บทที่ 4
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั เรื่องการมีสวนรวมและเจตคติตอการปองกันอาชญากรรมของผูนําชุมชนใน
จังหวัดปตตานี ผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะดังนี้

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมของผูนําชุมชนในจังหวัดปตตานี
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมของผูนําชุมชนในจังหวัด
ปตตานีที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ภูมิลําเนา รายไดของครอบครัว ประสบการณ
ดานการประสบเหตุอาชญากรรม ความรูในดานการปองกันอาชญากรรม แตกตางกัน
3. เพื่อศึกษาเจตคติตอการปองกันอาชญากรรมของผูนําชุมชนในจังหวัดปตตานี
4. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอการปองกันอาชญากรรมของผูนําชุมชนในจังหวัดปตตานีที่มี
เพศ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ภูมิลําเนา รายไดของครอบครัว ประสบการณดานการ
ประสบเหตุอาชญากรรม ความรูในดานการปองกันอาชญากรรม แตกตางกัน
5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปองกันอาชญากรรมของผูนําชุมชน ใน
จังหวัดปตตานี

สมมุติฐานของการวิจัย
1.
ผูนําชุมชนที่มีเพศแตกตางกัน มีสวนรวมและเจตคติตอการปองกันอาชญากรรม
แตกตางกัน
2. ผูนําชุมชนที่มีอายุแตกตางกัน มีสวนรวมและเจตคติตอการปองกันอาชญากรรม
แตกตางกัน
3. ผูนําชุมชนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีสวนรวมและเจตคติตอการปองกัน
อาชญากรรมแตกตางกัน
4. ผู นํ า ชุ ม ชนที่ ป ระกอบอาชี พ แตกต า งกั น มี ส ว นร ว มและเจตคติ ต อ การป อ งกั น
อาชญากรรมแตกตางกัน
5. ผูนําชุมชนที่มีภูมิลําเนาแตกตางกัน มีสวนรวมและเจตคติตอการปองกันอาชญากรรม
แตกตางกัน
6. ผูนําชุมชนที่มีรายไดของครัวเรือนแตกตางกัน มีสวนรวมและเจตคติตอการปองกัน
อาชญากรรมแตกตางกัน
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7.ผูนําชุมชนที่มีประสบการณดานการประสบเหตุอาชญากรรม มีสวนรวมและเจตคติตอ
การปองกันอาชญากรรมแตกตางจากผูที่ไมมีประสบการณดานการประสบเหตุอาชญากรรม
8. ผูนําชุมชนที่มีความรูในการปองกันอาชญากรรม แตกตางกัน มีสวนรวมและเจตคติตอ
การปองกันอาชญากรรมแตกตางกัน

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ( Survey Research ) มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการมี
สวนรวมและเจตคติตอการปองกันอาชญากรรมของผูนําชุมชนในจังหวัดปตตานี มีวิธีการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัย คือ ผูน ําชุมชนในจังหวัดปตตานี ประกอบดวยผูนําชุมชนฝาย
ปกครองประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน แพทยประจําตําบล
ผรส. และ ผูนําสวนทองถิน่ ประกอบดวย องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด
และเทศบาล จํานวน 5,486 คน เลือกมาเปนกลุมตัวอยางจํานวน 373 คน โดยใชวิธีการสุม
แบบหลายชัน้
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ( Questionnaire )
2.1 แบบสอบถามแบงเปน 5 ขั้นตอน คือ
ตอนที่ 1 ภูมิหลังของประชากรที่ทําการศึกษา คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
ภูมิลําเนา รายไดของครอบครัว ประสบการณดานอาชญากรรม จํานวน 7 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความรูในการปองกันอาชญากรรม เปนคําถามตอบถูก หรือ
ผิดจํานวน 15 ขอ
ตอนที่ 3 เปนคําถามเพื่อสํารวจการมีสวนรวมของผูนาํ ชุมชนในการปองกันอาชญากรรม
