บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาของปญหาและปญหา
ในอดีตที่ ผา นมาขณะที่ประเทศชาติกําลังพัฒนาไปอยางรวดเร็ว จากภาคเกษตรกรรมไปสู
ภาคอุตสาหกรรมที่เรียกกันวาประเทศอุตสาหกรรมใหม ไดมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลาย
ดานทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยีตางๆ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น
จะกอใหเกิดความเจริญกาวหนามากมายก็ตาม แตก็มีผลกระทบทําใหเกิดปญหาสังคมตามมาอาทิ
เชน ปญหายาเสพติด ปญหาเด็กและเยาชนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ปญหาการวางงาน ปญหาคาครอง
ชีพที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งปญหาอุบัติภัยตางๆ ซึ่งสงผลตอการเกิดปญหาอาชญากรรมในสังคม
อาชญากรรมเปนปญหาสังคมสําคัญปญหาหนึ่ง ที่สงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน
และความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคมโดยตรง ปญหาอาชญากรรมเปนปญหาที่รายแรงและเปน
อันตรายตอสังคม มีผลตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนอยางมาก ใน
ป จ จุ บั น ป ญ หาอาชญากรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น มี ม ากควบคู กั บ ความเจริ ญ ก า วหน า ของสั ง คมและ
เทคโนโลยี สังคมที่มีความเจริญเติบโตขึ้นเทาไหรอาชญากรรมก็เจริญเติบโตเปนเงาตามตัว ถือได
วาเปนพฤติกรรมหรือเปนปรากฏการณหนึ่งของสังคม อาชญากรรมในยุคปจจุบันมีรูปแบบ วิธีการ
ต า งๆที่ ผู ก ระทํ า ผิ ด ทั้ ง หลาย ต า งคิ ด กลวิ ธี ห าช อ งทางหลบเลี่ ย งกฎหมายพยายามร ว มกั น คิ ด
เบียดเบียนคนอื่นดวยการรวมกลุมจึงทําใหอาชญากรรมเปนปญหาที่ทวีความรุนแรงยากแกการ
ปราบปราม จากอดีตที่ผานมาจะมองขามถึงสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม ไมใหความสําคัญของ
ปญหาอาชญากรรมทั้งๆที่เปนปญหาการบั่นทอนการพัฒนาประเทศโดยตรง การแกปญหาจึงเปน
การแกไขปญหาเฉพาะหนา กลาวคือการกระทําผิดที่ปรากฏขึ้นทุกวัน ตามสื่อตางๆ ที่สื่อใหเห็น
เชน การฆา การขมขืน การปลน การคายาเสพติด เปนตน การแกไขปญหาที่เกิดจะเปนแบบ
วัวหายลอมคอก จะใหความสําคัญกับปญหาเพียงชั่วระยะหนึ่งเทานั้น ทั้งๆที่รัฐควรทําการแกไข
อยางตอเนื่องและจริงจัง อาชญากรรมเปนตัวการทําลายโครงสรางตางๆของสังคมเปนอุปสรรค
ที่ทําใหประเทศไมเจริญ พฤติกรรมดังกลาวไมสามารถหลีกเลี่ยงได ปญหาอาชญากรรมจึง
เปนปญหาใหญที่ประชาชนตองประสบและไดรับความเดือดรอนโดยไมมีทางแก ซึ่งเปนปญหาที่
ทาทายรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย และเปนปญหาที่ทุกฝายทุกหนวยงานตองชวยกันแกไขปญหาทุกวิธีทาง
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การแกไขป ญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนั้นเปนภารกิจหลักและสําคัญที่ เจาหน าที่ตํารวจต อง
รับผิดชอบเชนการรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่รับผิดชอบ การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
การใหความคุมครองปองกันชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ตลอดจนการรักษาความปลอดภัย
และความมั่ น คงของชาติ เพื่ อ ให ป ระชาชนอยู อ ย า งมี ค วามสุ ข สามารถดํ า เนิ น ชี วิ ต และ
ประกอบการอยูไดอยางเสรีสงผลตอการพัฒนาประเทศชาติ จากวิวัฒนาการของตํารวจในระยะ
เริ่มแรก บุคคลที่ทําหนาที่ตํารวจก็คือประชาชน ตอมาภายหลังจึงไดมีการจัดตั้งตํารวจเปนทางการ
เพื่อทําหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยในสังคมขึ้นโดยเฉพาะ ตํารวจไดรับการพัฒนามาเรือ่ ยๆจน
ไดเปนหนวยงานหลักของสังคมในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม แตในอดีตการพัฒนา
ดังกลาวมุงเนนการเสริมสรางองคกรตํารวจในลักษณะปด พยายามทําหนาที่ปองกันปราบปราม
อาชญากรรมไดตามลําพัง โดยไมมีการรองขอความรวมมือจากประชาชนเนนการใชยุทธวิธี
ตํารวจแบบจารีตประเพณี ซึ่งไดแกการตรวจทองที่ การจัดตูยาม การตั้งจุดตรวจจุดสกัด และ
การระดมกําลังออกปราบปรามอาชญากรรม สําหรับการติดตอสื่อสารระหวางประชาชนเปนการ
สื่อสารทางเดียวคือการประชาสัมพันธ จากการใชยุทธวิธีแบบจารีตประเพณีดังกลาวขางตน
ปรากฏวาการปองกันอาชญากรรมไมไดผลเทาที่ควร
ประชาชนมีความหวาดหวั่นที่จะตกเปน
เหยื่ออาชญากรรม และไดพยายามชวยเหลือตัวเองในเบื้องตนดังจะเห็นไดจากการสรางรั้ว กําแพง
สูงๆ มีเหล็กดัดหนาตาง อยางไรก็ตามปจจุบันสํานักงานตํารวจแหงชาติซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการ
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม มาตรการและแผนสํานักงานตํารวจแหงชาติแมบท ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2550 – 2554)ดานความปลอดภัยในดานชีวิตและทรัพยสินที่ไดกําหนดพันธกิจในการปองกัน
และควบคุมอาชญากรรมโดยสงเสริมใหประชาชน ชุมชน และทองถิ่นมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาและยุทธศาสตรการควบคุมอาชญากรรมใหอยูในระดับที่ไมกระทบตอการดําเนินชีวิตอยาง
ปกติ สุ ข ของประชาชนและส ง เสริ ม ให มี กิ จ กรรมชุ ม ชนเข ม แข็ ง เพื่ อ ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หา
อาชญากรรมชุมชน หมูบาน ใหเกิดความเหมาะสมกับสถานการณสิ่งแวดลอมและทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสั งคม กลา วไดวา ในการมุงใหบรรลุเ ปาหมายของการลดอาชญากรรมนั้น
สํานักงานตํารวจแหงชาติใชยุทธวิธีเชิงรุกมากกวาเชิงรับ ซึ่งยุทธวิธีในเชิงรุกก็คือ การปองกัน
อาชญากรรม การสรางศรัทธาความเชื่อมั่น การแสวงหาความรวมมือจากประชาชนโดยเฉพาะ
ผู นํ า ชุ ม ชนในการป อ งกั น อาชญากรรมให ป ระชาชนมี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ไดตั้งเปาหมาย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและความเขมแข็งของชุมชน โดยใหชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีสวนรวม
และองคการปกครองสวนทองถิ่น นําแผนชุมชนไปใชประกอบการจัดสรรงบประมาณเพิ่ม
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กิจกรรมสรางสรรคสังคมและบรรเทาปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด โดยใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในการวางแผนการตัดสินใจและดําเนินการตามมาตรการ
จังหวัดปตตานีเปนจังหวัดหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใตที่ประสบปญหาอาชญากรรมในรูปแบบ
ตางๆทั้งในดานชีวิตรางกาย เพศ และทรัพยสิน จากสถิติคดีอาญา ในรอบ 4 ปที่ผานมาตั้งแตป
2547 - 2550 ประกอบดวย ป 2547 จํานวน 2,189 คดี ป 2548 จํานวน 2,430 คดี ป 2549 จํานวน
2,724 คดี ป 2550 จํานวน 2,782 คดี ( งานนโยบายและแผน. กองกํากับการภูธรจังหวัดปตตานี
, 2551 ) สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นสวนหนึ่งมาจากสถานการณการกอความไมสงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตที่เริ่มทวีความรุนแรงตั้งแตป พ.ศ.2547 จวบจนปจจุบัน มีการกลาวถึงเงื่อนไข
ปญหาและตัวแปรมากมายที่เปนรากเหงาความขัดแยงและสาเหตุการขยายตัวของความรุนแรง
เปนปญหาที่ซับซอนยังไมสามารถหาสาเหตุที่แทจริงได เพื่อนํามาจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น
สงผลตอการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่ใหเพิ่มสูงขึ้นทุกป
ในสถานการณปจจุบันปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดปตตานีนั้นไดมีความรุนแรงและ
มีความหลากหลายวิธีการ ทั้งวางระเบิด วางเพลิง ลักลอบยิงเจาหนาที่รัฐและประชาชน มีการ
กระทําที่โหดเหี้ยมสงผลตอความมั่นคงและการพัฒนา
กําลังเจาหนาที่ตํารวจที่มีอยูไมเพียงพอ
ต อ การป อ งกั น และไม ส ามารถดู แ ลประชาชนได ต ลอดทั้ ง 24 ชั่ ว โมง และหากตํ า รวจจะ
ปฏิบัติงานตามลําพังการปองกันดังกลาวก็ไมสามารถกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เทาที่ควร เพราะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจนั้นไมไดดําเนินไปอยางโดดเดี่ยว แตอยู
ภายใตสภาพแวดลอมตางๆของสังคมทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอมตางๆทุกดานที่กลาวมานั้น ลวนแลวแตมีประชาชนเปนองคประกอบหลักการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ตํารวจจะไดผลแคไหนนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับความรวมมือ
จากประชาชนที่อยูรอบขางรวมดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะผูนําชุมชนได
เขามามีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยหมูบานและชุมชนโดย
สามารถเปนผูนําในการปฏิบัติงานดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ประชาชนเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน ลําพังเพียงการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจคงไมอาจปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายไดอยางแทจริง
จากสภาพปญหาดังกลาวขางตนถือไดวาอาชญากรรมเปนภัยรายของทุกสังคม ซึ่งกอใหเกิด
ความเสียหายทั้งในดานสวัสดิภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ในดาน
ความสงบเรียบรอยของสังคมในสวนรวม ความสูญเสียและความเสียหายอันเกิดจากอาชญากรรม
ในดานเศรษฐกิจและสังคมมีมูลคามากมายมหาศาลในแตละป รวมทั้งมีผูบาดเจ็บลมตายเนื่องจาก
การกออาชญากรรมเปนจํานวนมาก การมีสวนรวมและเจตคติของผูนําชุมชนจึงไดเขามาเกี่ยวของ
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กับการปองกันอาชญากรรมรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมและเจตคติของผูนําชุมชนตอการปองกันอาชญากรรม
โดยเลือกศึกษาพื้นที่จังหวัดปตตานีที่ผูวิจัยอาศัยอยู อีกทั้งเปนพื้นที่ๆมีลักษณะเฉพาะโดยมีความ
เปนพหุวัฒนธรรม ผสมผสานระหวางไทยพุทธ มุสลิม และเปนพื้นที่ที่เกิดเหตุการณการกอ
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ผลการศึกษาจะเปนแนวทางในการแสวงหาความรวมมือ
จากประชาชน ผูนําชุมชน ดานการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
เพื่อประชาชนไดเป นกํ าลังในการรวมกันพัฒนาประเทศชาติใ หมีความเจริญก าวหนาตอไปใน
อนาคต
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันใน
จังหวัดปตตานี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการวิจัยในครั้งนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอาชญากรรม
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปองกันอาชญากรรม
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม
4. แนวคิดเกี่ยวกับเจตคติ
5. แนวคิดเกี่ยวกับผูนํา
6. ขอมูลพื้นฐานจังหวัดปตตานี
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอาชญากรรม
1.1 ความหมายของอาชญากรรม
อาชญากรรมคนส ว นมากจะนึ ก ถึ ง พฤติก รรมหรือ การกระทํ า ที่ ฝา ฝ น กฎหมายอาญาผิ ด
ขอบัญญัติหรือขอหามของกฎหมาย ผูกระทําผิดตองไดรับการลงโทษ เพื่อความเขาใจยิ่งขึ้นผูวิจัยจะ
ขอนําเสนอแนวความหมายอาชญากรรมดังนี้
Satherland & Cressey ( 1967 อางถึงใน ปุรชัย เปยมสมบูรณ , 2537 : 99-105 )
ไดใหความหมายวาเปนการกระทําที่ละเมิดกฎหมายอาญา การกระทําใดๆไมวาจะเปนการประณาม
นาลงโทษเพียงใด หรือผิดศีลธรรมมากนอยเพียงใด หรือเลวทรามต่ําชาเพียงใด ก็ไมถือวาเปน
อาชญากรรมหากไมมีบทบัญญัติของกฎหมายหามไว
ณรงค ทรั พ ย เ ย็ น และ ธงชาติ รอดคลองตั น ( 2551 : 1 ) ได ใ ห ค วามหมายของ
อาชญากรรมโดยแบงออกเปน 3 นัยคือ
1. อาชญากรรมในความหมายของนักกฎหมาย เห็นวาอาชญากรรมเปนความประพฤติ
ที่กฎหมายอาญาหามและมีบทกําหนดโทษไว คือการกระทําหรือการงดเวนการกระทําใดๆที่
กฎหมายบัญญัติไววาเปนความผิดและกําหนดโทษไวชัดเจน เชน ความผิดฐานฆาคนตาย ฐาน
ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย เปนตน
2. อาชญากรรมในความหมายของนักอาชญาวิทยา จะมองกันในแงของความรายแรง
ของการกระทําและความชั่วที่มีอยูในตัวของผูกระทํามากกวา กลาวคือ จะมองความหมายของ
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อาชญากรรมตามความหมายอยางแคบ ซึ่งหมายถึงการกระทําที่มีลักษณะชั่วราย และเปนอันตราย
ตอสังคมอยางมากเทานั้น
3. อาชญากรรมในความหมายของนักสังคมวิทยา เห็นวาความประพฤติผิดขัดแยง
หรือละเมิดตอระเบียบของสังคมนั้นมิไดหมายความวาการขัดแยงจะเปนอาชญากรรมเสมอไป แต
มีความหมายเพียงวาผูนั้นประพฤติและปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบที่สังคมกําหนดไวเทานั้น การ
ขัดแยงหรือละเมิดตอสังคมที่ตราไวเปนกฎหมายนั้น จึงเรียกวาเปนการกระทําผิดกฎหมาย หรือ
เปนการกออาชญากรรมยกเวนความผิดลหุโทษไมถือวาเปนการกออาชญากรรม
นวลจันทร ทัศนชัยกุล ( 2548 : 14 ) ใหความหมายวาอาชญากรรมอาชญากรรมเปน
การกระทําความผิดมีเจตนา ความผิดนั้นมีลักษณะที่รายแรงมีอันตรายตอสังคม การกระทําผิดที่
เปนอาชญากรรมยอมไดรับโทษจากสมาชิกของคนในสังคมและกฎหมายบานเมืองอยางเปนทางการ
และมีขั้นตอนการปฏิบัติดําเนินคดี
ประธาน วัฒนวาณิชย ( 2546 : 24 ) ใหความหมายวาอาชญากรรมเปนการกระทําที่ควรงด
เวน เป น การกระทํ าอั น ฝ าฝน ต อกฎหมาย ซึ่งรัฐจะลงโทษผู ก ระทําความผิดตามกระบวนการ
ยุติธรรม
สุดสงวน สุธีสร ( 2547 : 8 ) ใหความหมายวาอาชญากรรมเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย
กอใหเกิดการสู ญเสี ย ทั้ งชี วิ ต และทรั พ ยสิน เป น เรื่ องที่น า กลัว และร ายแรงเป น สิ่ งที่ทุ ก คนไม
ตองการเขาไปเกี่ยวของ การกระทําใดๆก็ตามที่มีลักษณะเปนการฝาฝน หรือขัดตอตัวบทกฎหมาย
ที่ไดบัญญัติไว และผูกระทําดังกลาวจะตองไดรับการลงโทษตามตัวบทกฎหมายที่กําหนดไวใน
ขณะนั้น
สรุปความหมายของอาชญากรรมของผูวิจัยคือ การกระทําของบุคคลหนึ่ง ซึ่งเปนการฝาฝน
ตอกฎเกณฑที่กําหนดโดยรัฐบัญญัติไวเปนขอหามอันไดแกกฎระเบียบขอบังคับตางๆโดยพิจารณา
จากการกระทํ า ที่ เ ป น อาชญากรรมได ส องแง คื อ การกระทํ า ที่ ผิ ด ต อ บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย
แตไมผิดตอศีลธรรม เชน การขับรถฝาไฟแดงเปนตน สวนอีกแงหนึ่งคือการกระทําที่ผิดบทบัญญัติ
ของกฎหมายและผิดตอศีลธรรมเชนการฆาผูอื่นเปนตน แตอยางไรก็ตามผูประกอบอาชญากรรมหรือ
ผูกระทําความผิดจะตองไดรับการลงโทษตามกฎหมาย เพียงแตจะมากนอยตามความรุนแรงของ
พฤติกรรม การกระทําความผิดและบทกําหนดโทษตามกฎหมาย
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1.2 ประเภทของอาชญากรรม
การจําแนกประเภทของอาชญากรรมคือการกําหนดรูปแบบพฤติกรรมของอาชญากรรม
ที่เกิดขึ้นเพื่อเกิดความเขาใจอาชญากรรมในแตละประเภทอันจะนําไปสูการเชื่อมโยงหาสาเหตุและ
การปองกันอาชญากรรม จึงขอเสนอประเภทอาชญากรรมดังนี้
โสภา ชปลมันน ( 2537 : 7-9 ) ไดอธิบายการแบงประเภทของอาชญากรรมโดยจัดเปน 3
ลักษณะคือ
1. อาศัยแนวการจัดทางกฎหมาย คือ เนนกฎหมายเปนหลักโดยมุงพิจารณาถึงการกระทํา
ความผิดที่ขัดตอศีลธรรมอันดีงาม หรือขัดตอกฎระเบียบของขอบังคับ โดยพิจารณาถึงผลกระทบ
ของการกระทํานั้นๆ วามีผลกระทบการเทือนตอชีวิตมนุษยโดยตรงหรือไม หรือมีผลขัดตอหลัก
ศีลธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับของคนโดยสวนรวมหรือไม อาจแบงออกไดดังนี้
1.1 Mala In Se คือ ประเภทของการกระทําความผิดที่เห็นไดชัดมีความผิดในตัวของ
มันเอง มีผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของบุคคลอื่น หรือของสาธารณะประโยชน
เชน การปลนฆา ลักทรัพยทั้งของบุคคลทั่วไปและของทางราชการ การกระทําความผิดของเจา
พนักงานเจาหนาที่ ซึ่งเกิดผลกระทบตอหนวยเชนการปลอมแปลงเอกสาร การใชอํานาจในทาง
ที่ผิด เปนตน
1.2 Mala Prohibita คือ การกระทําความผิดที่กฎหมายบัญญัติไววาเปนความผิด ไมมี
ความผิดในตัวของมันเอง เชน การฝาฝนกฎจราจร การหลีกเลี่ยงภาษี การละเมิดกฎหมายแรงงาน
เปนตน
2. พิ จารณาจากความหนัก เบาหรือความรุ นแรงของการประกอบอาชญากรรมหรือการ
