงได้      

รวม      

คะแนนเฉลีย่ได้ = คะแนนรวม x  100 
30 

 

สรุปคุณภาพของผลงานนี้อยู่ในเกณฑ์ 
  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้     ปรับปรุง 
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เพ่ือให้การด าเนินการน าองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานด้าน
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน จ าเป็นต้องมีผลส ารวจคุณภาพคู่มือ
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในภาคสนาม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงพัฒนาองค์ความรู้และสอดคล้องกับการบริหารจัดการ
โครงการแบบวงจรการมีส่วนร่วม หรือ PDCA จนครบวงจรการ
ท างาน ดังนั้น หัวหน้าโครงการหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่น าคู่มือนี้
ไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติโปรดด าเนินการส ารวจประสิทธิภาพ
คู่มือทุกครั้งที่ได้มีการด าเนินกิจกรรมโดยกลุ่มเป้าหมายควรเป็น
เจ้าหน้าที่ หรือทีมงานที่ด าเนินงานภายใต้คู่มือการจัดการความรู้
ด้ านการมี ส่ วนร่ วมประชาชนต่ อการป้ องกันปราบปราม
อาชญากรรม จากนั้นสรุปผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและ/
หรือผู้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้ได้รับทราบผลการส ารวจเชิง
ประจักษ์ต่อไป 



125 

เอกสารอ้างอิง 

 
กฤษณะชัย ลิ้มบุญแตง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุม

อาชญากรรม ด้านยาเสพติดและการพนัน ในจังหวัด
ชลบุรี กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2545 

กัญทิยา ใจกลางดุก ศักยภาพของชุมชนในการจัดการกับความ
ขัดแย้งที่ ได้รับอิทธิพลจากองค์กรภายนอกชุมชน 
เชียงใหม่ : วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2543 

โกมล ชอบชื่นชม ชุมชน :ยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทที่ก้าวหน้า
และย่ังยืนกรุงเทพฯ : 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร , 2541 เอกสารวิจัยส่วนบุคคล 
(วปอ.)--วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2541 

จีรศักดิ์ ปาลีพงศ์พันธุ์  การวิเคราะห์ความเข้มแข็งของชุมชนตาม
แนวทางการพัฒนาที่ 

ยั่ ง ยื น ก รุ ง เ ท พ ฯ  :  วิ ท ย า นิ พ น ธ์  ( ว ท . ม . ) --
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545 

จุลศักดิ์ บุญแดง. (2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเทศบาลต าบลนา
ป่า อ าเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี. งานนิพนธ์รัฐาศาสตร



126 

มหาบัณฑิต,สาขาวิชาการเมืองการปกครอง, คณะ
รัฐาศาสตร์และนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา. 

เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง. (2527). การระดมประชาชนเพื่อการพัฒนา
ชนบทในการบริหารงานพัฒนาชนบท.กรุงเทพฯ: โอ
เดียนสโตร์. 

จ านงค์ พูลนวลศักยภาพการแก้ปัญหาของกลุ่มศรัทธาวัดใน
ชุมชนชนบทเชียงใหม่ :  

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 
ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร. 2532. การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาชนบท. ในเอกสารการสอนชุด
วิชาความรู้ทั่วไปส าหรับการพัฒนาระดับต าบลหมู่บ้าน  
(พิมพ์ครั้งที่ 3, หน่วยที่ 8) .นนทบุรี: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ฐาิตาภรณ์ อุเทนสุต  แนวทางในการแก้ไขเด็กและเยาวชนกระท า
ผิดในชุมชน กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543. 

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2548). การจัดการความรู้. ใน 
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 45(2), 1-24. 

เนาวรัตน์ นามวงศ์ ระบบคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในชุมชน 
เชียงใหม่ : วิทยานิพนธ์     

(ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. 



127 

ปาน กิมปี การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน
เพื่อการพึ่งตนเองของ 

ชุมชน กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ์ (ค.ด.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2540. 

พฤกษ์ พัฒโน. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อความม่ันใจในความ
ปลอดภัยของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
จั งห วัดสงขลา  [ข้ อมู ล อิ เล็ กทรอนิ กส์ ] .  วารสาร
สังคมศาสตร์วิชาการ, 8(2), 137-150. 

พิเชฐา บัญญัติ. (2549).  การจัดการความรู้ในองค์กร. ใน วารสาร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 13(1), 118-122. 

ไพร พัฒดน. (2550). โครงการตาสับปะรดแจ้งภัยเพื่อหาดใหญ่
สันติสุข, เอกสารเผยแพร่, เทศบาลนครหาดใหญ่. 

ภูษา ศรีวิลาศกระบวนการแก้ไขปัญหาของชุมชนที่อยู่บนพื้นฐาน
ของการช่วยเหลือเกื้อกูลภายในชุมชนกรุงเทพฯ : 
วิทยานิพนธ์ (สส.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539. 

วันทนีย์ จันทร์เอ่ียม ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ 

ชาวม้งในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ : วิทยานิพนธ์ (ศศ.ด.)--
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2543. 

วิริยุทร จันสิริโอชา. (2498). การจัดการความรู้ในองค์กร. ใน
วารสารท้องถิ่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 111-112. 



128 

สนิท สัตโยภาส.การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ 

ชุมชน : กรณีศึกษา ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย บ้านแม่
ละงอง ต าบลน้ าแพร่ อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
และต าบลห้วยผา อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน . 
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2544. 