มี 5 ระดับ จํานวน 22 ขอ
ตอนที่ 4 เจตคติตอการปองกันอาชญากรรม โดยมีขอความในการแสดงความ
คิดเห็น เปนแบบอัตราสวน มาตรประมาณคา ( Rating scale ) มี 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ
ตอนที่ 5 เปนคําถามเพือ่ เสนอแนะเกีย่ วกับการมีสวนรวมและเจตคติตอการปองกัน
อาชญากรรมประชาชน ซึ่งเปนคําถามปลายเปดใหอิสระในการตอบตอผูนําชุมชน จํานวน 1 ขอ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยในครั้งนี้เนื่องจากพื้นที่จังหวัดปตตานีเปนพืน้ ที่ชายแดน
และมีเอกลักษณดานภาษาประชาชนสวนใหญใชภาษามลายูทองถิ่นในการติดตอสื่อสาร อีกทั้ง
ผูนําชุมชนบางสวนอาจไมสามารถอานหนังสือออกและเขียนหนังสือไมได การวิจัยครั้งนี้จึงตอง
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ใชผูชวยวิจยั ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใหไดมาซึ่งความถูกตองและตรงกับวัตถุประสงคของการ
วิจัย โดยผูชวยในการวิจยั ตองสื่อสารภาษามลายูถิ่น และผูวิจัยรวมลงพื้นที่เก็บขอมูลในบางพื้นที่
กับผูชวยวิจยั ผูวิจัยทําการอธิบายเนื้อหาวัตถุประสงคในการวิจัย และชี้แจงวิธีการเก็บขอมูลโดย
ใชแบบสอบถามแกผูชวยวิจยั ในครั้งนี้ โดยทดสอบวิธีการเก็บขอมูลตอผูชวยวิจัย เพื่อเปนการ
ฝกทักษะในการเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบสอบถามที่ไดมอบใหไปนําแบบสอบถามแบงเปนแต
ละตําบลใสซองสงใหกับผูช วยวิจยั เมื่อนําสงคืนใหผชู วยวิจยั ปดผนึกซองแบบสอบถามดังกลาว
ใหเรียบรอย ระบุชื่อหมูบานจํานวน และผูเก็บขอมูลนําสงผูวิจัย
3.2 ขอหนังสือแนะนําตัวใหกับผูชวยวิจัยเพื่อเปนหลักฐานในการแนะนําตัวในขณะลง
พื้นที่เก็บขอมูล จากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี เพื่อ
ปองกันการเขาใจผิด อีกทั้งเปนการแสดงเจตจํานงวาการเก็บขอมูลในครั้งนี้เพื่อประโยชนทาง
การศึกษาเทานั้นไมไดหวังผลอยางอื่นแตประการใด
3.3 การตอบแบบสอบถามโดยใหอิสระในการใหขอมูลเมื่อเสร็จสิ้นแลวผูวิจยั จะนัดเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามกับคืนจากผูชวยวิจยั ในระยะเวลาที่กําหนด และดําเนินการตามขั้นตอนของ
การดําเนินการวิจัยตอไป
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 ขอมูลจากแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป เพื่อคํานวณหาคาสถิติตางๆ ดังนี้
1.) หาคาความถี่ รอยละ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของแบบสอบถามขอมูลทั่วไป
ของประชากร และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชญากรรม
2.) ทดสอบคาที และ คาเอฟ เพือ่ เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย
ระดับการมีสวนรวมและเจตคติของประชาชนในการปองกันอาชญากรรม
3.) ทําการทดสอบความแตกตางของตัวแปรเปนรายคู ดวยวิธกี าร LSD

สรุปผลการวิจัย
ผลจากการวิจยั นี้ สรุปออกเปนสามสวนใหญคือ สวนแรก เปนขอมูลพื้นฐานของกลุม
ตัวอยาง สวนที่สองคือระดับการมีสวนรวมและเจตคติตอการปองกันเหตุอาชญากรรมของผูนํา
ชุมชนในจังหวัดปตตานี และสวนสุดทายคือ ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมและเจตคติตอการ
ปองกันเหตุอาชญากรรมของกลุมผูนําชุมชนในจังหวัดปตตานี จําแนกตามปจจัยพื้นฐานทางบุคคล
อันไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ความรูเกี่ยวกับการปองกันเหตุอาชญากรรมและ