กระทําความผิดเปนเกณฑ ไดแก
2.1. อาชญากรรมที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศชาติหรือตอชุมชนสามารถ
แยกไดดังนี้
2.1.1 อาชญากรรมที่ มี ผ ลต อ ความมั่ น คงของประเทศชาติ ห รื อ ต อ ชุ ม ชน
เชน การปลงพระชนมพระมหากษัตริยและพระราชวงศ การฆาผูนํารัฐบาล การปลอมแปลง
ธนบัตร เงินตรา การขายความลับของทางราชการ เปนตน
2.1.2 อาชญากรรมที่ มี ผ ลกระทบร า ยแรงต อ บุ พ การี หรื อ ผู ที่ มี พ ระคุ ณ
อันไดแกการฆาบิดา มารดา ภรรยาสามี หรือคนรับใชฆานายจาง เปนตน
2.2 อาชญากรรมที่มีผลกระทบรายแรงตอบุคคลทั่วไปและตอทรัพยสิน อันไดแกการ
ฆาตกรรม การขมขืนกระทําชําเรา การปลนฆาหรือปลนชิงทรัพย เปนตน
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3. อาศัยแนวทางการจัดการทางสังคมวิทยา โดยพิจารณาถึงองคประกอบที่สําคัญของการ
กออาชญากรรมอันไดแก อาชีพ ความคลายคลึงหรือแตกตางกันของผูประกอบอาชญากรรม
ปฏิกิริยาตอบสนองจากบุคคลภายนอกและภายในสังคมนั้นๆ จําแนกออกเปน 9 ประเภท
3.1 อาชญากรรมประเภทรายแรงซึ่งมีผลต อชีวิตบุ คคลอาจเกิดจากสาเหตุทางด าน
อารมณ อาชญากรสวนใหญจะไมมีประวัติการกระทําความผิดมากอน แตทําไปเพราะสาเหตุมาจาก
อารมณ หรือถูกยั่วยุอยางรุนแรง เมื่อกระทําไปแลวจึงรูสึกตัว
3.2 อาชญากรรมประเภทประกอบเปนครั้งคราวเกี่ยวกับทรัพย ซึ่งเกิดจากโอกาสที่
อํานวยใหเกิดขึ้นในขณะนั้น ทั้งที่ไมไดตั้งใจมากอน เชน การลักทรัพย การขโมยรถ เปนตน
3.3 อาชญากรรมประเภทใชตําแหนงหนาที่การงานในทางที่ผิดตออาชีพ ซึ่งเกิดโดยผูที่มี
อํ า นาจ มี ห น า ที่ ก ารงานสู ง แต ใ ช อํ า นาจหน า ที่ ก ารงานในทางที่ ผิ ด ลั ก ษณะการประกอบ
อาชญากรรมเชน การซื้อของหนีภาษี การกักตุนสินคา การคอรัปชัน การผูกขาดสินคา เปนตน
3.4 อาชญากรรมทางการเมือง เปนอาชญากรรมที่มีจุดมุงหมายทางการเมือง และ
กฎหมายไดบัญญัติไววาเปนความผิด เชนการกอการรายขององคการที่ตอตานรัฐบาล การขาย
ความรับของประเทศใหกับศัตรู การกระทําจารกรรม เปนตน
3.5 อาชญากรรมที่มีผลเกี่ยวของถึงสวนรวม หรือขัดตอความรูสึกของสวนรวม เปน
อาชญากรรมที่ไมมีผูเสียหาย ผูประกอบอาชญากรรมเปนผูเสียหายเองเชน การเลนการพนัน การ
ฝาฝนกฎจราจร การประกอบอาชีพโสเภณี เปนตน
3.6 อาชญากรรมโดยทั่วไปอันไดแก การลักทรัพย การปลนทรัพย การฉอโกง เปน
ตน
3.7 อาชญากรรมที่กอขึ้นโดยบริษัท หางหุนสวนหรือรานคา เชนการหลีกเลี่ยงภาษี
การผูกขาดสินคา การกักตุนสินคา เปนตน
3.8 อาชญากรรมที่กอตัวขึ้นในรูปองคกร จะมีการแบงสายงานดําเนินการเปนเครือขาย
เชน เครือขายยาเสพติด การปลอมแปลงสินคา เปนตน
3.9 อาชญากรรมประเภทมืออาชีพ อาชญากรเปนผูที่มีความชํานาญในอาชีพของตน
เปนอยางดี เชน มือปนรับจาง นักปลอมแปลงธนบัตร นักตมตุน เปนตน
1.3 สาเหตุของอาชญากรรม
มีผูกลาวถึงสาเหตุของอาชญากรรมวามาจากสาเหตุตางๆมากมาย โดยนักวิชาการดาน
อาชญาวิทยาพยายามศึกษาคนควาสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมไวในทัศนะตางกันดังนี้
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โกศล วงคสวรรค และคณะ ( 2543 : 16 ) ไดจําแนกสาเหตุปญหาอาชญากรรมจากการ
วิเคราะหขอมูลอาชญากรรมของกองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติแบงได
2 สาเหตุคือ
1.3.1 สาเหตุจากสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบดวยการวางงาน การติด
ยาเสพติด การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเสื่อมทรามทางศีลธรรม คานิยมที่ผิด การยายถิ่นของ
ประชากร สภาพแวดลอมที่อยูอาศัย ทําใหเกิดสาเหตุของการกออาชญากรรม
1.3.2 สาเหตุ จ ากความบกพร อ งทางจิ ต เป น โรคจิ ต โรคประสาท มี ค วามก า วร า ว
มีความรูสึกตอตานและเปนปฏิปกษตอสังคม สภาพจิตที่ออนแอขาดการควบคุม สภาพจิตที่ถูก
บังคับเปนเหตุทําใหบุคคลกระทําความผิด
โสภา ชปลมันน ( 2537 : 20-23 ) ไดจําแนกสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมนั้นเกิดจาก
1. สาเหตุทางรางกายและจิตใจ
1.1 สาเหตุทางรางกายอาชญากรที่กระทําความผิดบอยๆจะมีรางกายที่กํายํา รูปราง
หนาตาที่ไมไดสัดสวน ดวงตามีลักษณะที่ผิดปรกติมีลักษณะที่ประหลาด แขน ขา ยาวกวาคนปกติ
ขากรรไกรใหญและกวาง มีการประพฤติตนที่ปาเถื่อน
1.2 สาเหตุ ทางจิต ใจเกิดความเครีย ด ความอึ ด อัด ใจ ความคับขอ งใจ จะมีผลตอ
สุขภาพจิต ทําใหเกิดความผิดปกติทางจิตขึ้น และนําไปสูการกระทําผิดได มูลเหตุมาจากจิตใต
สํานึกและเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุทางอารมณของบุคคลนั้น สามารถจูงใจใหกระทําความผิด การ
ประกอบอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากแรงกดดันภายในจิตใจ ทําใหกระทําลงไปโดย
ไมสามารถบังคับจิตใจของตนเองได
2. สาเหตุทางสังคมและสิ่งแวดลอม
2.1 การไม ย อมรั บ ค า นิ ย มทางสั ง คม กล า วคื อ การที่ บุ ค คลไม ย อมรั บ รู ก ฎหมาย
ไมยอมรับหลักเกณฑระเบียบของสังคมที่ไดวางไว จึงเกิดการกระทําความผิด
2.2 ความแตกตางในการคบหาสมาคมโดยเกิดจากพฤติกรรมการเรียนรูของบุคคลจาก
บุค คลใกล ตั ว โดยเกิ ด การเรีย นรู การคบหาสมาคม แรงกระตุ น และสั ญ ชาติญ าณในการ
ประกอบอาชญากรรม
อรัญ สุวรรณบุพผา ( 2518 : 79 ) ไดเสนอสาเหตุของการเกิดปญหาอาชญากรรม
วามีสาเหตุมาจาก
1. สาเหตุทางกายภาพ โดยพิจารณาถึงสภาพแวดลอมรอบตัวมนุษย ซึ่งมีผลกระทบ
กระเทือนตอพฤติกรรม ชีวิตความเปนอยูประจําวันทั้งทางภูมิศาสตรกายภาพ และสุขวิทยาทาง
กายภาพ เปนเหตุผลักดันใหมนุษยตองประกอบอาชญากรรม
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2. สาเหตุทางจิตวิทยา ลักษณะอารมณ ลักษณะนิสัยลักษณะความประพฤติที่แตกตาง
กัน บุคลิกภาพ สติปญญา อาการทางจิตและประสาท สงผลตอพฤติกรรม ของมนุษย ใหเกิดการ
ประทําความผิดโดยแรงผลักดันทางอารมณในขณะนั้น
3. สาเหตุ ท างสั ง คมวิ ท ยา กล า วคื อ ลั ก ษณะโครงสร า งพื้ น บานทางสั ง คม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ และการศึกษาที่เปนตัวขัดเกลาทางสังคม
เกิดความออนแอไมสามารถชวยเหลือ อบรมสั่งสอนบุคคลในสังคมได
สรุปสาเหตุของอาชญากรรม ที่เกิดขึ้นนั้นไมใชสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งที่เปนตัวกอใหเกิด
อาชญากรรม ซึ่งอาชญากรรมมีสาเหตุมากมายที่เกี่ยวพันกัน อาทิ เชนการสืบลักษณะนิสัยจากบิดา
มารดา ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ความปวยไขทางจิตใจ ความพิการทางรางกาย อารมณชั่ว
วูบ ความยากจน สภาพชีวิตที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เปลี่ยนไปอยางกะทันหัน
ตลอดจนการดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอด ซึ่งสาเหตุเหลานี้มีบทบาทสําคัญโดยตรงหรือโดยออมตอความ
ประพฤติที่เปนปรปกษตอเพื่อนมนุษย สิงแวดลอม และสังคม ทําใหรับลักษณะที่นําไปสูการ
แสดงออกที่ผิด เปนผลใหไมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมสิ่งแวดลอมและเพื่อนมนุษยได
จึงแสดงพฤติกรรมออกมาในทางที่ผิด
1.4 ทฤษฎีสาเหตุการเกิดอาชญากรรมสังคมวิทยา
นักอาชญาวิทยาไดอธิบายสาเหตุพฤติกรรมอาชญากรรมเกิดจากปจจัยภายในของแตละ
บุคคลและจากปจจัยภายนอกหรือสภาพแวดลอมทางสังคม อันเปนสาเหตุใหบุคคลมีพฤติกรรม
ดานอาชญากรรม ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันก็คือเหตุใดบุคคลบางคนจึงประกอบอาชญากรรมใน
ขณะที่บุคคลอื่นไมไดประกอบอาชญากรรมไดมีการศึกษาคนควาตั้งเปนทฤษฎีจากแนวความคิด
ของนักสังคมวิทยาและนักวิชาการตาง ( วิสาร พันธุนะ และคณะ , 2549 : 86 ) สามารถสรุปได
ดังนี้
1.4.1 ทฤษฎีโครงสรางทางสังคม ( Social Structure Theory ) นับวามีหลายทฤษฎี
ดวยกันแตในสวนที่เกี่ยวของกับการเกิดอาชญากรรมเห็นจะไดแก ทฤษฎีนิเวศวิทยา ทฤษฎีการ
ไรกฎเกณฑในสังคม และทฤษฎีความขัดแยงทางวัฒนธรรม
1.4.1.1. ทฤษฎีทางนิเวศวิทยา ( Ecological Theory )
อาชญากรรมมีความสัมพันธกับสภาพทางภูมิศาสตรและสถาบันทางสังคม เชน
ความผิดเกี่ย วกับทรัพ ย เกิ ด ขึ้นมากในฤดูห นาว ความผิด ต อชีวิตร างกายเกิ ด ขึ้นมากในฤดูรอน
และอธิบายวาสาเหตุของอาชญาทางนิเวศวิทยาวาในเขตที่เปนทางผานในยานที่เปนชุมชนแออัด และ
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สภาพแวดล อมที่ ไ ม ดี มี ลั ก ษณะเป น ทางเปลี่ ย ว มี อ าชญากรรมเกิ ด ขึ้ น มากกว า ในเขตอื่ น ๆ
เพราะฉะนั้นแนวคิดในการศึกษาทางนิเวศวิทยา จึงมุงไปยังระดับวัฒนธรรมที่แตกตางและสภาพ
สังคมในพื้นที่ๆตางกัน และสถานการณที่เอื้ออํานวยตอการกระทําผิด
1.4.1.2 ทฤษฎี อโนมี หรือความไรกฎเกณฑ ( Anomie Theory )
อาชญากรรมเกิ ด จากความขั ด แย ง ระหว า งความมุ ง หวั ง และวิ ธี ก ารที่ จ ะนํ า ไปสู
ความสําเร็จในจุดมุงหวังนั้น บุคคลกลุมหนึ่งในสังคมไมอาจประสบความสําเร็จในชีวิตได จึงหา
แนวทางไปสูจุดหมายโดยวิธีการที่สังคมไมไดกําหนดไว แบงออกเปน 5 ประเภทคือ
1. แบบคลอยตามปฏิบัติตามที่สังคมกําหนดเพื่อใหบรรลุเปาหมายเชนเรียนหนังสือ
หางานทํา ทํางานอยางขยัน เพื่อบรรลุเปาหมาย
2. แบบทําขึ้นใหมซึ่งมีจุดมุงหมายเชนเดียวกับกลุมแรกคือความสําเร็จในชีวิต แต
ไมสามารถปฏิบัติตามหรือดําเนินการที่สังคมกําหนดได ก็จะหาทางออกซึ่งมักเปนวิธีการที่สังคม
ไมยอมรับเชน การลักทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย จนกลายเปนอาชญากรมืออาชีพ
3. แบบพิธีการเปนพวกที่ไมไดตั้งเปาหมายอะไรในชีวิตแตจะเดินตามวิธีการที่
สังคมกําหนด จึงเปนพวกที่ดําเนินชีวิตตามอัตภาพ
4. แบบถอยหลังเขาคลองกลุมนี้ไมมีจุดมุงหมายในชีวิตและไมดําเนินการตามที่
สังคมกําหนดและไมแสวงหาวิธีการใหม แตจะกลับหันเขาหาสิ่งมอมเมาเพื่อผอนคลายความตึง
เครียดเชนดื่มสุระ สูบกัญชา ฉีดเฮโรอีน เปนตน และจะสรางปญหาอาชญากรรมใหกับสังคมหลัง
การปฏิบัติดังกลาว
5. แบบปฏิวัติกลุมนี้จะไมเห็นดวยกับเปาหมายและวิธีการที่สังคมกําหนด แต
ตองการจุดมุงหมายที่แตกตางกันออกไปเปนการคิดคนวิธีการใหมๆเปนตนแบบของการปฏิวัติ
1.4.1.3 ทฤษฎีความขัดแยงทางวัฒนธรรม
Thorsten Sellin merton ( 1970 : 121-122 ) ไดอธิบายวาความแตกตางทาง
วัฒนธรรมจะกอใหเกิดอาชญากรรมขึ้นได ใน 3 กรณีคือ 1. เมื่อหลักเกณฑตางๆ ทางวัฒนธรรมใน
ขอบเขตที่ติดตอกันปะทะกัน 2. เมื่อกฎหมายของกลุมวัฒนธรรมหนึ่งขยายไปครอบคลุมอีกกลุม
วัฒนธรรมหนึ่ง 3. เมื่อสมาชิกของกลุมวัฒนธรรมหนึ่งอพยพไปยังที่ของอีกกลุมวัฒนธรรมหนึ่ง
1.4.2. การเปลี่ยนแปลงของสังคม ( Social Change ) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในสังคม นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางและหนาที่ของสังคม ถาเปนไปอยางรวดเร็ว
จนผูคนในสังคมนั้นปรับตัวตามไมทันก็จะกอใหเกิดปญหาในสังคมได การปรับตัวใหเขากับสังคม
ที่เ ต็มไปด ว ยความแก งแย ง แขงขัน ความเห็นแกตัว การขั ด แยง ระหวางนายจ างกั บลูก จาง
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ปญหาดังกลาวเปนผลใหเกิดปญหาสุขภาพจิต ปญหาครอบครัว และสงผลตอสังคม ทฤษฎี
สังคมวิทยาที่อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีดังนี้
1.4.2.1 ทฤษฎีการขัดแยง ( Conflict Theory )
เป น ทฤษฎี แ ม บ ทที่ สํ า คั ญ อี ก ทฤษฎี ห นึ่ ง ของสั ง คมวิ ท ยา เนื้ อ หาสาระของทฤษฎี
สมัยใหมของทฤษฎีนี้ สืบเนื่องมาจากแนวคิดของนักสังคมวิทยา ชาวเยอรมัน คือ Karl Marx โดยมี
แนวความคิดหรือทัศนคติที่เกี่ยวกับองคการสังคมวา 1. ความสัมพันธทางสังคมแสดงลักษณะเปน
ระบบ ความสัมพันธเต็มไปดวยความสนใจที่ขัดแยงกันอยูในตัว 2. ระบบทางสังคมตางเปนตัวจาย
การขัดแยงอยางมีระบบ 3. การขัดแยงจึงเปนลักษณะที่หลีกเลี่ยงไมไดและมีอยูมากมายในระบบ
สังคม 4. การขัดแยง มักแสดงออกมาเปนความสนใจที่ตรงกันขามกันของคนสองจําพวก 5. การ
ขัดแยง มักเกิดจากการแบงปนสิ่งของที่หายาก ที่เห็นไดชัด คือ อํานาจ 6. การขัดแยงเปนแหลงสําคัญ
ของการเปลี่ยนแปลง ในระบบสังคม และเชื่อวามนุษยทุกคนมีสวนประกอบสําคัญ 2 สวน คือ 1.)
สวนที่คลายพระเจา คือความดี ความบริสุทธิ์ หรือคุณธรรม กับ 2.) สวนที่เปนมนุษยธรรมดา คือ
ภาวะที่แทจริงของมนุษย มีความตองการและการละเมิดตอขอบังคับ (สนธยา พลศรี , 2533 : 146 )
1.4.2.2 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ( Technological Change Theory )
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เปนแนวคิดของ William F.Ogburn
( 1976 อางถึงในสาโรจน กลอมจิต , 2547 : 17 )ที่มีความเชื่อวา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
เปนตนเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แตอยางไรก็ตาม William F.Ogburn ยังมีความเชื่อวา
เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงเร็วกวาการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของสังคม ซึ่งจะทําใหเกิดความ
ล า หลั ง ทางวั ฒ นธรรม จากทฤษฎี ดั ง กล า วจะเห็ น ได ว า อาชญากรรมบางประเภทเกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลง และการวิวัฒนาการของเทคโนโลยี คืออาชญากรรมพิเศษ เปนอาชญากรรมที่เกิด
จากเทคโนโลยีตางๆ เชน กลองถายรูปดิตจิตอล โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร เปนตน ปุรชัย
เปยมสมบูรณ และ คณะ ( 2540 อางถึงในโกศล วงคสวรรค และคณะ , 2543 : 14 )
1.4.3. พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม ( The Deviation of
Behavior ) คือพฤติกรรมที่กลุมคนหรือสังคมเห็นวาผิดไปจากบรรทัดฐานทางสังคมที่คนทั่วไปตาง
ยึดถือปฏิบัติและกอใหเกิดการตอตาน หรือการลงโทษผูกระทําความผิดการเบี่ยงเบนที่เห็นไดชัด
ที่สุดไดแก อาชญากรรม เชน ฆาตกรรม ขมขืน การติดยาเสพติด พฤติกรรมเบี่ยงเบนบาง
ประเภทเปนเพียงการกระทําผิดจากจารีตประเพณีหรือผิดแผกแตกตางออกไปจากปกติ ( จํานงค
อดิวัฒนสิทธ และคณะ , 2545 : 145 ) พฤติกรรมเบี่ยงเบนสามารถแบงออกไดดังนี้
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1.4.3.1 การกระทําเบี่ยงเบน ( Deviant Acts )
1) อาชญากรรม คือการกระทําผิดกฎหมายเชน ฆาคนตาย ลักทรัพย ทํา
รายรางกาย ขมขืน ปลอมแปลงหนังสือ หมิ่นประมาท เปนตน นอกจากนี้อาชญากรรมยัง
หมายถึงการงดเวนไมกระทําตามกฎหมายอาญา เชนการไมเสียภาษี การไมยอมเขารับการเกณฑ
ทหาร โดยผูที่ฝาฝนจะตองไดรับทาทางกฎหมายที่ไดระบุไวแลว
2) การฆาตัวตาย สวนใหญเปนพวกที่มีจิตไมปรกติ เปนโรคประสาท
หรืออาจเกิดขึ้นกับบุคคลธรรมดาที่ไดรับผลกระทบทางจิตที่รุนแรงไมสามารถปรับตัวไดจึงเกิดการ
ฆาตัวตาย การฆาตัวตายสวนใหญจะเกิดขึ้นในชวงที่จิตใจหดหูไมมีใคร และจะเปนชวงพลบค่ํา
3) การเบี่ยงเบนทางเพศ เปนพฤติกรรมทางเพศที่ไมปรกติเชน รักรวม
เพศ และพฤติกรรมความสัมพันธทางเพศระหวางผูที่สืบเชื้อสายเดียวกันเชนพอกับลูก แมกับลูก
พี่กับนอง เปนตน
1.4.3.2 การเบี่ยงเบนทางจิต ( Deviant Psychology )
เปนพฤติกรรมที่เกิดจาการผิดปรกติทางจิต หรือระบบประสาทที่มีความตึงเครียด
ทางอารมณ ซึ่งนําไปสูปญหาอยางหนึ่งของสังคม ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงทําใหบุคคลเกิด
การปรับตัวไมทันกับการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งกลุมบุคคลที่เปนผุใหญแตมีวุฒิภาวะทางอารมณที่ไม
เจริญเต็มที่ ไมมีความกลาที่จะตัดสินใจ
1.4.3.3 วัฒนธรรมเบี่ยงเบน ( Deviant culture )
เปนพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติที่แปลกไปจากบุคคลอื่นในสังคม หรือพวกที่ตอตาน
สังคม ความเชื่อ ลัทธิและศาสนาสวนใหญจะรวมตัวกันเปนกลุม
1.4.3.4 นิสัยเบี่ยงเบน ( Deviant habits )
เปนพฤติกรรที่ฝงลึกในจิตใจของคนที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดทันที่แตตองใช
เวลาและพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงอาจเกิดจากความเคยชิน เชน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เลนการพนัน เปนตน