สมนึก ปัญญาสิงห์ (2542) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น. กรมการปกครอง.  

สมพบ จันทภาโส. (2554). แบบรายงานการด าเนินงานฉบับ
สมบูรณ์ โครงการตาสับปะรด หมู่ที่ 9 บ้านโคกสัก. 
[เอกสารอิเล็กทรอนิกส์]. สืบค้นเมื่อ 31 พฤษภาคม 2562, 
จากเครือข่ายคนสร้างสุข 
https://happynetwork.org/project/846 

สมยศ ศิลปีโยดม ผู้น าชุมชนกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
ชุมชนกรุงเทพฯ  

วิทยานิพนธ์(ศศ.ม.). มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2540. 
สมศักดิ์  ศรีสันติสุข. 2528.  การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ

ความร่วมมือของการด าเนิน แผนพัฒนาชนบท.  
เชียงใหม่:  เอราวัณการพิมพ์.  256 - 257. 



129 

สร้อยตระกูล  (ติวยานนท์) อรรถมานะ. (2545) . พฤติกรรม
องค์การ:ทฤษฎีและการประยุกต์.  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ 
: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545. 

สุวัฒน์ ตุลาธร. ศักยภาพของชุมชนในการป้องกันการแพร่ระบาด
ยาเสพติด :ศึกษากรณี 

ในชุมชนแห่งหนึ่งของอ าเภอโคกโพธิ์ กรุงเทพฯ : ภาคนิพนธ์ 
(พบ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2541. 

สุนันทรา พุทธิมา. เครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้น าการเกษตรของ
ชุมชนชนบทภาคเหนือเชียงใหม่ : วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.)--
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539. 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พลวัตชุมชนไทย : การ
เปลี่ยนแปลงและการปรับตัว 

กรุงเทพฯ : ส านักงาน, 2543. 
อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว. (2527). การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพัฒนา. กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์. 
อภิชาติ ศิลปี.  ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาให้เป็นประชาคม

ท้องถิ่น :ศึกษาเฉพาะ 
กรณีชุมชนในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ : ภาค

นิพนธ์ (พบ.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 
2541. 



130 

อรอนงค์ ธรรมกุล. การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการ 
พัฒนาท้องถิ่นเชียงใหม่ : วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.)--
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539. 

อานันท์ กาญจนพันธุ์.  วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน : พลวัต
และศักยภาพของชุมชนในการพัฒนากรุง เทพฯ : 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. 

อุบล หมุดธรรม. กลไกทางสังคมที่มีศักยภาพในการป้องกันการ
แพร่ ร ะบาดของยา เสพติ ด ในชุ มชน เ ชี ย ง ใหม่  : 
วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545. 

เอ้ือมเดือน ไชยหาญ. ลักษณะเครือข่ายชุมชนเพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ใน กรุงเทพฯ วิทยานิพนธ์ (สส.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 
2542. 

อ าภา จันทรากาศ. ทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของ
ชุมชนเชียงใหม่ :  

วิทยานิพนธ์(ศษ.ม.)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. 
  

Alustair (1982), Boaden, N. et. al. (1982), Public 
Participation in Local Services, Longman, 
London. 



131 

Bennett, T. (1990). Evaluating Neighbourhood Watch, 
Aldershot: Gower. 

Bright, J. (1991) ‘Crime Prevention: The British 
Experience’, in Stenson, K. and Cowell, D.(eds.) 
The Politics of Crime Control, London: Sage,  
62 - 86. 

Bright, J. (1997).  Turning the Tide: Crime, Community 
and Prevention, London: Demos. 

Cohen, J. M. (1994). Capacity Building, Methodology 
and the Language of Discourse in 
Development  Studies. Cambridge, 
Mass.:Harvard Institute for International 
Development. 

Connell, J.P. et al. (1995) New Approaches to 
Evaluating Community Initiatives, Washington, 
DC: The Aspen Institute. 

Crawford, A. (1997a) The Local Governance of Crime: 
Appeals to Community and Partnerships, 
Oxford: Clarendon. 



132 

Crawford, A. (1998a) Crime Prevention and 
Community Safety: Politics, Policies and 
Practices, Harlow: Addison Wesley Longman. 

Crawford, A. (1998c) ‘Community Safety and the Quest 
for Security: Holding Back the Dynamics of Social 
Exclusion’, Policy Studies, 19(3/4), 237-53. 

Davidson, N. (1995) ‘Costing Crime and Crime 
Prevention’, Paper presented to the British 
Society of Criminology conference, 
Loughborough University, 18-21 July. 

Gilling, D. (1997) Crime Prevention: Theory, Policy and 
Politics, London:  UCL Press. 

Goldstein, H. (1990) Problem-Oriented Policing, New 
York: McGraw-Hill. 

Grindle, M. S., & Hilderbrand, M. E. (1994). Building 
Sustainable Capacity: Challenges for the 
Public Sector. New York: HIID/UNDP. 

Morgan, P. (1993). Capacity Building: An Overview. 
Ottawa: CIDA. 



133 

Morgan, P., &Qualman, A. (1996). Applying Results-
Based Management to Capacity Development. 
Hull: Policy Branch, CIDA. 

Morgan, P. (1997). The Design and Use of Capacity 
Development Indicators. Hull: Policy Branch, 
CIDA. 

Morgan, P. (1998). Capacity and Capacity 
Development - Some Strategies. Hull: Policy 
Branch, CIDA. 