ประสบการณในการประสบเหตุอาชญากรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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1. ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
จากกลุมตัวอยางซึ่งเปนกลุมผูนําชุมชนจํานวน 373 คน เปนเพศชาย รอยละ 72.1 และ
หญิงรอยละ 27.9 โดยมีชวงอายุอยูในชวง 36-40 ปเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 24.4 รองลงมาเปน
กลุมอายุต่ํากวา 35 ป คิดเปนรอยละ 23.3 กลุมผูนําชุมชนมีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
หรื อ เที ย บเท า ร อ ยละ 28.7 ในขณะที่ ร ะดั บ รองลงมาจะเป น กลุ ม ที่ มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ ต่ํ า กว า
ประถมศึกษาปที่ 6 คิดเปนรอยละ 25.7 และในสวนของการประกอบอาชีพ พบวา สวนใหญ
ประกอบอาชีพในกลุมของเกษตรกรรม ทําสวน ทําประมง คิดเปนรอยละ 29.8 รองลงมาคืออาชีพ
การทําธุรกิจสวนตัวหรือคาขาย คิดเปนรอยละ 27.3 และกลุมอาชีพอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวไว
ซึ่งไดแก รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ รับจางหรือพนักงานบริษัท มีอยูรอยละ 19 และรอยละ16.4
ตามลําดับ โดยมีชวงของรายไดอยูในชวงต่ํากวา 10,000 บาท เปนสวนใหญคือรอยละ 51.2
นอกจากนี้ยังพบวามีอยูรอยละ 96.8 ของกลุมตัวอยาง เปนผูที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดปตตานี และ
รอยละ 3.2 เป น ผู ที่ มี ภู มิ ลํา เนาอยูใ นจั ง หวัด อื่ น เมื่อพิจ ารณาถึงประสบการณการประสบเหตุ
อาชญากรรม พบวา มีอยูรอยละ 91.7 ไมเคยประสบเหตุอาชญากรรม ในขณะที่รอยละ 8.3 เปนผูที่
เคยประสบเหตุอาชญากรรม และนอกจากนี้ยังพบวากลุมผูนําชุมชนสวนใหญมี ความรู ในการ
ปองกันอาชญากรรมอยูในระดับดี ซึ่งคิดเปนรอยละ 97.9
2. การมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมของผูน ําชุมชนในจังหวัดปตตานี
จากการศึกษาครั้งนี้พบวาคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมของ
ผูนําชุมชนในจังหวัดปตตานี อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลีย่ รวมเทากับ 3.70 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.04
3. เปรียบเทียบการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมของผูน ําชุมชนในจังหวัดปตตานี
จําแนกตามขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง อันไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
ภูมิลําเนา รายไดของครอบครัว ประสบการณดานการประสบเหตุอาชญากรรมและความรูในดาน
การปองกันอาชญากรรม
3.1 เมื่ อเปรี ยบเที ยบการมีสวนรว มในการปองกันอาชญากรรมของผูนํ าชุ ม ชนใน
จังหวัดปตตานีจําแนกตามเพศ พบวามีระดับการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมอยูในระดับ
ดี และไมแตกตางกันระหวางเพศชายและเพศหญิง
3.2 เมื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมของผูนําชุมชนใน
จังหวัดปตตานี จําแนกตามอายุ พบวา มีระดับการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมอยูใน
ระดับดีและไมแตกตางกันระหวางกลุมอายุ
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3.3 เมื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมของผูนําชุมชนใน
จังหวัดปตตานีจําแนกตามระดับการศึกษา พบวามีระดับการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรม
อยูในระดับดีและไมแตกตางกันระหวางระดับการศึกษา