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปองกันอาชญากรรม
ในการปองกันอาชญากรรมนั้นถือวาเปนเปาหมายหลักของตํารวจเปนภารกิจที่ตํารวจจะตอง
ปฏิบัติเพื่อใหสังคมอยูอยางปกติสุขประชาชนมีความสุข ไดมีนักวิชาการใหความหมายของการ
ปองกันอาชญากรรมไวดังนี้
Sutherland and Cressey ( 1967 : 3 ) ไดใหความหมายของการปองกันอาชญากรรมวาเปน
ความพยายามที่จะสกัดกั้นมิใหเกิดอาชญากรรมขึ้น
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Reckless (1967 อางถึงในประเสริฐ สุนทร , 2543 : 19 ) ใหความหมายของการปองกัน
อาชญากรรมวาเปนความพยายามที่จะสกัดกั้นลวงหนามิใหอาชญากรรมเกิดขึ้น ในขณะที่การแกไข
เปนการลดการกระทําที่ผิดซ้ําสองของผูกระทําความผิด
กองบัญชาการตํารวจนครบาล ( 2530 ) ไดใหความหมายของการปองกันอาชญากรรมวาเปน
การใชมาตรการและวิธีการตางๆ ที่จะไมใหอาชญากรรมเกิดขึ้นโดยอาจจําแนกออกเปน การกําจัด
ตนเหตุ การขจัดความปรารถนาที่จะกระทําผิด และการขจัดโอกาสที่จะกระทําผิด ซึ่งทั้งหมดเปน
หนาที่ของเจาหนาที่รัฐ เอกชน และประชาชนตองใหความรวมมือ อีกทั้งเปนการควบคุมมิให
อาชญากรรมเกิดขึ้นไดอีก
พงษพัฒน ฉายาพันธุ ( 2542 : 121-122 ) ไดใหความหมายของการปองกันอาชญากรรมวา
เปนการดําเนินการกอนที่จะเกิดเหตุอาชญากรรม เปนการดําเนินการเพื่อไมใหมีอาชญากรรมเกิดขึ้น
หรือเกิดการลดลงของอาชญากรรม
สุดสงวน สุธีสร ( 2547 : 95 ) ไดใหความหมายของการปองกันอาชญากรรมวาการคาดการณ
หรือประเมินลวงหนาเกีย่ วกับชองทางหรือโอกาสของการกระทําผิด หรือสภาพการณอาชญากรรม
ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งความพยายามที่จะกระทําการใดๆ เพื่อเปนการสกัดกั้นมิใหมีการกระทํา
ความผิดใดๆเกิดขึ้น
อารักษ มะสาธานัง ( 2540 : 13 ) ใหความหมายวาเปนมาตรการในการควบคุมอาชญากรรม
ในสังคม สามารถทําใหไมเกิด หรือเกิดอาชญากรรมนอยที่สุด หรือเกิดการสูญเสียนอยที่สุด
สรุปไดความหมายของการปองกันอาชญากรรม ไดวาเปนมาตรการในการปองกัน ความ
พยายามยับยั้ง ไมใหมีการกระทําความผิด รวมทั้งความพยายามที่จะใหอาชญากรรมที่เกิดขึ้น
ลดลงและไมเกิดการกระทําผิดซ้ํา
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการปองกันอาชญากรรม
แม นัก วิชาการยังไมสามารถคนควาหาสาเหตุที่ แนชัดของการป องกันอาชญากรรมแตมี
แนวคิดในการปองกันอาชญากรรมขึ้นมาเปนเวลานับพันปมาแลวอยางเชนแนวคิดของ บัคคาเรีย
(Beccaria) นักอาชญาวิทยาชาวอิตาลี ไดกลาวถึงแนวความคิดในการปองกันอาชญากรรมไวอยาง
กวางๆ พอสรุปไดดังนี้
1. การปองกันอาชญากรรมตองมีการวางรากฐานโดยนักปรัชญาที่เฉลียวฉลาดพรอมดวย
คุณธรรม รวมทั้งมีการบัญญัติกฎหมายอยางเที่ยงธรรม
2. การปองกันอาชญากรรม ตองอาศัยผูรักษาและตีความกฎหมายที่เที่ยงตรง
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3. การปองกันอาชญากรรม ตองครอบคลุมถึงการสนับสนุนคุณงามความดีในสังคมโดยยก
ยองสรรเสริญและใหรางวัลแกผูประพฤติปฏิบัติชอบ
4. การปองกันอาชญากรรม ตองเปนความสําคัญที่สงเสริมปรับปรุงการศึกษาใหสมบูรณ
การปองกันอาชญากรรมเปนภารกิจของตํารวจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการควบคุมอาชญากรรม
และรักษาความสงบเรียบรอย การปองกันอาชญากรรมเปนยุทธวิธีในเชิงรุกของตํารวจตามหลักการ
ทฤษฎีการปองกันอาชญากรรม ไดมีการศึกษาคนควาไวหลายทฤษฎี ซึ่งพอสรุปได 4 ทฤษฎี ดังนี้
(ณรงค ทรัพยเย็น และ ธงชาติ รอดคลองตัน , 2551 : 17-27 )
2.1.1 ทฤษฎีการบังคับใชกฎหมาย
สาระสําคัญของแนวทฤษฎีนี้พอสรุปไดวา การปรากฏตัวของตํารวจยอมมีผลในการยับยั้ง
ผูมีแนวโนมที่จะประกอบอาชญากรรม เพราะความเกรงกลัวการจับกุม ฉะนั้น ตํารวจสายตรวจ
จึงตองแตงเครื่องแบบ และรถวิทยุสายตรวจจึงควรมีลักษณะเดนเห็นไดงาย เพื่อการขมขวัญ
ยับยั้งอาชญากรรม นอกจากนั้นการตรวจทองที่โดยสม่ําเสมอตอเนื่องจะทําใหสมาชิกในชุมชน
เกิ ด ความรู สึ ก ว า มี ตํ า รวจอยู ทั่ ว ไปในทุ ก หนทุ ก แห ง ด ว ยเหตุ ผ ลนี้ ต ามทฤษฎี ก ารบั ง คั บ ใช
กฎหมาย การปรากฏตัวของตํารวจและการกระจายตัวของตํารวจใหครอบคลุมทั่วทั้งชุมชนจะชวย
ปองกันอาชญากรรมโดยลดชองวางโอกาสสําหรับผูที่ตั้งใจจะละเมิดกฎหมาย งานตรวจทองที่
ของตํารวจมีลักษณะเปนไดทั้งงานประจําและงานเฉพาะกิจ ในลักษณะงานประจําตํารวจสาย
ตรวจมักไดรับการกําหนดพื้นที่รับผิดชอบในการปองกันอาชญากรรม และระงับเหตุรายใน
ระยะเวลาผลัดที่ตนปฏิบัติหนาที่อยู สวนในลักษณะงานเฉพาะกิจนั้นตํารวจสายตรวจในทุกพื้นที่
คือ กําลังหลักที่พรอมจะรวมตัวปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งเมื่อมีการเรียกใชกําลังเฉพาะกิจในการ
เรงดวน
แนวทฤษฎีการบังคับใชกฎหมายและมาตรการตางๆที่สรางขึ้นภายในกรอบทฤษฎีนี้ จะมี
ขอบเขตและขอจํากัดในการประยุกตใชเพื่อปองกันอาชญากรรม ยุทธวิธีตํารวจปรากฏภายใต
แนวทฤษฎีบังคับใชกฎหมายไดแก
1.1 การวางยามเฝาจุดสําคัญ
1.2 การตรวจทองที่อยางสม่ําเสมอและการกระจายตัวของตํารวจ
1.3 การตั้งจุดตรวจและดานตรวจ การตั้งตูยาม
2.1.2. ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ
หลักของแนวทฤษฎีชุมชนสัมพันธเพื่อปองกันอาชญากรรมก็คือ การจัดสภาพทั่วไปไม
วาในระดับเมือง ชุมชน หรือละแวกบาน ในลักษณะเสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคคล
งายตอการควบคุมสังเกตตรวจตรา โดยไมลวงล้ําสิทธิเสรีภาพของบุคคลรวมทั้งมุงสนับสนุน
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สงเสริมใหสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในการปองกันชีวิตรางกาย ทรัพยสิน ทั้งของตนเองและ
บุคคลอื่น ใหปลอดภัยจากภัยอาชญากรรม ตํารวจจะมีบทบาทเปนฝายวางแผนสนับสนุนให
คําปรึกษาแกชุมชนในการปองกันอาชญากรรม ตํารวจไมมีสภาพเปนผูรับผิดชอบหลักในการ
ปองกันอาชญากรรมอีกตอไป
ทฤษฎีนี้มีการใชวิธีการติดตอสื่อสารระหวางตํารวจและประชาชน มีลักษณะ 2 ทาง ซึ่ง
แตกตางจากการประชาสัมพันธ ภายใตทฤษฎีการบังคับใชกฎหมาย การติดตอสื่อสารในลักษณะ 2
ทางนั้นอยูที่วาตํารวจไมควรพูดฝายเดียวหรือใหขอมูลฝายเดียว แตควรเปนผูรับฟงขาวสารและ
ขอมูลดวย จุดมุงหมายของทฤษฎีชุมชนสัมพันธไดแก
2.1.2.1 การสงเสริมความรวมแรงรวมใจระหวางตํารวจและประชาชนในการปองกัน
อาชญากรรม
2.1.2.2 การปรับปรุงการติดตอสื่อสารและความเขาใจรวมกัน ระหวางตํารวจและ
ชุมชนทั้งหมด
2.1.2.3 การพัฒนาการศึกษาในลักษณะวิชาชีพรวมกันในการกําหนดแนวทางแกไข
ปญหาของชุมชน
2.1.2.4 การบริหารงานยุติธรรมจะตองใหประชาชนเขามารวมรับผิดชอบ
2.1.2.5 ขยายความรวมมือระหวางตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ
2.1.2.6 ชวยเหลือตํารวจและผูนําในชุมชนในการทําความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ
สาเหตุของปญหาสลับซับซอนในความสัมพันธระหวางสมาชิกในสังคม
2.1.2.7 เพิ่มการดําเนินงานดานใหความคุมครองแกประชาชนโดยเทาเทียมกันภายใต
กฎหมาย
2.1.3. ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมโดยสภาพแวดลอมหรือทฤษฎี ค.อ.ส.
มีหลักการแนวคิดเปนการผสมกันระหวางทฤษฎีการบังคับใชกฎหมายกับทฤษฎีชุมชน
สัมพันธโดยทฤษฎี ค.อ.ส. เสนอวา แนวทฤษฎีทั้ง 2 ตางมีคุณประโยชนทั้งทางทฤษฎีและทาง
ปฏิบัติ แตในสถานการณและพื้นที่ที่ตางกันจึงควรที่จะนํากรอบทฤษฎี และมาตรการภายใต
แนวคิดทั้งสองมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนเกื้อกูลกัน ทฤษฎี ค.อ.ส. ยังมุงพัฒนาเพื่ออธิบาย
ปรากฏการณเกี่ยวกับพฤติกรรมอาชญากร ซึ่งเปนความพยายามที่จะเชื่อมโยงหลักอาชญาวิทยา
กับพฤติกรรมมนุษย
ทฤษฎี ค.อ.ส. มุงที่จะลดชองโอกาสสําหรับการประกอบอาชญากรรมในสภาพแวดลอม
แตไมไดละเลยความสําคัญของตัวบุคคล ซึ่งมีแนวโนมหรือสํานึกที่จะละเมิดหรือไมละเมิด
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กฎหมาย โดยมุงสนับสนุนการรวมตัวและความสัมพันธระหวางสุจริตชนในสังคมใหเกิดแรงตาน
ทุจริตชนซึ่งเปนชนกลุมนอยภายใตกรอบของกฎหมายเพื่อผลประโยชนของประชาชนและสวนรวม
การจัดสภาพแวดลอมเพื่อขัดขวางการละเมิดกฎหมายหรือการปองกันอาชญากรรมแบงได
3 ลักษณะคือ
2.1.3.1 พื้นที่ปฐมภูมิ หมายถึงอาณาเขต บริเวณ ซึ่งครอบครองและใชประโยชนโดย
บุคคลหรือกลุมคนจํานวนจํากัด ตัวอยางเชน บานพัก พื้นที่ดังกลาวมีเอกลักษณคือความเปน
เจาของโดยชัดเจน สาธารณชนไมอาจเขาออกไดโดยอําเภอใจเวนแตไดรับอนุญาตจากผูเปน
เจาของ
2.1.3.2 พื้นที่ทุติยภูมิ หมายถึงอาณาบริเวณที่บุคคลหรือกลุมคนสามารถแสดงสิทธิ
การครอบครองการใชประโยชนจากพื้นที่ของบุคคลแปลกหนาได ในระดับใดระดับหนึ่งแมจะ
ไมเทาเทียมกับพื้นที่ปฐมภูมิก็ตาม ตัวอยางเชน ถนนในหมูบานจัดสรร ทางเดินหนาหองพัก
ตามแฟลต เป น ต น พื้ น ที่ ดั ง กล า วนี้ มี ค วามสํ า คั ญ ยิ่ ง ในการป อ งกั น อาชญากรรมจากการจั ด
สภาพแวดลอมการใชพื้นที่โดยตองอยูในสายตาของผูอาศัย
2.1.3.3 พื้นที่สาธารณะ หมายถึงอาณาบริเวณซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถที่จะเขาไปใช
ประโยชน ไ ด โ ดยชอบธรรม หรื อ สั ญ จรไปมาโดยอิ ส รภาพภายใต ข อบเขตของกฎหมาย
ตัวอยางเชน สวนสาธารณะ สถานีรถไฟ โรงพยาบาล เปนตน พื้นที่สาธารณะเหลานี้จึงควร
ไดรับการดูแลจากบุคคลทั่วไปที่อยูในสังคม
2.1.4.ทฤษฎีการตํารวจชุมชน
เปนหลักทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นมาจากพื้นฐานความเชื่อเดิมของทฤษฎีตํารวจชุมชนสัมพันธ
ในสวนที่มุงเนนใหเกิดสัมพันธภาพ และความเขาใจอันดีระหวางตํารวจกับประชาชน โดย
เชื่อมั่นวาความรวมมือรวมใจของตํารวจและสุจริตชนคือคุณสมบัติที่จะสามารถเอาชนะปญหา
อาชญากรรมได การพัฒนาที่แตกตางอยางโดดเดนของแนวคิดนี้คือ การเขาไปฝงตัวทํางานใน
ชุมชนเปนระยะเวลาคอนขางยาวนานและสรางความเขาใจอันดีระหวางประชาชนในชุมชน ให
เกิดความไววางใจโดยหลักการทํางานของตํารวจซึ่งสงเสริม สนับสนุน แกตนเหตุเพื่อลดปญหา
อาชญากรรม ปญหาความไมเปนระเบียบของชุมชนโดยใชเทคนิคการแกจากตนเหตุของปญหา
ดวยความรวมมือระหวางตํารวจและชุมชน
การตํารวจชุมชนประกอบดวยหลักการสําคัญ 2 ขอคือ
2.1.4.1 ตํารวจเปนหุนสวนกับประชาชนในการเกาะติดพื้นที่อยางทั่วถึง
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2.1.4.2 ตํารวจนําชุมชนและหนวยงานอื่นแกตนเหตุอาชญากรรมหรือจัดระเบียบใน
ชุมชนโดยมีหลักการยอย 10 หลักการ ดังนี้
2.1.4.2.1 การนําหลักการตํารวจชุมชนเปนแนวคิดหรือกลยุทธหลักในการทํางานตอง
มีความสัมพันธอันดีกับชุมชนและมีการกระทําอยางตอเนื่องตลอดการทํางานของตํารวจ
2.14.2.2 การกระจายอํานาจใหตํารวจผูปฏิบัติงานที่ทํางานสัมผัสกับประชาชน เชน
สายตรวจตําบลหรือตํารวจที่รับผิดชอบพื้นที่ใหมีอํานาจตัดสินใจในการแกปญหาตางๆ รวมกันกับ
ชุมชนใหมากที่สุด
2.1.4.2.3 การเกาะติดพื้นที่และการกระจายความรับผิดชอบใหตํารวจแตละพื้นที่แบง
พื้นที่รับผิดชอบเปนระยะเวลานานๆ เพื่อเกิดความคุนเคยกับประชาชนและประชาชนเกิดความเชื่อใจ
2.14.2.4 ใชพ ลั ง ความร ว มมื อ ของประชาชนและอาสาสมั ค รมุ ง เน น ให เ กิ ด ความ
ร ว มมื อ จากประชาชนในรู ป ของอาสาสมั ค รเพื่ อ ประชาชนได เ ข า มาช ว ยเหลื อ งานป อ งกั น
อาชญากรรม เชน อาสาสมัครตํารวจชุมชน สมาชิกแจงขาวอาชญากรรม ตํารวจบาน หรือสายตรวจ
ประชาชนเปนตน
2.1.4.2.5 ใชผูสนับสนุนโดยการหาความรวมมือในการสนับสนุนงานตํารวจชุมชน
จากองคการปกครองสวนทองถิ่นหรือนายทุนในพื้นที่เพื่อหางบประมาณมาใชในการดําเนินงานการ
ปองกันอาชญากรรม
2.1.4.2.6 การบังคับใชกฎหมายเปนเครื่องมือสําคัญในการแกปญหาชุมชนโดยเนนใน
การจับกุมเพื่อแกปญหาที่ถือเปนความเดือดรอนของชุมชนเปนอันดับแรก การบังคับใชกฎหมาย
หรือการจับกุมเปนการรวมมือกันระหวาง ชุมชนและตํารวจในการแกป ญหาหรื อความไมเปน
ระเบียบของชุมชน
2.1.4.2.7 เนนการปองกันปญหาอาชญากรรมมากกวารอใหเกิดเหตุแลวติดตามจับกุม
คนรายคือสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็งในการปองกันอาชญากรรมดวยชุมชนเอง เชน การ
จัดระบบเพื่อนบานเตือนภัยหรือสายตรวจชุมชน
2.1.4.2.8 ใชเทคนิคแกปญหาเปนการระดมความรวมมือระหวางตํารวจกับชุมชนและ
เปนการคิดแกปญหานอกกรอบความคิดการทํางานแบบเดิมของตํารวจที่ถือวาการสืบสวนจับกุม
คนรายเปนภารกิจของตํารวจฝายเดียวโดยชุดมวลชนสัมพันธตองเขาไปสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางเจาหนาที่ตํารวจและชุมชน
2.14.2.9 การเปนหุนสวนและความรวมมือระหวางตํารวจกับชุมชนในการรับผิดชอบ
ป อ งกั น อาชญากรรมหรื อ ความไม เ ป น ระเบี ย บของชุ ม ชนโดยต อ งร ว มกั น สํ า รวจป ญ หาความ
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เดือดรอนหรือภัยอาชญากรรม และใหชุมชนรวมใชเทคนิคในการแกปญหาเพื่อดําเนินกิจกรรม
ปองกันอาชญากรรม
2.1.4.2.10 ตํารวจตองบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของแกปญหาที่ตนเหตุอันนําไปสู
ปญหาความไมเปนระเบียบของชุมชนและการจัดระเบียบสังคมใหดีขึ้น
จากทั้ง 4 ทฤษฎีที่มีลักษณะเกื้อกูลกัน คือ กําหนดแนวทางปองกันการกระทําผิดโดยการ
ตั ดช องโอกาสสํ าหรั บอาชญากร รวมทั้ งต างเปนแกนหลักสําหรั บวางมาตรการในการควบคุ ม
อาชญากรรมกอนจะเกิดขึ้น แตอยางไรก็ดีขอแตกตางในทฤษฎีทั้งศาสตรไดแก แนวทางบังคับใช
กฎหมาย มุงกําหนดใหการปองกันอาชญากรรมเปนงานหลัก ซึ่งดําเนินการโดยกลไกของรัฐแต
เพียงฝายเดียว สวนทฤษฎีชุมชนสัมพันธมุงสูการควบคุมชุมชน โดยกําหนดใหประชาชนเปน
หลักในการปองกันอาชญากรรม โดยมีกลไกของรัฐเปนผูวางแผนสนับสนุนและแจกจายขอมูล
ข า วสาร ที่ เ กี่ ย วข อ งและเป น ประโยชน ใ นการป อ งกั น อาชญากรรม ในส ว นทฤษฎี ค วบคุ ม
อาชญากรรมจากสภาพแวดลอม มุงผสมผสานหลักและมาตรการของสองทฤษฎีเขาดวยกัน โดย
สนับสนุนใหเจาหนาที่รัฐในจํานวนจํากัด แตมีคุณภาพสูง รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธที่ดีพรอมที่จะ
รวมปฏิบัติงานกับประชาชน ในสวนทฤษฎีตํารวจชุมชนเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
ประชาชนกับเจาหนาที่เพื่อดึงประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานกับเจาหนาที่ตํารวจ

3. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม
การทํางานของหนวยงานราชการในอดีตเปนการทํางานเพียงฝายเดียวเหมือนพอแมดูแลบุตร
เมื่อบุตรตองการอะไรผูเปนพอ แม ก็จะหยิบยื่นให ซึ่งหนวยงานรัชการในอดีตก็เชนกันดังนั้น
กระบวนการพัฒนา จึงตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน ตลอดจนกลยุทธใหมีความสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และพัฒนาปญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาในอดีต โดยใหผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับการพัฒนาในอดีตเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ทุกขั้นตอน ตั้งแตการคิด
วิเคราะห รวมกันทําแผน รวมกันทํากิจกรรม และรวมกันประเมินผล ปจจุบันกระบวนการมี
สวนรวมในการพัฒนา ไดรับการยอมรับและใชเปนแนวทางการปฏิบัติในงานพัฒนาดานตางๆ
โดยเนนการทํางานรวมกันเปนกลุม หรือองคกร ชุมชน ที่มีวัตถุประสงคในการเขารวมที่ชัดเจน
ทําใหงานพัฒนาตางๆบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย
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3.1 ความหมายของการมีสวนรวม
มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของ “การมีสวนรวม” สามารถสรุปไดดังนี้
จํานง ไพรัตน ( 2533 : 11 ) ใหความหมายของการมีสวนรวมไววา การที่การที่ประชาชนได
มีโอกาสแสดงออกถึงพฤติกรรมรวมกับชุมชน ซึ่งเริ่มจากการที่ประชาชนเขาใจสภาพที่แทจริงของ
ชุมชนและเห็นชองทางที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น เมื่อประชาชนกลุมใดกลุมหนึ่งมีความ
คิดเห็นสอดคลองกันก็จะแสดงออกทางพฤติกรรมรวมในลักษณะตางๆ เชน การคิดแกไขปญหา
หาทางเลือกในการแกไขปญหาและตัดสินใจดําเนินการตามวิถีทางประชาธิปไตยเพื่อบรรลุเปาหมาย
ที่พึงประสงครวมกัน
กิจ พงศทิพยพนัส ( 2538 : 20 ) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไววา การที่บุคคล
ตางๆ ไดเขามามีสวนในการระดมความคิด การตัดสินใจ การวางแผน การปฏิบัติ การติดตาม
ประเมินผลรวมตลอดจนถึงการเสียสละเวลา แรงงานและทุนทรัพยตางๆ ในการปฏิบัติงานเพื่อ
ผลประโยชนสวนรวม
วิ ช าญ สุ ข สง ( 2539 : 10 ) ได ใ ห ค วามหมายของการมี ส ว นร ว มไว ว า พฤติ ก รรมที่
แสดงออกของประชาชนที่เขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมโดยสมัครใจ เพื่อรวมผลักดันใหกิจกรรม
ดังกลาวบรรลุเปาหมายที่วางไว
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ ( 2543 : 138 ) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไว เปน
กระบวนการของการพัฒนา โดยใหประชาชนเขามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ตั้งแตเริ่มตน
จนสิ้ น สุ ด โครงการได แ ก การร ว มกั น ค น หาป ญ หา การวางแผน การตั ด สิ น ใจ การระดม
ทรัพยากรและเทคโนโลยีในทองถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล รวมทั้งการรับรอง
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยโครงการพัฒนาดังกลาวจะตองมีความสอดคลองกับวิถีชีวติ
และวัฒนธรรมของชุมชน
ขนิ ฎ ฐา กาญจนรั ง สี น นท ( 2545 : 5 ) ให ค วามหมายของการมี ส ว นร ว มไว ว า การที่
ประชาชนหรือชุมชนสามารถเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย อันเปน
กระบวนการขั้นตอนของการวางแผนในการพัฒนาทองถิ่นที่เปนที่อยูอาศัยในการดํารงชีวิตของตน
นอกจากนั้น หลังจากที่ไดกําหนดวัตถุประสงคและแผนงานรวมกันแลว ก็ยังมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติตามแผนงานดังกลาว และยังมีสวนรวมในการรับประโยชนจากการบริการนั้น
สนธยา พลศรี ( 2548 : 161 ) ไดใหความหมายการมีสวนรวมไววาเปนกระบวนการของ
ชุมชนเพื่อศึกษาคนหาปญหา วิเคราะหปญหา ความตองการของชุมชน การกําหนดวัตถุประสงค
นโยบายของแผนและโครงการในการพั ฒ นา รวมถึ ง การบริ ห ารจั ด การ การปฏิ บั ติ ง านตาม
โครงการการติดตามประเมินผลตลอดจนทบทวนปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
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จินตนา สุจานันท ( 2549 : 48 ) ไดใหความหมายการมีสวนรวมไววาเปนกระบวนการ
ดําเนินงานรวมพลังประชาชนกับองค กรรัฐ หรือเอกชน เพื่อผลประโยชนในการพัฒนาหรือ
แกปญหาของชุมชน โดยใหสมาชิกในชุมชนนั้นเขารวมกันวางแผนปฏิบัติและประเมินผลงาน
จากความหมายของการมีสวนรวมที่นักวิชาการและนักการศึกษาไดกลาวมานั้นพอสรุปไดวา
การมีสวนรวมหมายถึงการกระทําที่บุคคลหรือกลุมบุคคลไดเขาไปเกี่ยวของในกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งดวยความสมัครใจ เปนไปอยางอิสรภาพเสมอภาค เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ไดวางไว ตั้งแตขั้น
เริ่มตนจนเสร็จกระบวนการ
3.2 ทฤษฎีการมีสวนรวม
Kasperson and Breitbat ( 1986 อางถึงใน ปยะฉัตร พึ่งเกียรติรัศมี , 2547 : 22 ) ไดเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมหรือไมมีสวนรวมนั้น มีมาตราวัด 3 ประการ ดังนี้
1. การกระทําโดยแตละบุคคล มิใชการกระทําโดยกลุม อาจจะทําใหการวิเคราะหหรือ
ไดขอสรุปที่ไมถูกตองเพราะการแสดงออกของแตละบุคคลในกระบวนการมีสวนรวมนั้น จะเห็น
ไดถึงคานิยม ความรับรู และพฤติกรรมของแตละบุคคล กลาวคือ กริยาที่ถือวาเปนการมีสวนรวม
ก็คือ กริยาที่แสดงออกตอผลของการกระทํานั้นโดยตรงของแตละบุคคล
2. ความหนาแนนของการกระทํา ซึ่งแสดงออกโดยการรวมกระทําที่บอยครั้ง ระยะเวลา
ของกิจกรรมที่ยาวนานหรือมีความผูกพันและมีแรงจูงใจในการกระทํา
3. คุณภาพของการเขารวม ซึ่งดูจากผลกระทบของการกระทบในเบื้องแรก เชน ความ
รับผิดชอบ การตัดสินใจ การเปดกวางยอมรับความสามารถและความคิดเห็นมีการประเมินผล
WHO / UNICEF ( 1978 : 41-49 ) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมไว 4 ขั้นตอน
1. การวางแผน ประชาชนตองมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา จัดลําดับความสําคัญ
ตั้งเปาหมาย กําหนดการใชทรัพยากร กําหนดวิธีติดตามประเมินผล และประการสําคัญคือ ตอง
ตัดสินใจดวยตัวเอง
2. การดําเนินกิจกรรม ประชาชนตองมีสวนรวมในการดําเนินการ และบริหารการใช
ทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการควบคุมและการบริหารทรัพยากรในการดําเนินการ
3. การใชประโยชนประชาชนตองมี ความสามารถในการนําเอากิจกรรมมาใชใ หเ กิด
ประโยชนกับกิจกรรม
4. การไดรับประโยชน ประชาชนตองไดรับผลประโยชนจากกิจกรรมนั้นรวมกัน
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ ( 2543 : 143 ) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม
โดยทั่วไปควรประกอบดวย
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1. การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน จะเปนการกระตุนใหประชาชนไดรวมกันเรียนรู
สภาพของชุมชน การดําเนินชีวิต ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการ
ทํางาน และรวมกันคนหาปญหา สาเหตุของปญหา ตลอดจนการจัดลําดับความสําคัญของปญหา
2. การมีสวนรวมในการวางแผน โดยจะมีการรวมกลุมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
เพื่อการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการดําเนินงานและทรัพยากรที่ตองใช
3. การมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนา โดยการสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณ แรงงาน
เงินทุน หรื อเขารวมบริ หารงาน การใชทรัพยากร การประสานงาน และดําเนิน การขอความ
ชวยเหลือจากภายนอก
4. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา เปนการนําเอากิจกรรมมาใชให
เกิดประโยชน
5. การมีสวนรวมในการติดตาม และประเมินผลการพัฒนา เพื่อที่จะแกไขปญหาตางๆที่
เกิดขึ้นไดทันที
จากทฤษฎีการมีสวนรวม พอจะสรุปไดวาการมีสวนรวมของผูนําชุมชนคือพฤติกรรมที่
แสดงออกตอกิจกรรมตางๆ โดยตรงของแตละบุคคล โดยเขารวมในกิจกรรมนั้นบอยครั้ง ตลอด
ระยะเวลาของการดําเนินกิจกรรม ซึ่งแสดงความรับผิดชอบ รวมในการตัดสินใจ รวมแสดงความ
คิดเห็นและรวมในกระบวนการการติดตามประเมินผล
3.3 ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของผูนําชุมชน
การที่ประชาชนจะตัดสินใจเขาไปมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมนั้นขึ้นอยูกับปจจัย
หลายอยางทั้งปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานสังคมและเศรษฐกิจซึ่งเปนคุณลักษณะภายในของแตละ
บุคคลและกลุมคนซึ่งเปนการรับรูขอมูลที่เกิดจากภายนอกโดยมีนักวิชาการและนักการศึกษาไดให
ความหมายไวดังนี้
สากล สถิตวิทยานันท (2532 : 166-167) ใหความเห็นวาการมีสวนรวมเกิดจากแนวคิดสําคัญ
3 ประการ คือ
1. ความสนใจและความหวงกังวลรวมกันซึ่งเกิดจากความสนใจและความหวงกังวลของ
บุคคล ซึ่งเกิดพรอมกันและเปนความสนใจของคนสวนรวม
2. ความเดือดรอนและความไมพอใจรวมกัน ที่มีอยูตอสถานการณที่เปนอยูผลักดันใหมุง
ไปสูการรวมกลุมและวางแผนตลอดจนลงมือกระทํารวมกัน
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3. การตกลงรวมใจที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนไปในทิศทางที่พึงปรารถนา การตัดสินใจ
รวมกัน จะตองรุนแรงและมากพอที่จะใหเกิดความคิดริเริ่มกระทําการที่ตอบสนองตอความคิดเห็น
ของคนสวนรวมเกี่ยวกับกิจกรรมนั้น
World Health Organization (1976 อางถึงใน ประเสริฐ สุนทร , 2543 : 38) เสนอ
ปจจัยพื้นฐานในการมีสวนรวมของผูนําชุมชน คือ
1. ปจจัยของสิ่งจูงใจ จากสภาพความเปนจริงของชาวบานที่จะเขารวมกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งนั้นทั้งในแงการรวมแรง รวมทรัพยากร หรืออื่นๆ นั้นมีเหตุผลอยู 2 ประการ คือ
1.1 การมองเห็นวา จะไดรับประโยชนจากสิ่งตอบแทนในสิ่งที่ตนทําไปซึ่งถือเปน
เรื่องการกระตุนใหเกิดมีสิ่งจูงใจ
1.2 การไดรับคําบอกกลาว หรือชักชวนจากเพื่อนบานใหเขารวมโดยมีสิ่งจูงใจเปน
ตัวนําซึ่งถือวาเปนเรื่องของการใหเกิดมีสิ่งจูงใจ
2. ปจจัยโครงสรางชองทางในการเขามีสวนรวม แมวาชาวชนบทเปนจํานวนมากจะเห็น
ประโยชนของการเขามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา แตก็ไมอาจเขารวมกิจกรรมไดเนื่องจากการ
เขามามีสวนรวมนั้น มิไดจัดรูปแบบความสัมพันธที่เหมาะสม เชน ภาวะผูนํา ลักษณะการทํางาน
กฎระเบียบการทํางาน แบบแผน เปนตน ดังนั้นปจจัยพื้นฐาน ทางโครงสรางของชองทางในการ
เขามีสวนรวมจึงควรมีลักษณะดังนี้
2.1 เปดโอกาสใหทุกคนและทุกกลุมในชุมชน มีโอกาสเขารวมในการพัฒนา
ในรูปแบบตางๆ โดยการเขารวมอาจอยูในรูปของการมีสวนรวมโดยตรงหรือโดยมีตัวแทนก็ได
2.2 ควรมีกําหนดเวลาที่แนชัดใหผูเขารวมสามารถกําหนดเงื่อนไขของตนเองได
2.3 มีการกําหนดลักษณะกิจกรรมที่แนนอน
3. ปจจัยอํานาจในการสงเสริมกิจกรรมของการมีสวนรวมโดยปกติที่ผานมาในกิจกรรม
หนึ่งๆ นั้น แมวาประชาชนจะเห็นดวยและมีโอกาสเขารวม แตก็ไมอาจกําหนดเปาหมาย วิธีการ
หรือผลประโยชนของกิจกรรม เพราะสิ่งเหลานี้เจาหนาที่ของรัฐเปนผูกระทําทั้งหมด
สุเมธ ทรายแกว (2536 : 20-21)ไดเสนอวามีบุคคล 4 ฝายที่มีสวนสําคัญในการมีสวนรวมใน
โครงการการพัฒนาสิ่งแวดลอมชนบทประกอบดวยประชาชนในทองถิ่น ผูนําทองถิ่น เจาหนาที่
ของรั ฐ และบุ ค คลภายนอก สํ า หรั บ การมี ส ว นร ว มของประชาชนนั้ น ยั ง มี ป จ จั ย หลายอย า งที่
เกี่ยวของกับการมีสวนรวม ไดแก
1. อายุและเพศ
2. สถานภาพในครอบครัว
3. ระดับการศึกษา
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4. สถานภาพทางสังคม
5. อาชีพ
6. รายไดและทรัพยสิน
7. ระยะเวลาในทองถิ่น เชน การอยูอาศัยหรือการทํางาน
Kaufman. (1949 : 13) อธิบายถึงปจจัยการมีสวนรวมไววาปจจัยของการมีสวนรวมนั้น ไดแก