3.4 เมื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมของผูนําชุมชนใน
จังหวัดปตตานีจําแนกตามกลุมอาชีพ พบวามีระดับการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมอยูใน
ระดับดีและไมแตกตางกันระหวางกลุมอาชีพ
3.5 เมื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมของผูนําชุมชนใน
จังหวัดปตตานีจําแนกตามรายได พบวามีระดับการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมอยูใน
ระดับดีและมีความแตกตางกันระหวางรายไดที่ไดรับ โดยผูนําชุมชนที่มีรายไดมากจะมีระดับการมี
สวนรวมมากกวาผูที่มีรายไดนอยกวาตามลําดับ
3.6 เมื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมของผูนําชุมชนใน
จังหวัดปตตานีจําแนกตามภูมิลําเนาของผูนําชุมชน พบวามีระดับการมีสวนรวมในการปองกัน
อาชญากรรมอยูในระดับดีและไมแตกตางกันระหวางภูมิลําเนาที่ตางกัน
3.7 เมื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมของผูนําชุมชนใน
จังหวัดปตตานี จําแนกตามระดับความรูในการปองกันอาชญากรรม พบวามีระดับการมีสวนรวมใน
การปองกั นอาชญากรรมอยู ในระดับดีและไมแตกตางกันระหวางระดั บความรูใ นการป องกัน
อาชญากรรมทั้งสามระดับ
3.8 เมื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมของผูนําชุมชนใน
จังหวัดปตตานี จําแนกตามประสบการณในการประสบเหตุอาชญากรรม พบวามีระดับการมีสวน
ร ว มในการป อ งกั น อาชญากรรมอยู ใ นระดั บ ดี แ ละไม แ ตกต า งกั น ระหว า งผู ที่ เ คยประสบเหตุ
อาชญากรรมและไมเคยประสบเหตุอาชญากรรม
4. เจตคติตอการปองกันอาชญากรรมของผูนําชุมชน
เมื่อพิจารณาถึงคาเฉลี่ยของระดับเจตคติตอกรปองกันอาชญากรรมของผูนําชุมชนใน
จังหวัดปตตานีพบวาอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.21 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.39
5. เปรียบเทียบเจตคติในการปองกันอาชญากรรมของผูนําชุมชนในจังหวัดปตตานี
เปรียบเทียบตามขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง อันไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ ภูมิลําเนา รายไดของครอบครัว ประสบการณดานการประสบเหตุอาชญากรรมและความรูใน
ดานการปองกันอาชญากรรม
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5.1 เมื่อเปรียบเทียบเจตคติในการปองกันอาชญากรรมของผูนําชุมชนในจังหวัด
ปตตานี จําแนกตามเพศพบวามีระดับเจตคติในการปองกันอาชญากรรมอยูในระดั บดี และไม
แตกตางกันระหวางเพศชายและเพศหญิง
5.2 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บเจตคติ ใ นการป อ งกั น อาชญากรรมของผู นํา ชุ ม ชนในจั ง หวั ด
ปตตานี จําแนกตามอายุ พบวา มีระดับเจตคติในการปองกันอาชญากรรมอยูในระดับดีและไม
แตกตางกันระหวางกลุมอายุ
5.3 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บเจตคติ ใ นการป อ งกั น อาชญากรรมของผู นํา ชุ ม ชนในจั ง หวั ด
ปตตานี จําแนกตามระดับการศึกษา พบวามีระดับเจตคติในการปองกันอาชญากรรมอยูในระดับดี
และไมแตกตางกันระหวางระดับการศึกษา
5.4 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บเจตคติ ใ นการป อ งกั น อาชญากรรมของผู นํา ชุ ม ชนในจั ง หวั ด
ปตตานี จําแนกตามกลุมอาชีพ พบวามีระดับเจตคติในการปองกันอาชญากรรมอยูในระดับดีและไม
แตกตางกันระหวางกลุมอาชีพ
5.5 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บเจตคติ ใ นการป อ งกั น อาชญากรรมของผู นํา ชุ ม ชนในจั ง หวั ด