ปจจัยทางดาน อายุ เพศ การศึกษา ขนาดครอบครัว อาชีพ รายได ระยะเวลาที่อยูในทองถิ่น
สถานภาพทางสังคม และเพิ่มปจจัยดานการไดรับขอมูลขาวสาร
ธวัช เบญจาธิกุล ( 2529 อางถึงใน สาโรจน กลอมจิต , 2547:13) ไดใหความหมายปจจัยที่มี
ผลตอการมีสวนรวมคือ ปจจัยทางดานสังคม ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ปจจัยทางดานการเมือง
ปจจัยทางดานวัฒนธรรม และปจจัยทางดานจิตวิทยาสังคม
จึงสรุปไดวาปจจัยการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปฏิบัติงานนั้นควรประกอบดวยปจจัย
สวนบุคคล สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนเพศ อายุ ระดับการศึกษา ความเชื่อ
คานิยม นิสัย ประเพณี ตลอดจนความรูสึกนึกคิด รวมทั้งการไดรับการยอมรับหรือการสนับสนุน
จากผู อื่ น เป น ป จ จั ย ซึ่ ง เป น คุ ณ ลั ก ษณะภายในบุ ค คลหรื อ กลุ ม คนที่ มี ต อ การมี ส ว นร ว มทั้ ง สิ้ น
สํ า หรั บ การติ ด ต อ สื่ อ สารก็ เ ป น อี ก ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การมี ส ว นร ว ม เพราะการ
ติดตอสื่อสาร เปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเสริมสรางความเขาใจระหวางบุคคล (มานิตย
จั น ทร จํ า เริ ญ , 2535 : 21) ได ก ลา วว า การสื่ อ สารคือ การให ห รื อ การแลกเปลี่ ย นข า วสารข อ มู ล
ความคิด ความรูสึก โดยวิธีการพูด การเขียน หรือการใชสัญลักษณ ดังนั้นการติดตอสื่อสาร
ระหวางตํารวจกับประชาชน จึงเปนการเสริมสรางความเขาใจการมีสวนรวมในกิจกรรมอีกชองทาง
หนึ่ง เพื่อใหประชาชนเกิดความมั่นใจและพรอมที่จะสนับสนุนการทํางานและการมีสวนรวมใน
โครงการตางๆ ของตํารวจ
3.4 รูปแบบและขั้นตอนของการมีสวนรวม
จากทฤษฎีที่ ได กลาวมาแลวนั้นนัก วิชาการตางๆไดพยายามศึกษาลักษณะพฤติ กรรมการมี
สวนรวมหลากหลายแบบโดยใชหลักเกณฑการจําแนกตางๆกัน โดยมีการจําแนกการมีสวนรวม
ของประชาชนที่นาสนใจคือ ขั้นตอนการมีสวนรวม วิธีการจําแนกประเภทนี้อาศัยหลักการที่วา
กิจกรรมที่มนุษยทําขึ้นเปนกระบวนการที่แบงออกเปนหลายขั้นตอนนั้นมีความสําคัญแตกตางกัน
ไปตามลักษณะของกิจกรรมแตละขั้นตอนนั้น ซึ่งการจําแนกการมีสวนรวมในแตละขั้นตอนการมี
สวนรวมที่ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบไดมีนักวิชาการตางๆไดพยายามศึกษาพฤติกรรมการมี
สวนรวมหลากหลายแบบโดยใชหลักเกณฑในการจําแนกแตกตางกัน มีวิธีการจําแนกลักษณะการ
มีสวนรวมของประชาชนดังจะเห็นไดจากขอมูลที่นักวิชาการ นักการศึกษาไดเสนอดังนี้
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3.4.1 รูปแบบของการมีสวนรวมของ ผูนําชุมชน และ ประชาชน มีหลายระดับขึ้นอยูกับ
หนวยงานนั้นวาจะให ผูนําชุมชนเขามามีสวนรวมในระดับใดบาง การแบงระดับการมีสวนรวมใน
ลักษณะหยาบๆได 2 ระดับ คือ
1. การมีสวนรวมของ ผูนําชุมชน และประชาชน ในระดับต่ํา หมายถึง หนวยงานรัฐเปน
ฝายริเริ่ม คิด ตัดสินใจ ใหมีโครงการ หรือกิจกรรมขึ้นมา เพื่อให ผูนําชุมชน และประชาชน ได
เขามามีสวนรวมดําเนินการ การมีสวนรวมของผูนําชุมชน และประชาชน ในระดับนี้จะเปนการมี
สวนรวมแบบสั่งการจากรัฐใหประชาชนเขารวมกิจกรรมมากกวา ซึ่งเปนการมีสวนรวมที่ไมได
เกิดจากความตองการของผูนําชุมชน และ ประชาชน อาจจะไมเห็นความสําคัญของโครงการหรือ
กิ จ กรรมดั ง กล า ว บางครั้ ง ก็ จํ า เป น ต อ งเข า ร ว มเนื่ อ งจากเป น การสั่ ง การหรื อ มอบหมายจาก
เจาหนาที่
2. การมีสวนรวมของผูนําชุมชนและประชาชนในระดับสูง หมายถึง ผูนําชุมชน และ
ประชาชน เปนฝายคิด ริเริ่ม ตัดสินใจ และดําเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ หลักการนี้นาจะเปน
การมีสวนรวมของผูนําชุมชน และ ประชาชนที่มีประสิทธิภาพสูง แตก็มีปญหาเชนกันคือ การ
ดําเนินการนั้นในบางครั้งจําเปนตองไดรับการสนับสนุนหรือการชวยเหลือจากรัฐ ซึ่งในการปฏิบตั ิ
แล ว อาจไม เ ป น เชน นั้ น เพราะโครงการหรื อกิจ กรรมนั้น อาจไมไ ดรับความเห็น ชอบ หรื อ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของอาจไมเห็นดวย เพราะถือวาเปนเรื่องของผูนําชุมชน และ ประชาชน ก็ควรทํา
กันเอง
3.4.2 ขั้นตอนการมีสวนรวม
ขั้นตอนของการมีสวนรวมของประชาชน 4 ขั้นตอนคือ
1. การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา
2. การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินการในกิจกรรม
3. การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติการ
4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
White ( 1957 : 162 ) ไดแบงการมีสวนรวมไว 3 ลักษณะ คือ
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจวาอะไรทําอยางไร
2. การมีสวนรวมในการเสียสละมรการพัฒนา การลงมือปฏิบัติการตามใจตัดสิน
3. มีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการดําเนินการ
และไดเพิ่มเติมวาสาระสําคัญของการมีสวนรวมในประการที่ 4 ที่ควรนํามาพิจารณาคือ การมี
สวนรวมในการประเมินผลการดําเนินการดําเนินงานที่ทําไป
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Cohen and Uphoff (1976 อางถึงใน พรพรหม กิตติวงศา , 2542 : 28 ) ซึ่งมีความ
สอดคลองกับ White โดยแบงประเภทการมีสวนรวมไว 4 ประเภท คือ
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือ ริเริ่มตัดสินใจดําเนินการ
ตัดสินใจและตัดสินในปฏิบัติการ
2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ประกอบดวยการสนับสนุนดานทรัพยากร การ
บริหารและการประสานของความรวมมือ
3. การมีสวนรวมในผลประโยชน ไมวาจะเปนผลประโยชนทางดานวัตถุ ผลประโยชน
ทางสังคมหรือผลประโยชนสวนบุคคล
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล
จึงจะกลาวไดวาลักษณะขั้นตอนในการมีสวนรวมควรจะเริ่มตั้งแตการคิด การคนหาปญหา
และสาเหตุของปญหา การมีสวนรวมในการวางแผนและการปฏิบัติการมีสวนรวมในผลประโยชน
และมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติ ผูที่เขารวมดังกลาวอาจจะอยูในรูปของ การเปนสมาชิก
กรรมการ และประธาน
3.5 การมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันอาชญากรรม
ในการปองกันอาชญากรรมนั้นตองอาศัยการมีสวนรวมของผูนําชุมชนจึงจะทําใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายที่วางไว ดังนั้นการสงเสริมใหผูนําชุมชนมีสวนเกี่ยวกับการปองกันอาชญากรรม
จึง เป น สิ่ งที่ มี ความสําคัญและจํ า เปนอยางยิ่ง ทั้ งนี้เพราะประชาชนจะมีความรูสึก เป น เจาของ
โครงการ มีความรูสึกผูกพันกับโครงการทําใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่นอีกทั้งยังตอบสนอง
ความตองการและปญหาความตองการของประชาชนไดตรงจุด
วิธีการสงเสริมใหผูนําชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการปองกันอาชญากรรมรวมกับ
เจาหนาที่ตํารวจนั้นอาจทําไดดวยวิธีการตางๆ วิธีการดังกลาวนี้สามารถนํามาปรับใชไดตามความ
เหมาะสมไดแก การใหโอกาสประชาชนและผูนําชุมชนไดเขารวมประชุมอภิปรายเกี่ยวกับแผนงาน
หรือโครงการที่ดําเนินการอยูการเปดโอกาสใหถกเถียงกันการรวมแสดงความคิดเห็นการโตแยงใน
กรณีตางๆ การใหเกียรติเปนผูใหคําปรึกษาและแนะนําในบางเรื่อง การใหโอกาสสํารวจขอมูล
ตางๆ ในสวนที่เกี่ยวของ การใหเปนผูประสานงานรวม ตลอดทั้งการใหโอกาสรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย เปนตน สําหรับขั้นตอนที่จะใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินงานนั้นมีอยู 4 ขั้นตอนคือ การศึกษาปญหาและสาเหตุของปญหา การมีสวนรวมในการ
คิ ด การวางแผนการดํ า เนิ น งาน การมี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น งานตามที่ ไ ด ว างแผนป อ งกั น
อาชญากรรม และการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ นอกจากประชาชนและผูนํา
ชุมชนจะมีบทบาทในการปองกันอาชญากรรมภายในชุมชนของตนเองแลวยังมีบทบาทสําคัญอีก
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อยางหนึ่งคือบทบาทการมี สวนรวมในการปฏิบัติหนาที่รวมกับเจาหนาที่ตํารวจในการปองกัน
อาชญากรรม เพื่อความปลอดภัยของสังคม โดยอาจเปนการแสวงหาความรวมมือโดยเจาหนาที่
ตํารวจเองเปนฝายเริ่มตนผานทางกระบวนการงานตํารวจชุมชนสัมพันธ ซึ่งเปนงานที่กระทํา
เพื่อใหบุคคลหรือกลุมบุคคลในสังคมหรือชุมชนตางๆ เกิดการรวมตัวกันมีความสัมพันธเกี่ยวของ
กัน รวมมือประสานการปฏิบัติเพื่อชวยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของตํารวจ และเปนการ
ดําเนินงานอยางเปนกระบวนการเพื่อใหเจาหนาที่ตํารวจมีปฏิสัมพันธที่ดีกับประชาชนและชุมชน
เปนสวนหนึ่งในการแกไขปญหาตางๆโดยเฉพาะปญหาอาชญากรรม ตัวอยางตางประเทศที่ไดรับ
ความรวมมือจากประชาชนในการปฏิบัติงานปองกันอาชญากรรมรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ
วิธีการที่ประชาชน ผูนําชุมชนสามารถใหความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจในการปองกัน
อาชญากรรมนั้นสามารถกระทําไดดังนี้
1. การใหความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจในการปองกันอาชญากรรม
1.1 การใหความรวมมือในดานขาวสารขอมูล โดยแจงเบาะแสของแหลงที่อยู ของ
คนราย หรือกลุมผูกระทําความผิด
1.2 การหากพบคนรายกําลังกออาชญากรรมตองรีบแจงเจาหนาที่ตํารวจในทองที่ที่ใกล
ที่สุด
1.3 ชวยดูแลสิ่งของสาธารณะ และแจงความเมื่อมีผูทําลายเสียหาย
1.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจเชนการบริจาคอุปกรณที่จําเปนจําพวก
ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร
1.5 การเขารวมโครงการอาสาตางในการปองกันอาชญากรรม
2. การปองกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินทั้งในครอบครัวของตนเองและ
เพื่อนบานใกลเคียง
2.1 การติดตอสัมพันธกับเพื่อนบานใกลเคียงในละแวกบาน
2.2 สังเกตพฤติกรรมของบุคลแปลกหนาที่เขามาและเตือนเพื่อนบานใกลเคียง
2.3 ศึกษาวิธีการของทํางานของอาชญากรและบอกกลาวแกเพื่อนบานใหทราบถึงวิธีการ
ดังกลาวเพื่อหาทางเตรียมพรอมและปองกัน
2.4 คอยตรวจสภาพบานเรือนใหอยูในสภาพที่สามารถปองกันอาชญากรรมไดเชน
กําแพงบาน ประตูบานและประตูรั้ว
2.5 กลางคืนควรเปดไฟสองสวางรอบบริเวณ ติดตั้งสัญญาณเตือนภัย
2.6 เมื่ อ เกิ ด เหตุ แ ลว ควรช ว ยกัน รัก ษาสถานที่ หามเคลื่ อ นย า ยเพื่ อปองกั น วั ตถุพ ยาน
เสียหาย
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ประเทศสิงคโปร ไดจัดสมาชิกสายตรวจพิเศษประกอบดวยอาสาสมัครตํารวจออกตรวจ
ทองที่รวมกัน กับเจาหนาที่ตํารวจ อีกทั้งยังมีหนวยยามรักษาการซึ่งประกอบดวยสมาชิกในแตละ
ชุมชนออกตรวจตราทองที่ชวยเหลือและปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ
ประเทศบังคลาเทศ มีคณะปองกันหมูบาน ประกอบดวยพลเรือนติดอาวุธทําหนาที่ออก
ตรวจตราทองที่ตลอดทั้งวัน จากรายงานผลการปฏิบัติงานปรากฏวาคณะปองกันหมูบานปองกัน
ชุมชนจากอาชญากรรมไดผลดียิ่งขึ้นทําใหอาชญากรรมตางๆลดลง
ประเทศมาเลเซียไดจัดตั้งยามรักษาการประจําหมูบานเพื่อทําหนาที่ตรวจและรักษาความ
ปลอดภัยในชุมชน เปนการชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจอีกทางหนึ่ง ยามรักษาการประจําหมูบานนี้
จากการรายงานผลปรากฏวาสามารถชวยจับกุมผูกระทําผิด ตลอดจนปองกันอาชญากรรมไดมาก
สรุปการมีสวนรวมของผูน ําชุมชน ประชาชน ในการปองกันอาชญากรรม นับวาเปนการ
ยับยั้งและการลดการกระทําผิดของพวกอาชญากรที่คอยหาชองวางในสภาพปจจุบนั นับวามี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะอาชญากรรมเปนปญหาหนึ่งของสังคมที่ตองรีบดําเนินการแกไข
และปองกันมิใหเกิดขึ้นซึ่งเปนหนาที่ของทุกฝายที่ตองใหความรวมมือรวมใจในการเขามาแกไข
ปญหาดังกลาว
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แบบประชาชนมีสวนรวม