ปตตานี จําแนกตามรายได พบวามีระดับเจตคติในการปองกันอาชญากรรมอยูในระดับดีและมีความ
แตกตางกันระหวางรายได ผูนําชุมชนที่มีรายไดมากจะมีระดับเจตคติในการปองกันอาชญากรรมที่
ดีกวาผูที่มีรายไดนอยตามลําดับ
5.6 เมื่อเปรียบเทียบเจตคติในการปองกันอาชญากรรมของผูนําชุมชนในจังหวัดปตตานี
จําแนกตามภูมิลําเนาของผูนําชุมชน พบวามีระดับเจตคติในการปองกันอาชญากรรมอยูในระดับดี
และไมแตกตางกันระหวางภูมิลําเนาที่ตางกัน
5.7 เมื่อเปรียบเทียบเจตคติในการปองกันอาชญากรรมของผูนําชุมชนในจังหวัดปตตานี
จํ า แนกตามระดั บ ความรู ใ นการป อ งกั น อาชญากรรม พบว า มี ร ะดั บ เจตคติ ใ นการป อ งกั น
อาชญากรรมอยูในระดับดีและมีความแตกตางกันระหวางผูนําชุมชนที่มีระดับความรูในการปองกัน
อาชญากรรมทั้งสองระดับโดยผูที่ความรูดีมีเจตคติในการปองกันอาชญากรรมดีกวาผูที่มีความรู
ปานกลาง
5.8 เมื่อเปรียบเทียบเจตคติในการปองกันอาชญากรรมของผูนําชุมชนในจังหวัดปตตานี
จําแนกตามประสบการณ ใ นการประสบเหตุอาชญากรรม พบว ามี ร ะดั บเจตคติในการป องกัน
อาชญากรรมอยูในระดับดีและไมแตกตางกันระหวางผูที่เคยประสบเหตุอาชญากรรมและไมเคย
ประสบเหตุอาชญากรรม
6. ขอเสนอแนะการมีสวนรวมและเจตคติตอการปองกันอาชญากรรมของผูนําชุมชน
จากแบบสอบถามผูนําชุมชนที่เปนตัวอยางในการวิจัยไดเสนอแนะแนวความคิดในการ
ใหประชาชนชนเขามามีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมกับเจาหนาที่รัฐและสรางเจตคติที่ดี
ระหวางเจาหนาที่รับกับผูนําชุมชน เพื่อใหปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปจจุบันสามารถแกไป
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ไดอยางมีประสิ ทธิภาพและเปนการรว มมือกัน ในทุก ภาคสวนอยางจริ งจัง โดยสามารถสรุป
ขอเสนอแนะออกเปน 6 ประเด็นดังนี้
1. เจาหนาที่รัฐควรรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองที่ไดรับมอบหมายอยางจริงจัง มี
ความตั้งใจและเต็มใจในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
2. เจาหนาที่รัฐควรลงพื้นที่สรางความสัมพันธกับประชาชน และชุมชนใหมากขึ้น
ไมควรมีอคติกับประชาชนเพียงเพราะเห็นวาศาสนา และภาษาที่ตางกัน
3. เจาหนาที่รัฐควรเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น และในบางครั้งไมควรใหประชาชนปฏิบัติหนาที่เพียงลําพัง รัฐควรเขาไปมีสวนรวมให
มากยิ่งขึ้น เพื่อเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางกัน
4. เจ า หน า ที่ รั ฐ ควรเข า ไปส ง เสริ ม การศึ ก ษาแก เ ยาวชนและประชาชนเช น ความรู
เกี่ยวกับสารเสพติดใหโทษ ความรูเกี่ยวกับการปองกันอาชญากรรม ความรูเกี่ยวกับวิธีการการ
ติดตอสื่อสารกับเจาหนาที่ และควรลงไปใหความรูดังกลาวใหบอยครั้ง
5. สรางแนวคิดในการแกปญหาใหเปนไปในแนวทางเดียวกันทั้งประชาชน ตํารวจ
ทหาร และหนวยงานอื่น มีการประสานงานกันอยางตอเนื่อง
6. ควรใหความสําคัญกับผูนําชุมชนเพราะผูนําชุมชนจะรูเรื่องภายในชุมชนดี และเปน
ที่นับหนาถือตาตลอดจนมีความเคารพและเปนที่เกรงใจแกประชาชนในชุมชน หนวยงานรัฐจึง
ควรสรางความรวมมือจากผูนําชุมชนใหมากขึ้น

อภิปรายผล
จากผลการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมและเจตคติตอการปองกันอาชญากรรมของผูนํา
ชุมชนในจังหวัดปตตานี พบวา เมื่อจําแนกตามปจจัยขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง ซึ่งไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ภูมิลําเนา และประสบการณในการประสบเหตุอาชญากรรมนั้น