แบบดั้งเดิม( ประชาชนไมมสี วนรวม)

ชาวบาน/ชุมชนรองทุกขเกี่ยวกับ
อาชญากรรม

ชาวบานรองทุกข เจาหนาที่
ตํารวจรับไปดําเนินการ

ตํารวจดําเนินการแกปญหา
อาชญากรรมในชุมชน

ดําเนินการตามกฎหมายแบบเดิม

แรงกดดันใหตํารวจจับกุมคนราย
ตํารวจและ
กระบวนการยุติธรรม
ดําเนินการตาม
กฎหมายและไมคิดวา
อาชญากรรมนี้เปนการ
กระทําผิดอยางเดียว

ยอนกลับใหชุมชน
ทราบและแกปญหา

ชุมชน หนวยงานที่
เกี่ยวของรวมแกปญหา
ที่ตนเหตุอาชญากรรม
เชนโรงเรียน โรงงาน
องคการปกครองสวน
ทองถิ่น

ตํารวจจับกุมคนราย / สงอัยการฟองศาล

ชาวบานไมรูวาตํารวจ อัยการ ศาล
ราชทัณฑ ทําอะไรกับคนที่ทําผิด
กฎหมาย / ตนเหตุปญหาไมไดแก

ชุมชนตระหนักถึงเหตุที่
เกิด และชวยกัน
แกปญหา

ระบบตํารวจชุมชน ตํารวจรวมมือกับชุมชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของแกปญหาที่ตนเหตุ / ความไมสงบ

ระบบแบบเดิมที่ประชาชนคอยแตรองขอ
บริการจากตํารวจ โดยไมมีสวนรวมในการ
แกปญหาที่เกิดขึ้นและรวมกันปองกันปญหา
อาชญากรรม

ชุมชนเขมแข็ง
ชุมชนออนแอ

ภาพประกอบที่1 เปรียบเทียบการแกปญหาอาชญากรรมแบบดั้งเดิมกับแบบประชาชนมีสวนรวม
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4. แนวคิดเกี่ยวกับเจตคติ
4.1 ความหมายของเจตคติ มีผูใหความหมายของเจตคติไวดังนี้
Shaver ( 1977: 796 ) ใหความหมายของเจตคติไววาเปนสภาพความพรอมของจิตใจและระบบ
ประสาท ซึ่งเกิดจากการไดรับประสบการณอันมีผลโดยตรงตอการตอบสนองของบุคคลตอสรรพ
สิ่ง และสถานการณที่เขามาเกี่ยวของกับบุคคลนั้น
Thurestone ( 1946 : 39-40 ) ใหความหมายของเจตคติวาเปนระดับความมากนอยของความรูสึก
ในดานบวกหรือดานลบที่มีตอสิ่งๆหนึ่งซึ่งอาจเปนอะไรก็ได เปนตนวาสิ่งของ บุคคล ขอความ
องคการ ความคิด หรือสถานการณ ความรูสึกนั้นแสดงใหเห็นวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย กับสิ่งที่
เกิดขึ้น
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน ( 2534 : 7 ) ไดใหความหมายของเจตคติไววา เปนเรื่องของ
ความชอบ ความไมชอบ ความลําเอียง ความคิดเห็น ความรูสึกเชื่อฝงใจของบุคคลตอสิ่งหนึ่งสิง
ใด มักจะเกิดขึ้นเมื่อเรารับรูหรือประเมินผูคนเหตุการณในสังคม จะเกิดอารมณความรูสึกบาง
อยางควบคูกันไป และเกิดผลตอความคิดปฏิกิริยาในใจของบุคคล ดังนั้นเจตคติจึงเปนพฤติกรรม
ภายนอกที่อาจสังเกตได หรือพฤติกรรมภายในที่ไมอาจสังเกตไดโดยงาย แตมีความโนมเอียงที่จะ
เปนพฤติกรรมภายในมากกวาพฤติกรรมภายนอก
ยุพินพรรณ ศิริวัธนกุล ( 2540: 154 ) ไดใหความหมายของเจตคติไววาเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการกําหนดพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณ สภาวะความพรอมนี้จะเปนแรงที่
จะกําหนดทิศทางของปฏิกิริยาของบุคคลที่จะมีตอบุคคล สิ่งของ หรือสถานการณที่เกี่ยวของ
ธีรวุฒิ เอกะกุล ( 2542 : 3 ) ไดใหความหมายของเจตคติไววาเปนพฤติกรรมหรือความรูสึก
ทางดานจิตใจที่มีตอสิ่งเราหนึ่งในทางสังคม รวมทั้งเปนความรูสึกที่เกิดจากการเรียนรู เกี่ยวกับสิ่ง
เราหรือเกี่ยวกับประสบการณในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร ( 2545 : 138 ) ไดใหความหมายของเจตคติไววาเปนสภาพความพรอม
ทางจิตใจที่เกี่ยวของกับความคิ ด ความรูสึก และแนวโน มของพฤติกรรมบุคคลที่มีตอบุคคล
สิ่งของ หรือพฤติกรรมตางๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
สิทธิโชค วรานุสันติกูล ( 2546 :152 ) ไดใหความหมายของเจตคติไววา เปนความรูสึกของ
คนเราที่มี ไมวาจะเปนดานดี หรือไมดี ตอสิ่งที่เปนเปาหมายของเจตคติ เมื่อคนเรามีเจตคติตอ
เปาหมาย ไมวาจะเปนสิ่งใดก็ตาม หมายความวาเราตองรูสึก รัก ชอบ เกลียด กลัว ดี เลว เปน
ตน ตอสิ่งนั้น
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จากความหมายของเจตคติสามารถสรุปไดวา เจตคติเปนลักษณะทางอารมณ ที่บุคคลเกิดการ
เรียนรู ภายในจิตใจของบุคคลเอง ซึ่งสงผลตอบสนองตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และสามารถพิจารณา
ออกมาไดในหลากหลายรูปแบบ เชนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรือเฉยๆ พฤติกรรมและความรูสึก
สวนใหญของบุคคลที่แสดงออกมานั้นเจตคติจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมและความรูสึกของบุคคล
ดังกลาวทั้งสิ้น
4.2 องคประกอบของเจตคติ
เจตคติมีองคประกอบ 3 ประการ คือ ( ทรงพล ภูมิพัฒน , 2541 : 135 )
1. องคประกอบเกี่ยวกับการรู การที่บุคคลจะมีเจตคติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น บุคคลจําเปนตอง
มีความรูในสิ่งนั้นมีประโยชนหรือโทษเพียงใด บางคนมีความรูในเรื่องนั้นมาเพียงเล็กนอยก็เกิด
เจตคติตอสิ่งนั้นได บางคนตองเกิดการเรียนรูที่ใชเวลามากจึงจะเกิดเจตคติขึ้น ดังนั้นจะเห็นไดวา
การเรียนรูตอสิ่งใดมากแลว เราก็จะเกิดเจตคติตอสิ่งนั้น โดยแตละคนจะมีเจตคติที่แตกตางกัน
และแตประสบการณและการเรียนรู ตัวอยางเชน เมื่อไดรับขอมูลเกี่ยวกับการปองกันอาชญากรรม
เราจะเกิดเจตคติตอการปองกันอาชญากรรมไดนั้น ก็ตอเมื่อเรามีความรูประสบการณหรือโทษของ
อาชญากรรมเสียกอน โดยสามารถนํามาปองกันกับตนเองและจะเกิดทัศนะคติไมหวาดกลัวและ
พร อ มที่ จ ะรั บ มื อ กั บ เหตุ ก ารณ ดั ง กล า วด ว ยการใช ส ติ เ ป น ตั ว กํ า หนด ความรู ที่ ไ ด ม านั้ น จึ ง มี
ความสําคัญตอการกําหนดเจตคติของบุคคล ซึ่งบุคคลอาจจะรูมาถูกหรือไมถูกก็ได
2. องคประกอบเกี่ยวกับความรูสึก เมื่อบุคคลมีความรูสึกกับสิ่งใดมาแลว และความรูสึก
นั้นมีมากพอที่จะกําหนดไดวาเปนสิ่งที่ดีมีประโยชน บุคคลนั้นก็จะเกิดเจตคติที่ดีตอสิ่งนั้น ในทาง
กลับกันหากรูวาสิ่งนั้นไมดี บุคคลก็จะเกิดความรูสึกไมชอบ ดังตัวอยางเกี่ยวกับการปองกัน
อาชญากรรมหากบุคคลที่ไปศึกษาและมีความรูในการปองกันอาชญากรรมดวยวิธีการตางๆมาแลวก็
สามารถนํ า ความรู ดั ง กล า วมาใช กั บ ตั ว เองในชี วิ ต ประจํ า วั น ได และก็ จ ะไม ป ระสบกั บ เหตุ
อาชญากรรมหรืออาจเกิดนอย หากบุคคลไมมีความรูเกี่ยวกับการปองกันอาชญากรรมเมื่อมี
เหตุ ก ารณ ดั ง กล า วเกิ ด ขึ้ น ก็ จ ะไม ส ามารถแก ไ ขป ญ หาได แ ละไม มี ส ติ ก็ จ ะเกิ ด การฝ ง ใจกลั ว
อาชญากรรม
3. องค ป ระกอบทางการกระทํ า กล า วคื อ เมื่ อ บุ ค คลมี ค วามรู สึ ก กั บ สิ่ ง นั้ น แล ว และ
ความรูสึกเห็นดวยหรือไมเห็นดวยหรืออาจจะเกิดความรูสึกเฉยๆ หรือรูสึกกลัว ไมกลัว บุคคล
นั้นก็อาจจะกระทําอยางใดอยางหนึ่งลงไป เชน เมื่อมีเหตุการณการกออาชญากรรมเกิดขึ้นบุคคลที่
มีความรูสึกกลัวก็จะหลบหนีไมกลาใหความรวมมือกับเจาหนาที่ หากบุคคลดังกลาวไมรูสึกกลัว
หรือไมเห็นดวยกับการกระทําดังกลาวก็อาจจะใหความรวมมือกับเจาหนาที่ในการระงับปองกันเหตุ
ที่เกิดขึ้นนั้นก็ได

32

4.3 ความสําคัญของเจตคติ
ความสําคัญของเจตคตินั้นมีความสําคัญดังนี้ ( อวยชัย ชบา และคณะ , 2541 : 504 )
1. เจตคติเปนฐานของปฏิสัมพันธ ระหวางบุคคลตอบุคคลและระหวางบุคคลตอสังคม
เมื่อมีความสัมพันธกับบุคคลอื่น ก็จะเกิดการเรียนรูไปดวยวาเจตคติของผูที่ตนมีปฏิสัมพันธนั้น
เหมือนหรือแตกตางกันกับตน เพื่อเปนการสรางปฏิสัมพันธกันในอนาคต นอกจากนี้เจตคติยัง
เปนปฏิสัมพันธกันระหวางบุคคลกับสังคมอีกดวย เชน เจตคติที่บุคคลมีตอประเด็นตางๆในสังคม
อาทิ การปองกันอาชญากรรม อาจมีแนวโนมใหเขาเขามามีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมที่
เกิดขึ้นในปจจุบันก็ได
2. เจตคติเปนเครื่องมือในการพยากรณ เจตคติยังอาจใช พยากรณเหตุการณในสังคม โดย
การสํา รวจเจตคติ ข องประชาชนตอ เหตุก ารณ ที่เ กิด ขึ้น ในขณะนั้น ซึ่ ง การสํ ารวจนั้ น เปน การ
พยากรณที่คอนขางแมนยํา สามารถใชเปนขอมูลในการทํานายอนาคตได
4.4 การเกิดเจตคติ
ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ ( 2543 : 63 ) กลาวไววา การเกิดเจตคตินั้นมีผูเชื่อวา
เกิดขึ้นไดหลายอยาง บางกลุมเชื่อวาเจตคติเปนลักษณะนิสัยชนิดหนึ่ง เมื่อลักษณะนิสัยเกิดจาก
การเรียนรู เลยเชื่อวาเจตคติเกิดจากการเรียนรู ก็แปลวา เจตคติสามารถนํามาสอน อบรม กันได
เหมือนวิชาการตางๆ แตเจตคตินั้นเปนเพียงความคิดความรูสึกเทานั้น ซึ่งอาจแปลเปลี่ยนไดตาม
เปาหมาย ความเชื่อ ที่เปลี่ยนไป บางกลุมเชื่อวาเจตคติเกิดจากการพิจารณาประโยชนหรือกําไรที่
ควรไดในขณะนั้น นั้นก็คือเปาหมายของเจตคติที่มาเกี่ยวของกับคน คนที่ไดรับประโยชนก็จะเกิด
ทัศนคติในทางบวก ในทางกลับกันคนที่ไมไดรับประโยชนอาจมีความรูสึกเฉยๆ หรือไมเห็นดวย
เกิดทัศนคติทางลบ ซึ่งสามารถอธิบายไดตามทฤษฎีดังนี้
1. ทฤษฎีการเรียนรู ( Learning theory ) ขอตกลงเบื้องตนของทฤษฎีนี้ ก็คือเจตคติ
สามารถเรียนรูไดเหมือนกับลักษณะอื่นๆของบุคคล คนสามารถแสวงหาหาขอมูลและขอเท็จจริง
เพื่อสรางสมการเรียนรู คานิยมตางๆ ไดจากขอเท็จจริง เชน เด็ก เรียนรูวาสัตวชนิดหนึ่งคือสุนัข
สุนัขตัวนั้นเปนเพื่อนไดและเปนสัตวที่ดี ในที่สุดเขาก็เกิดการเรียนรูวาเขาชอบสุนัข และเรียนรู
ทั้งดานความรูสึก และความเขาใจ ความรูสึกคือเจตคติ และความเขาใจคือกระบวนการเรียนรูที่
สามารถถายทอดไปใหเกิดเจตคติ
2. ทฤษฎีแรงจูงใจ ( Incentive
theory ) ทฤษฎีนี้ใหแนวคิดการเกิดเจตคติวาเปน
กระบวนการใหน้ําหนักจากการคุณและโทษของเปาเจตคตินั้นๆ และพิจารณาตัดสินใจเลือกที่
เหมาะสมที่สุด ลองพิจารณาดูวาเรารัก หรือชอบ สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น อยูๆ ก็รักและชอบขึ้นมา
เปนไปไมไดสิ่งที่เรารัก หรือชอบจะตองมีคุณมีประโยชนตอเราแน หรืออาจจะมีสิ่งที่ไมดีอยูบาง
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แตงเมือประเมินแลวปรากฏวามีสิ่งที่ดีกวา จึงทําใหเกิดความรูสึกรัก หรือชอบ ในทางตรงกันขาม
ถาเปาเจตคตินั้นมีโทษ หรือไมมีประโยชนมากกวาก็จะเกิดความรูสึกไมชอบสิ่งนั้น จากการ
กระบวนการตัดสินใจแบบนี้จึงทําใหเกิดเจตคติทางบวกและทางลบขึ้นได
4.5 การเปลี่ยนแปลงเจตคติ
ปรียาพร วงคอนุตรโรจน ( 2534 : 225 ) กลาววา การเปลี่ยนแปลงเจตคติขึ้นอยูกับ
องคประกอบสําคัญตอไปนี้
1. แหลงขาวสาร รวมถึงผูใหขาวสาร ซึ่งเปนแหลงใหความรู ถายทอดความรูสึกนึกคิด
เจตคติ เชน ผูใหขาวเปนคนนาเชื่อถือ เปนที่รักใคร เปนบุคคลสําคัญที่จะเกิดการถายทอด
ความรูสึกหรืออารมณดวย ตัวอยางจากการโฆษณาชวนเชื่อของลัทธิการเมืองตางๆ การเผยแผ
ศาสนา เปนตน
2. ผู รั บ ข า วสาร จะถูก ชั ก ชวนใหเ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงเจตคติ ห รื อ ไมนั้ น ขึ้ น อยู กั บ
สติ ป ญ ญาและวิ จ ารณญาณ ความเชื่ อ มั่ น ตนเองของผู รั บ หากผู รั บ ข า วเป น ผู เ ชื่ อ ง า ยก็ จ ะ
เปลี่ยนแปลงเจตคติงายไปดวย
3. ข าวสารหรื อสื่ อที่ใ ช หากมีการกระทําบอยๆและซ้ําๆ พร อมทั้งใหความรูสึกหรือ
อารมณตรงกับผูรับก็จะทําใหผูรับเปลี่ยนงายขึ้น
4. ปจจัยอื่นๆ ไดแก สภาพแวดลอม เชน เหตุการณ สถานการณที่ทําใหผูรับรูสึกวาคน
อื่นไดเปลี่ยนแปลงเจตคติแลวก็จะเกิดการเลียนแบบเอาอยางนั้น
4.6 การวัดเจตคติ
เจคติเปนสิ่งที่ไมสามารถสังเกต หรือวัดไดโดยตรง เจตคติเปนความรูสึกที่เรามีตอสิ่ง
หนึ่งไมวาจะเปนบุคคล วัตถุสิ่งของ หรือสถานการณตางๆ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ที่พอใจ
และไมพอใจ ดังนั้น การวัดเจตคติจึงสามารถทําในรูปแบบของการวัดเจตคติ ซึ่งมี 5 ลักษณะ
ดังนี้ (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ , 2543 : 66-116 )
1. มาตราการวัดเจตคติแบบจําแนกลักษณะ ( Semantic Differential Scale ) ออกสกูด ซัค
ซิ และ แทนเนนเบาวม เสนอการวัดเจตคติโดยใหตอบประเมินคุณสมบัติที่อาจจะมีไดในทาง
ตรงกันขาม เชน ดี – เลว ออนแอ – เขมแข็ง เกียจคราน – ขยัน ฯลฯ ของบุคคลหรือกลุมคนที่เปน
เป า หมายของเจตคติ ด ว ยการใหผูตอบเลือ กทําเครื่อ งหมายระหวางช อง 1 – 7 ที่ อยูร ะหวาง
คุณสมบัติหรือลักษณะที่ตรงกันขามนั้น
มาตราวั ด เจตคติ แ บบนี้ ส ร า งไม ย าก และสามารถใช วั ด เจตคติ ใ นเรื่ อ งต า งๆได อ ย า ง
กวางขวาง และสามารถนําไปวัดเจตคติที่มีลักษณะใกลเคียงกันได
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2. มาตรการวัดเจตคติระยะทางสังคม ( Social Distance Scale หรือ Unidimensional
Scaie ) คือการวัดเจตคติตอบุคคล โดยจัดขอความที่แสดงถึงความสัมพันธ และความรูสึกของ
บุคคลที่จะเปนเปาหมายของเจตคติ 7 ขอความ แตละขอความจะบงบอกถึงความสัมพันธทาง
สังคมในลักษณะตางๆ ตั้งแตความสัมพันธที่ใกลชิดกันมาก ซึ่งแสดงถึงเจตคตินิมาน ไปจนถึง
ความสัมพันธกับบุคคล หรือกลุมคนที่เปนเปาหมายของเจตคติในระดับใดจาก 7 ระดับตอไปนี้ คือ
ยอมรับถึงขั้นแตงงาน ยอมรับเปนเพื่อนสนิท ยอมรับเปนเพื่อนบาน ยอมรับเปนเพื่อนรวมอาชีพ
ยอมรับเปนพลเมืองของประเทศ ยอมรับในฐานะผูมาเยือนประเทศ และไมยอมรับใหเขามาใน
ประเทศ มาตรานี้เสนอโดย โบการดัส ( Bogardus )
3. มาตรการวัดเจตคติของเธอรสโตน ( Therstone’ s Equal – Appearing Interval Scale )
เธอรสโตน ไดใหความเห็นวา เจตคติจะวัดโดยตรงไมได แตจะวัดโดยการแสดงออกในรูปของ
ความคิด หรือภาษาพูด ซึ่งอาจวัดไดไมแนนอนนัก บางที่ก็คลาดเคลื่อนได เพราะพฤติกรรมของ
คนนั้นอาจบิดเบือนจากเจตคติที่มีอยูจริง ดังนั้น เธอรสโตน จึงใหความเห็นวา ทั้งภาษาพูดและ
กิริยาที่แสดงออกเปนเพียงเครื่องขี้วัดเจตคติเทานั้น ซึ่งจะตองมีความคลาดเคลื่อนตามหลักของการ
วัดผลเจตคตินั้น แตจะตองไมสรุปเองวา บุคคลนั้นจะปฏิบัติตามในขอที่ตนเห็นดวย
5. มาตรการวัดเจตคติของ Guttman คือการจัดใหมีขอความชุดหนึ่ง ซึ่งแตละขอความ
จะแสดงเจตคติ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั น แต มี ค วามเข ม หรื อ ปริ ม าณของความรู สึ ก ที่ แ ตกต า งกั น
ขอความชุดนี้เรียงลําดับความเขมของเจตคติที่มีอยูในแตละขอความไว แลวใหผูตอบเลือกตอบดวย
ขอความใดขอความหนึ่ง โดยถือวาขอความที่ผูตอบหรือผูเลือกตอบจะเปนการยืนยังคําตอบหรือ
ขอความที่แสดงความเขมขนระดับรองลงมาดวย เชน ถามีขอความที่คลายๆกับมาตราวัดระยะทาง
สังคม คือยอมรับเปนเพื่อนรวมงาน ยอมรับเปนพลเมืองของประเทศ รวม 5 ขอความซึ่งแสดงถึง
เจตคตินิมานในระดับความเขมตางๆกัน ตั้งแตมากไปนอย ถาผูตอบเลือกตอบวายอมรับเปนเพื่อน
สนิท ก็จะสรุปวา ผูตอบยืนยันไปจนถึงการยอมรับไปถึงการเปนเพื่อนบาน ยอมรับเปนเพื่อน
รวมงาน และยอมรับเปนพลเมืองของประเทศดวย ปจจุบันการวัดโดยมาตรานี้ไมไดรับความนิยม
เพราะพบวามีสถานภาพความเปนจริงที่ขัดกับหลักของมาตรานี้ คือพบวาการที่เรายอมรับคนหนึ่ง
เปนเพื่อนสนิทนั้น ไมไดหมายความวาเราจะตองยอมรับเขาเปนเพื่อนบานและเพื่อนรวมงานดวย
เสมอไป
5. มาตราวัดของ ลิเคิรท ( Likert’ s Summated rating Scale ) คือการจัดใหมีขอความที่
แสดงเจตคติตอที่หมายในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แลวใหผูตอบแสดงความคิดเห็น หรือตอบวาเห็น
ดวย หรือไมเห็นดวยกับขอความนั้นๆ มากนอยเพียงใด คําตอบของในแตละขอความจะมีให
ตอบ 5 ชวง ตั้งแตเห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
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มาตราวัดเจตคติแบบนี้นิยมใชกันมาก เพราะใชงายกวามาตรการวัดแบบอื่น และใน
ปจจุบันก็มีการดัดแปลงไปบาง เชน ตัดคําตอบที่เปนกลางออก ( ไมแนใจ ) ออกไป ดวยเหตุผล
ที่วา ผูตอบไมแนใจในการประเมินของตนเอง หรือผูตอบไมตองการแสดงความคิดเห็นความรูสึก
ที่แทจริงมักเลือกคําตอบนี้ และในบางครั้งก็มีการเพิ่มชวงคําตอบเปน 6-7 หรือ 8-9 ชวง แลวแต
จุดประสงคของการวัด
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใชการวัดเจตคติตอการปองกันอาชญากรรมของประชาชน โดย
ใชมาตรา การวัดเจตคติของ ลิเคิรท ( Likert’ s Summated rating Scale )

5. แนวคิดเกี่ยวกับผูนํา
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ ( 2543 : 228 ) ไดใหความหมายของคําวา ผูนํา ไววา ผูนํา
เปนผูที่มีอิทธิพลเหนือคนอื่นๆ สามารถทําใหคนอื่นอยากเดินตามและใหความเคารพนับถือเชื่อใจ
ใหความรวมมือในการทํางานตางๆ อีกทั้งยังสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสูผลสําเร็จ
ที่ดี หรือบรรลุวัตถุประสงคที่ไดวางไว
สมพันธ เตชะอธิก และคณะ ( 2537 : 25 ) ไดใหความหมาย ผูนํา ไววา ผูนําเปนบุคคลที่
ไดรับการยอมรับในแงของการคิดดีกับการปฏิบัติจริงตามที่พูด อันจะกอใหเกิดความเชื่อถือของ
ชาวบาน ทั้งแกในชุมชนเอง และนอกชุมชน เจาหนาที่และหนวยงานราชการ องคกรพัฒนา
เอกชน และสถาบันการศึกษา
จารุพร เพิ่มสกุล ( 2545 : 33 ) ไดใหความหมาย ผูนํา ไววา ผูนําพรอมที่จะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกวาในชุมชน เปนผูที่มีศักยภาพ มีลักษณะเดน มีวิสัยทัศนกวางไกล มี
ความคิดริเริ่มไปในทางที่สรางสรรค มีการเรียนรูที่จะแกไขปญหาในชุมชน และสามารถกระตุน
จิตสํานึกของประชาชนในชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจการของชุมชน เพื่อใหเกิด
ความเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองได เปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินกิจกรรมพัฒนา
ตางๆในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น มีการพึ่งตนเอง
ไดทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
โดยแบงบทบาทหนาที่ที่สําคัญออกเปน 2 บทบาท คือ
1. บทบาทภายในชุมชน หมายถึง บทบาทในการกระตุนใหชาวบานเขามามีสวนรวมในการ
พัฒ นาชุม ชน โดยการร ว มกัน วิ เ คราะหป ญ หาและความต อ งการของคนในชุ ม ชนเพื่ อ ให เ กิ ด
กระบวนการเรียนรูรวมกันในการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
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2. บทบาทภายนอกชุมชน หมายถึง บทบาทในการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ภายนอก
ชุมชน เชน หนวยงานของรัฐ เอกชน และบุคคลภายนอก เชน นักวิชาการ นักพัฒนา และ
ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ เพื่อดึงความชวยเหลือมาสูชุมชน เพื่อพัฒนาความเปนอยูของคนในชุมชน
จากแนวคิดของนักวิชาการดังกลาวสามารถสรุปไดวา ผูนํา คือ บุคคลซึ่งเปนที่ยอมรับของ
บุคคลในชุมชน และนอกชุมชน สามารถสรางกระบวนการเรียนรูในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
และเปนผูที่สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได สามารถนําทางผูอื่นใหไปสูเปาหมายที่ไดตั้งเอาไว
และมีอิทธิพลที่สามารถชักนําผูอื่นใหคลอยตามปฏิบัติตามได
องคประกอบของผูนําชุมชน
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ ( 2543 : 229 ) ไดสรุปองคประกอบของผูนําชุมชนมีดังนี้
1. มีความรู ความสามารถภายในตัวเอง และสามารถใชความรูนั้นดวย
2. มีผูตามที่ดี
3. มีจุดมุงหมายในการทํางาน
4. ตองมีหลักการและวิธีการเพื่อการทํางานใหบรรลุจุดหมายที่วางไว
5. มีความมุงมั่นในการทํางาน
6. มีสถานการณใหไดใชความสามารถของตนเอง
ประเภทของผูนําชุมชน
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ ( 2543 : 229 ) ไดสรุปประเภทของผูนําชุมชนมีดังนี้
1. การแบงตามสถานในชุมชน ไดแก ผูนําที่เปนทางการ และผูนําที่ไมเปนทางการ
2. การแบงผูนําตามความสามารถเฉพาะตัวของผูนํา ไดแก ผูนําทางความคิด ผูนําทาง
ศีลธรรม ผูนําดานอาชีพ ผูนําดานการพูด ผูนําที่สามารถประยุกตงานราชการเขากับเปาหมายเพื่อ
ชาวบานได และผูนําทางการประสานทรัพยากรภายในและภายนอกชุมชน
3. การแบงผูนําตามลักษณะการปฏิบัติงาน ไดแก ผูนําตามกฎหมาย ผูนําที่มีลักษณะ
พิเศษเฉพาะตัว และผูนําที่มีลักษณะเปนสัญลักษณ
4. การแบงผูนําตามลักษณะของพฤติกรรม ไดแกผูนําที่มุงแตงานเปนสําคัญและผูนําที่
ตระหนักถึงผลงานและความพอใจของทุกฝาย
5. การแบงผูนําตามลักษณะการบริหารงาน ไดแก ผูนําแบบอัตตาธิปไตย ผูนําแบบเสรี
และผูนําแบบประชาธิปไตย
6. การแบงผูนําตามทฤษฎี 3 มิติ ของเร็ดดิน ไดแก ผูนําแบบเอาเกณฑ ผูนําแบบเอางาน
ผูนําแบบสัมพันธ และผูนําแบบประสาน
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7. การแบงผูนําโดยคํานึงถึงสถาบันทางสังคม ไดแก ผูนําในระบบเศรษฐกิจ ผูนําใน
ระบบเครือญาติ ผูนําในระบบการปกครอง ผูนําในระบบศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม และ
ผูนําในระบบการศึกษา
8. การแบงประเภทของผูนําตามลักษณะของการเกิดผูนํา ไดแก ผูนําที่เกิดจากการพัฒนา
ชุมชน และผูนําการตอสู
คุณสมบัติของผูนําที่ดี
ผูนําที่ดีที่จะสามารถบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาใหดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่องคกร
คาดหวังไว เพราะผูนําเปนหัวใจในการดําเนินงาน มีผูกลาวถึงคุณสมบัติของผูนําที่ดีไวมากมาย
แตในความเปนจริงแลวเราจะหาบุคคลที่เพียบพรอมไปดวยคุณลักษณะผูนําที่ดีครบทุกขอในบุคคล
เดียวกันนั้นหายาก ซึ่งเปนเรื่องทางอุดมคติที่จะหาผูนําที่มีคุณลักษณะที่ดีครบถวนและนอกจากนี้
แลวลักษณะของความเปนผูนําก็เปนคุณสมบัติที่มองเห็นไดไมชัดเจนเนื่องจากการเปนเรื่องที่วัดได
ยาก แตอยางไรก็ตามมีนักวิชาการหลายทานไดพยายามคนควาเสนอขอคิดเห็นคุณลักษณะและ
พฤติกรรมบางอยางที่ผูนํามีรวมกันอยู โดยคุณสมบัติของผูนําที่ดีควรมีลักษณะดังตอไปนี้
ฉายศิลป เชี่ยวชาญพิพัฒน และคณะ ( 2527 : 289 -295 ) ไดสรุปลักษณะสําคัญของผูนํา
วาประกอบดวย
1. ความสามารถในการชักจูงใจผูอื่น
2. ความสามารถในการเขาใจพฤติกรรมบุคคล
3. ความคลายคลึงกับกลุม
4. การแสดงออกดวยคําพูด
5. ความเต็มใจที่จะบอกความจริง
6. การอุทิศตนใหแกเปาหมายขององคการ
7. ความสามารถในการปฏิบัติตนเปนตัวอยางเพื่อใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติตาม
8. ความเต็มใจรับความเสียง
9. ความเต็มใจรับความรับผิดชอบอยางเต็มที่
10. ความเต็มใจสนับสนุนพนักงาน
11. ทักษะในการมีศิลปประนีประนอม
12. ความสามารถอดทนตอการวิจารณ
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6. ขอมูลพื้นฐานจังหวัดปตตานี
จังหวัดปตตานี เปนจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร และ
อารยธรรม ที่เจริญรุงเรืองมาเปนเวลานาน ปตตานีมีชื่อปรากฏในเอกสารตางๆแตกตางกันไป
เชน ตานี ปะตานี ฟาฏอนี โฝตาหนี่ และตาหนี่ เปนตน เนื่องดวยสภาพภูมิศาสตรของ
จังหวัดปตตานีมีความเหมาะสมมาตั้งแตในอดีต โดยเฉพาะทําเลที่ตั้งที่ติดทะเล มีอาวที่สามารถ
บังคลื่นลม และเปนที่พักจอดเรือเพื่อคาขายซอมแซม ปตตานีมีเสนทางบกและทางแมน้ําเชื่อตอ
กับมหาสมุทรทั้ง 2 ดาน ทําใหมีความเจริญรุงเรืองในดานตางๆ และมีการรับเอาอารยธรรมจาก
นานาชาติ เขามาผสมผสานจนเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่แปลงและไมเหมือนประชากรใน
จังหวัดอื่นทางภาคใต
ขนาดและที่ตั้ง
จังหวั ดปตตานี เป น จังหวั ดชายแดนภาคใต ที่ตั้ งอยูฝงทะเลดานทิ ศตะวั นออก ติด อาวไทย
ระหวางเสนรุงที่ 06 องศา 32 ลิปดา ถึง 06 องศา 56 ลิปดาเหนือ และเสนแวงที่ 101 องศา 01
ลิปดา ถึง 101 องศา 45 ลิปดาตะวันออก เปนจังหวัดชายแดนภาคใตที่ไมมีพรมแดนทางบกติดตอ
กับประเทศเพื่อนบาน และอยูหางจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ 1,055 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ
1,940.356 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,212,723 ไร คิดเปนรอยละ 2.7 ของภาคและรอยละ 0.37 ของ
ประเทศ เป น จั งหวั ด ที่ มีข นาดเล็ก เป น อั น ดั บ 2 ของภาคใตร องจากจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี อ าณาเขต
โดยรอบดังนี้
ทิศเหนือ
จดอาวไทย
ทิศตะวันออก
จดอาวไทย
ทิศใต
ติดอําเภอเมือง จังหวัดยะลา และอําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก
ติดอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา
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ภาพประกอบที่ 2 แผนที่แสดงจังหวัดปตตานี
การปกครองและประชากร
ในป พ.ศ. 2550 จังหวัดปตตานี ไดจัดแบงพื้นที่การปกครองออกเปน 12 อําเภอ 115 ตําบล
642 หมูบาน และมีเขตเทศบาล จํานวน 12 เทศบาล คือ เทศบาลเมืองปตตานี เทศบาลตําบลโคก
โพธิ์ เทศบาลตําบลนาประดู เทศบาลตําบลปะนาเระ เทศบาลตําบลมายอ เทศบาลตําบลยะรัง
เทศบาลตําบลยะหริ่ง เทศบาลตําบลบางปู
เทศบาลตําบลตันหยง
เทศบาลตําบลตะลุบัน
เทศบาลตําบลบอทอง เทศบาลตําบลหนองจิก โดยมีรายละเอียดดังตาราง
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ตาราง 1 แสดงการแบงพื้นที่การปกครองในจังหวัดปตตานี
อําเภอ