สวนใหญไมมีความแตกตางกันทั้งในสวนของการมีสวนรวมและเจตคติ ซึ่งทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ลักษณะพื้นฐานของการเปนผูนําควรจะมีความคลายคลึงกันในทุกพื้นที่ กลาวคือ การมีลักษณะของ
ความเป น ผู นํ า การเป น แบบอย า งที่ ดี ใ นเรื่ อ งต า งๆ ให แ ก ป ระชาชนในพื้ น ที่ ห รื อ ในท อ งถิ่ น ที่
รับผิดชอบ ซึ่งอาจจะไมขึ้นอยูกับเพศ อายุ อาชีพ ภูมิลําเนา และประสบการณในการประสบเหตุ
อาชญากรรม แตอยางใด และนอกจากนี้การที่ผูนําชุมชนในจังหวัดปตตานีมีระดับการมีสวนรวม
และเจตคติที่ไมแตกตางกันนั้น อาจเนื่องมาจากปจจัยทางดานสังคมและเศรษฐกิจ คานิยม ประเพณี
ที่เหมือนกันในเกือบทุกพื้นที่ของจังหวัดปตตานีมีผลทําใหกลุมผูนําชุมชนมีระดับการมีสวนรวม
และเจตคติตอการปองกันอาชญากรรมที่ไมแตกตางกันเมื่อจําแนกตามปจจัยพื้นฐานทางบุคคล มี
เพีย งรายได และระดั บความรูใ นการป องกั นอาชญากรรม ด า นรายไดจากการทดสอบการ
เปรียบเทียบความแตกตางในการมีสวนรวมและระดับเจตคติระหวางรายไดมีความแตกตางกัน เปน
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รายคูพบความแตกตางซึ่งตรงกับทฤษฎีของมาสโลว ที่เสนอไววาความตองการของมนุษยตอง
พัฒนาศักยภาพของตนเองใหเต็มที่ จึงสามารถทําประโยชนใหแกผูอื่นหรือสวนรวม ( สนธยา
พลศรี. 2533 : 48 ) ดังนั้นผูที่มีรายไดนอยจึงมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมนอยกวาผูที่มี
รายไดมากกวาตามลําดับ
ในสวนของตัวแปรระดับความรูในการปองกันอาชญากรรม พบวาผูนําชุมชนที่มีความรู
ในการปองกันอาชญากรรมดี จะมีเจตคติตอการปองกันอาชญากรรมดีกวาผูที่มีความรูปานกลาง
ตรงกับ ทฤษฎีก ารเรีย นรู คนสามารถแสวงหาขอ มูล และขอ เท็จ จริ ง เพื่ อ สรา งสมการเรี ย นรู
คานิยมตางๆ ไดจากขอเท็จจริง เพื่อนําไปประกอบกับการตัดสินใจและสงผลตอความรูสึกที่ดี
ออกมา ( ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ . 2543 : 63 ) ผูนําชุมชนที่มีความรูในการปองกัน
อาชญากรรมเปนอยางดี หรือไดรับการฝกอบรมใหความรูอยูเปนประจํา ทําใหมีเจตคติที่ดีตอการ
ปองกันอาชญากรรม แมวางานวิจัยอื่นจะพบวาปจจัยพื้นฐานของบุคคลมีความสัมพันธกับการมี
สว นรวมในการป องการเหตุอาชญากรรม เชน อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณในคดี
อาชญากรรมทําใหการมีสวนรวมของผูนําชุมชนมีความตางกัน ชูสวัสดิ์ จันทรโรจนกิจ (2541) ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ มานพ วงศประเสริฐ (2541) ที่พบวาเพศ อายุ อาชีพ ทําใหการมีสวน
รวมในการป องกันอาชญากรรมนั้นแตกตางกันในแตละบุคคล เชนเดียวกั นกับพิชัย จันทรัตน
(2545) ที่กลาวไววาเพศหญิงมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมสูงกวาเพศชาย และคนที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพธุรกิจสวนตัวประเภทคาขายจะมีสวนรวมในการปองกัน
อาชญากรรมมากกวาอาชีพอื่น ในขณะที่หลายการศึกษาก็พบวา ปจจัยพื้นฐานดังกลาวไมไดมี
ความสัมพันธตอการเขามีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันเหตุอาชญากรรม ดังการศึกษาของ
สาโรจน กลอมจิต (2547) ซึ่งพบวาเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ประสบการณดานอาชญากรรม
และความรูในเรื่องของการปองกันเหตุอาชญากรรมที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการเขามามีสวนรวม
หรือมีสวนรวมในการปองกันเหตุอาชญากรรมไมแตกตางกันระหวางบุคคล เชนเดียวกับการศึกษา
ของประเสริฐ สุนทร (2543) ก็พบวาปจจัยทางดานอายุ ระดับการศึกษา ไมมีผลตอการมีสวนรวม
ในการปองกันเหตุอาชญากรรมดวยเชนกัน
นอกจากปจจัยทางดานบุคคลแลว ยังมีการศึกษาที่ไดกลาวถึงปจจัยดานอื่นๆ ที่มีผลตอการ
มีสวนรวมในการปองกันเหตุอาชญากรรมดวย ดังจะเห็นไดจากการศึกษาของมานิตย จําลองรักษ
(2540) ซึ่งพบวา ปจจัยการเปนผูนํา และประสบการณในการติดตอเจาหนาที่ตํารวจเปนปจจัยหนึ่ง
ที่มีผลตอการมีสวนรวมมากหรือนอย เชนเดียวกับ ชัย พรหมศรี ( 2533 )ที่กลาวไววา การสนับสนุน
จากผูนํา การติดตอกับเจาหนาที่ มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการปองกันเหตุอาชญากรรม
ในพื้นที่ จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดนั้น จะเห็นไดวา หากเปรียบเทียบความแตกตางของระดับการมี
สวนรวมในการปองกันเหตุอาชญากรรมของประชาชนในทองถิ่น โดยมีปจจัยพื้นฐานของบุคคล
เปนสิ่งจําแนกความแตกตาง จะพบวาอาจจะมีความแตกตางกันบางระหวางบุคคลที่มีเพศ อายุ หรือ
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ระดับการศึกษาที่ตางกัน เพราะสิ่งเหลานั้นอาจจะสงผลใหกลุมคนเหลานั้นมีความแตกตางกันใน
เรื่องของกําลังความรู หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนสิ่งที่อาจจะจําเปนตองมีเมื่อตองเขารวม
กิจกรรม คนที่มีความรูนอยอาจจะรูไมเทาทันเหตุการณ หรือมีรายไดนอย อาจจะทําใหการไดรับรู
ขาวสารตางๆ เปนไปไดนอย เนื่องจากตองใชเวลาในการประกอบอาชีพ เหลานี้อาจจะเปนผลให
ปจจัยพื้นฐานของบุคคลมีสวนทําใหเกิดความแตกตางกันในการมีสวนรวมปองกันอาชญากรรม
เปนตน แตหากพิจารณาเพียงเฉพาะกลุมของผูนําดวยกันแลว ไมวาพื้นฐานทางดานบุคคลจะมีความ
ต า งกั น หรื อ เหมื อ นกั น แต พื้ น ฐานทางด า นสั ง คม ไม ว า จะเป น พื้ น ฐานทางด า นการตั ด สิ น ใจ
ทางดานการวางแผน การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆในทองถิ่น ยอมตองมีเหมือนกันในทุกผูนํา
เพราะถาหากขาดคุณสมบัติตางๆเหลานี้ ประชาชนคงไมยอมรับใหเปนผูนํา ซึ่งสอดคลองกับผล
ของการศึกษาครั้งนี้ที่พบวา ปจจัยพื้นฐานของบุคคลในกลุมผูนําชุมชนในจังหวัดปตตานี ไมมผี ลทํา
ใหการมีสวนรวมและเจตคติตอการปองกันเหตุอาชญากรรมมีความแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมและเจตคติตอการปองกันอาชญากรรมของผูนําชุมชนใน
จังหวัดปตตานี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่สําคัญ 2 ประเด็น คือ ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
และขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1.1 จากผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมและเจตคติตอการปองกันอาชญากรรมของ
ผูนําชุมชนในจังหวัดปตตานี โดยแยกออกตามปจจัยพื้นฐานทางดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ ภูมิลําเนา และ ประสบการณดานการปองกันอาชญากรรม ไมไดเปนปจจัยหลักในการทํา
ให ผู นํ า ชุ ม ชนเข า มามี ส ว นร ว มและเจตคติ ใ นการป อ งกั น อาชญากรรม นอกจากรายได ข อง
ครัวเรือน เมื่อเปรียบเทียบกับการมีสวนรวมและเจตคติในการปองกันอาชญากรรม และความรู
ในการปองกันอาชญากรรม เมื่อเปรียบเทียบกับเจตคติในการปองกันอาชญากรรม ดังนั้นเจาหนาที่
ตํารวจควรแสวงหาความรวมมือจากผูนําชุมชนที่มีรายไดนอย เพราะอาจไมมีเวลาเขามามีสวน
ร ว มในการป อ งกั น อาชญากรรมอั น เนื่ อ งมาจากต อ งใช เ วลาในการประกอบอาชี พ เพื่ อ เลี้ ย งดู
ครอบครั ว นอกเหนื อจากนั้น ความต อ งการเข า มามีสว นร ว มของผู นํา ชุ ม ชนในการปอ งกั น
อาชญากรรมรวมกับเจาหนาที่ตํารวจนั้นอยูในระดับดี และมีเจตคติที่ดีในการเขามามีสวนรวมใน
การปองกันอาชญากรรม เทากับวาผูนําชุมชนมีความพรอมที่จะเขามาเปนสวนหนึ่งในการแกไข
ปญ หาเกี่ ย วกั บ อาชญากรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น เพราะฉะนั้ น เจ าหน า ที่รั ฐ ที่ มีส ว นเกี่ ย วข อ งโดยเฉพาะ
เจาหนาที่ตํารวจตํารวจจึงควรเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานรวมกัน
และควรลงพื้นที่เขาไปสรางความสัมพันธกับผูนําชุมชนใหมากขึ้น เพื่อเปนการดึงมวลชนใหเขา
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มามีสวนรวมในการแกไขปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น
และเขาไปใหความรูในการปองกัน
อาชญากรรมกับผูนําชุมชนโดยเพิ่มความถี่ในการใหความรูและเสริมประสบการณโดยการปฏิบัติ
จริงเพื่อใหเกิดความเคยชินและจะไดเกิดเจตคติในการปองกันอาชญากรรมที่ดีขึ้น
1.2 ผูบังคับบัญชาในระดับสูงควรวางนโยบายในการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจโดย
เนนการทํางานดานชุมชนและมวลชนสัมพันธ เพื่อใหเจาหนาตํารวจไดเขาไปใกลชิดกับประชาชน
โดยเริ่มจากผูน ําชุมชนในพืน้ ที่ ทั้งผูนําทางการเมืองและผูนําทางความคิด และเนนการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตาํ รวจ
1.3 จัดตั้งสายตรวจชุมชน สถานียุทธศาสตร ในพื้นทีช่ ุมชนที่มีเหตุการณการกอความ
ไมสงบเกิดขึ้น เพื่อเจาหนาที่ตํารวจสามารถที่จะเขาไประงับเหตุหรือผูรายจะเกิดความเกรงกลัว
เมื่อมีเจาหนาที่ตํารวจเขาไปอยูในพืน้ ที่และไมกลาสรางสถานการณ อีกทั้งเจาหนาที่ตํารวจที่ลงไป
ปฏิบัติงานดังกลาวควรดึงประชาชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ เชน
ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในพื้นที่ลอแหลมที่คาดวาผูไมหวังดีจะสรางสถานการณ หรือสงเสริมให
ประชาชนในพื้นที่จัดหนาทีเ่ วรยามรักษาความปลอดภัยของชุมชน โดยมีผูนําชุมชนเปนแกนนําใน
การจัดตั้ง และมีเจาหนาที่ตาํ รวจเปนใหความรูและยุทธวิธีในการปฏิบัติงานดังกลาว
2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจเรื่องการมีสวนรวมและเจตคติของผูนําชุมชนใน
การปองกันอาชญากรรมของจังหวัดปตตานี กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนกลุมผูนําชุมชนฝาย
ปกครองประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน แพทยประจําตําบล
ผรส. และ ผูนําสวนทองถิ่นประกอบดวย องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด
และเทศบาล ผลของการมีสวนรวมและเจตคติจึงออกมาในระดับดี เนื่องมาจากกลุมผูนําดังกลาวมี
ความสัมพันธกับหนวยงานราชการ และเปนผูที่รับนโยบายจากราชการไปปฏิบัติในพื้นที่ ผลจึง
ออกมาในระดับดี การศึกษาครั้งตอไปจึงเห็นควรทําการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมและเจตคติตอ
การปองกันอาชญากรรมของประชาชนในการปองกันอาชญากรรม โดยอาจทําการศึกษาในพื้นที่
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ที่ กํ า ลั ง เกิ ด เหตุ ก ารณ ค วามไม ส งบ เพราะอาจนํ า องค ค วามรู ที่ ไ ด ม า
ประกอบการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันและสรางความรวมมือจากประชาชนในการเขามามี
สวนรวมในการปองกันอาชญากรรมตอไป