จํานวนตําบล

จํานวนหมูบาน

อําเภอเมืองปตตานี
อําเภอกะพอ
อําเภอโคกโพธิ์
อําเภอทุงยางแดง
อําเภอปะนาเระ
อําเภอมายอ
อําเภอแมลาน
อําเภอไมแกน
อําเภอยะรัง
อําเภอยะหริ่ง
อําเภอสายบุรี
อําเภอหนองจิก

13
3
12
4
10
13
3
4
12
18
11
12

66
27
82
23
53
59
22
17
72
81
64
76

จํานวนเทศบาล
1
2
1
1
1
3
1
2

ที่มา : ขอมูลจากสํานักงานสถิติจังหวัดปตตานี 2551
มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 115,294 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 521,978 คน เปนประชากรเพศ
ชาย 256,750 คน และเปนประชากรเพศหญิง265,228 คน ประชากรนับถือศาสนาอิสลามรอยละ
79.60 คน นับถือศาสนาพุทธรอยละ 19.46 คน ศาสนาอื่นๆ0.69 คน มีจํานวนครัวเรือน
ทั้งหมด 146,533 หลัง และความหนาแนนของประชากรโดยเฉลี่ย 613.06 คนตอตารางกิโลเมตร
ดังตาราง (ขอมูลจากสํานักงานสถิติจังหวัดปตตานี 2551)
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ตาราง 2 แสดงจํานวนครัวเรือนและประชากรในแตละอําเภอของจังหวัดปตตานี
อําเภอ
อําเภอเมืองปตตานี
อําเภอกะพอ
อําเภอโคกโพธิ์
อําเภอทุงยางแดง
อําเภอปะนาเระ
อําเภอมายอ
อําเภอแมลาน
อําเภอไมแกน
อําเภอยะรัง
อําเภอยะหริ่ง
อําเภอสายบุรี
อําเภอหนองจิก

ครัวเรือน
21,986
3,403
14,410
4,101
7,892
9,864
3,492
2,711
15,718
11,911
10,302
9,504

รวม
76,848
16,046
57,239
20,713
34,164
48,926
14,968
11,290
78,940
61,305
49,335
52,204

เพศชาย
37,707
8,028
28,005
10,136
16,733
23,918
7,326
5,571
39,165
30,389
24,261
25,521

เพศหญิง
39,141
8,018
29234
10,577
17,431
25,008
7,642
5,719
39,775
30,916
25,074
26,638

รวม

115,294

521,978

256,750

265,228

ที่มา : ขอมูลประจําเดือนมิถุนายน 2551 จากสํานักงานสถิติจังหวัดปตตานี
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดปตตานี ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทางภาคเกษตร
ไดแก การเพาะปลูก การทําประมงทะเล การเพาะเลี้ยงชายฝง และการเลี้ยงสัตว ตามลําดับ
สําหรับอาชีพการเกษตรสวนใหญ ทํานาขาว ปลูกยางพารา ทําสวนมะพราว ทําสวนผลไม ในสวน
ของการประกอบอุตสาหกรรมของจังหวัดปตตานีนั้น มีเขตอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ ม.8 ตําบล
บานา อําเภอเมืองปตตานี ในเนื้อที่ 1,400 ไร ซึ่งโรงงานสวนใหญจะเกี่ยวเนื่องกับการประมงทะเล
จากมูลคาผลิตภัณฑจังหวัดปตตานี ป 2550 ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอหัวตอป 59,618 บาท ซึ่ง
สามารถจัดอันดับไดเปนอันดับที่ 47 ของประเทศ และจัดอยูในอันดับที่ 14 ของภาคใต โดย
เรียงลําดับการจัดรายไดที่สําคัญ ดังนี้( สํานักงานสถิติจังหวัดปตตานี 2551 )
ลําดับที่ 1 เปนรายไดในสาขาการทําประมง มีจํานวน 11,424 ลานบาท
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ลําดับที่ 2 เปนรายไดในสาขาการเกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม มีจํานวน 6,795
ลานบาท
ลําดับที่ 3 เปนรายไดในสาขาการศึกษา มีจํานวน 4,882 ลานบาท
ลักษณะทางสังคมศิลปะและวัฒนธรรม
จังหวัดปตตานีเปนจังหวัดที่มีวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหวางวัฒนธรรมของชาวพุทธ ชาวจีน
และชาวมุสลิม มีใหเห็นโดยทั่วไปอันเนื่องมาจากการแตงงานกันระหวางศาสนาและวัฒนธรรม
การติดตอสัมพันธกันทําใหเกิดการผสมผสานระหวางวัฒนธรรม แตประชากรสวนใหญนับถือ
ศาสนาอิสลามวัฒนธรรมในภาพรวมของจังหวัดปตตานีจึงคอนไปทางวัฒนธรรมทางศาสนาอิสลาม
ซึ่งเปนขนบธรรมเนียมที่แตกตางจากประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามในภาคอื่นของประเทศ โดย
การสื่อสารจะใชภามลายูถิ่นในการติดตอสื่อสาร ประชากรที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดปตตานีทั้ง
ชาวไทยพุทธ ชาวไทยเชื้อสายจีน สามารถติดตอสื่อสารโดยใชภามลายูถิ่นได การถือปฏิบัติ
ตามหลักศาสนาอิสลามในดานการแตงกายของชาวมุสลิมในพื้นที่ผูชายจะนิยมนุงผา โสรง เสื้อ
แขนยาว สวมหมวกกะปเยาะ ผูหญิงนิยมนุงผาถุง ( ผาปาเตะ ) หรือกระโปรงยาว สวมเสื้อแขน
ยาว มีผาคลุมผม ( ผากลูบา ) ใชคลุมศรีษะ ประเพณีที่สําคัญในรอบปของชาวไทยมุสลิมเชน
การถือศีลอด วันฮารีรายอ วันเมาลิด วันอาซูรอ การเขาสุนัต และมีลักษณะครอบครัวเปน
ครอบครัวเดี่ยว ( ปราณี ทองคํา และคณะ , 2550 ) มีการปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาวันละ 5
เวลา เรียกวาการละหมาด ผูชายสวนใหญไปทําละหมาดที่บาลาเซาะห ( สถานที่ประกอบพิธี
ละหมาดขนาดเล็ก ) หรือมัสยิดประจําหมูบาน ผูหญิงจะทําละหมาดที่บาน และในทุกวันศุกร
ผูชายที่เขาถึงวัยละหมาดจะตองไปละหมาดพรอมกันที่มัสยิด หลังจากละหมาดเสร็จก็จะพบปะ
พูดคุยกัน และไปดื่มน้ําชากาแฟรวมกันในรานน้ําชาในหมูบาน เพื่อแลกเปลี่ยนขาวสารตาง
ระหวางกัน ( ศิริรัตน ธานีรณานนท , 2538 : 11 ) สวนคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธผูชายจะนิยม
นุงกางเกงขาสั้น คาดผาขาวมาที่เอว ผูหญิงนุงผาถุง ( ผาปาเตะ ) เสื้อลูกไม ประเพณีสําคัญที่
แตกตางจากภูมิภาคอื่น การทําบุญวันสาทรเดือนสิบ ( ชิงเปรต ) การทําบุญชักพระวันออกพรรษา
และประเพณีของชาวไทยเชื่อสายจีนคือประเพณีแหเจาแมลิ้มกอเนี่ยว
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7. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยตางๆ เกี่ยวกับการการมีสวนรวมของผูนําชุมชน
หรือประชาชน ตอการปองกันอาชญากรรมที่กระทําในประเทศไทย เพื่อนํามาตั้งสมมติฐานและ
กําหนดแนวทางในการศึกษา ซึ่งผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวสามารถสรุปไดดังนี้
ชัย พรหมศรี ( 2536) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในกิจกรรมตอเนื่องใน
ศูนยเยาวชนตําบล อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมี
สวนรวมในกิจกรรมตอเนื่องของสมาชิกศูนยเยาวชนตําบลไดแก ปจจัยเกี่ยวกับความรูความเขาใจ
ในวัตถุประสงคของศูนยเยาวชน การสนับสนุนจากผูนํา การติดตอกับเจาหนาที่ ความคาดหวังวา
จะไดรับประโยชนจากศูนยเยาวชน การมีโอกาสในการฝกอบรม ความผูกพันกับศูนยเยาวชน
ตําบล การมีสถานภาพเปนกรรมการศูนยเยาวชน มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในกิจกรรม
ตอเนื่องของสมาชิกศูนยเยาวชนตําบล ในสวนเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส ไม
สัมพันธกับการมีสวนรวมในกิจกรรมตอเนื่องของสมาชิกศูนยเยาวชนตําบล
วั น ชั ย หิ รั ญ วั ฒ น (2536) ได ศึ ก ษาเรื่ อ งความร ว มมื อ ของประชาชนในการป อ งกั น
อาชญากรรม ในอําเภอเมืองจังหวัดปตตานีพบวาประชาชนที่มีความแตกตางในเรื่องระดับการศึกษา
ระยะเวลา ที่อยูอาศั ยในชุมชน การประกอบอาชีพ การมีสวนรวมในกิจกรรมในชุมชน การ
ประสบกับภัยอาชญากรรม และความพึงพอใจในการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจ ใหความรวมมือ
ในการปองกันอาชญากรรม ทั้งในระดับชุมชนและความรวมมือกับเจาหนาที่ไมแตกตางกัน
วิวัฒน ภูคนองศรี (2537) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในงานตํารวจชุมชนสัมพันธ
ในจังหวัดปตตานีพบวาระดับการมีสวนรวมของประชาชน ดานการมีสวนรวมคิด ดานการมีสวน
รวมตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรม และในดานการมีสวนรวมในการประเมินผล อยู
ในระดั บ ปานกลาง ส ว นความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประชาชนกั บ การมี ส ว นร ว มพบว า เพศมี
ความสัมพันธมากที่สุด รองลงมาไดแกการเปนผูนํากลุม และการเปนสมาชิกกลุม สวนอายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพการสมรสและขนาดครอบครัวไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวม
มานิ ต ย จํ า ลองรั ก ษ (2540) ได ศึ ก ษาการมี ส ว นร ว มของประชาชนในการป อ งกั น และ
ปราบปรามอาชญากรรมในทองที่ อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี พบวาการมีสวนรวมในการ
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมอยูในระดับต่ํา ปจจัยทางเพศ อายุ การเปนสมาชิกในชุมชน
การเปนผูนําในทองถิ่น ประสบการณในการติดตอเจาหนาที่ตํารวจในฝายตางๆ และประสบการณ
ในการชวยเหลือตํารวจในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของ
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ประชาชนในการป อ งกั น ปราบปรามอาชญากรรม ส ว นปจ จั ย ระดั บการศึ ก ษา รายได อาชี พ
สถานภาพทางครอบครั ว ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การมี ส ว นร ว มในการป อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรมในทองที่อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี
รัฐศาสตร สิงหเหลือง (2540) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมในการปองกันปราบปราม
อาชญากรรมของประชาชนในเขตพระโขนง พบวาประชาชนในระดับบุคคลและครอบครัวมีสวน
รวมในการปองกันอาชญากรรมมากในระดับชุมชนมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมในระดับ
ปานกลาง และในระดับความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจและโครงการตํารวจชุมชนสัมพันธมีสวน
รวมนอย ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมไดแก เหตุ อายุ อาชีพ รายได
และรูปแบบที่อยูอาศัย
อารักษ มะสาธานัง ( 2540 ) การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันอาชญากรรม ศึกษา
เฉพาะกรณี อําเภอเมืองอุดรธานี ผลการศึกษาพบวาประชาชนในอําเภอเมืองอุดรธานี สวนมากจะ
ไดรับการอบรมเกี่ยวกับการปองกันอาชญากรรม และมีความรูความเขาใจในปญหาอาชญากรรม
ซึ่งประชาชนสวนใหญตองการเขามามีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมกับเจาหนาที่ตํารวจ
และหากไดเขามามีสวนรวมดังกลาวจะทําใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ชู ส วั ส ดิ์ จั น ทร โ รจนกิ จ (2541) ได ศึ ก ษาการมี ส ว นร ว มของประชาชนต อ การป อ งกั น
อาชญากรรม ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลหวยขวาง พบวาปจจัยดานบุคคลไดแก
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในคดีอาชญากรรม มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนตอการปองกันอาชญากรรม สวนปจจัยดานสาเหตุ การเขามามีสวนรวมในดานการให
ความสําคัญกับปญหาความศรัทธาตอเจาหนาที่ตํารวจ ไมมีผลตอการมีสวนรวมในการปองกัน
อาชญากรรม
มานพ วงศประเสริฐ (2541) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม ศึกษาเฉพาะกรณีตํารวจนครบาล ดอนเมือง ผลการวิจัยพบวา เพศ อายุ
อาชีพ ระยะเวลาที่อยูอาศัยในชุมชน การไดรับขอมูลขาวสาร โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพและ
การแจงขาวสารตางๆ มีสวนรวมในกาปองกันอาชญากรรมตางกัน
มนต ชั ย เหลื อ งอุ ทั ย (2541) ได ศึ ก ษาการมี ส ว นร ว มในการป อ งกั น และปราบปราม
อาชญากรรมของผูนําชุมชน อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร พบวาผูนําชุมชนในอําเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม อยูในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวาผูนําชุมชนมีสวนรวมในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมมาก
ที่สุด รองลงมาคือ การมีสวนรวมในดานการตัดสินใจ และวางแผน โดยมีสวนรวมสํารวจ หรือ
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รั บ ทราบป ญ หาอาชญากรรมในชุ ม ชนมากที่ สุ ด และมี ส ว นร ว มน อ ยที่ สุ ด ในด า นการติ ด ตาม
ประเมินผล ในดานที่มีสวนรวมในการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ
พรพรหม กิตติวงศา ( 2542 ) ทําการศึกษาการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมของ
ผูนําชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีเจาหนาที่ฝายปกครองในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบวา
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจแตเพียงฝายเดียวโดยปราศจากความรวมมือจากประชาชนไม
สามารถทํ าใหปญหาอาชญากรรมลดลงได และงานตํารวจชุมชนสัมพั นธมีสวนชวยใหปญหา
อาชญากรรมลดลง โดยความรวมมือจากประชาชน
ประเสริ ฐ สุ น ทร ( 2543 ) ทํ า การศึ ก ษาการมี ส ว นร ว มชองประชาชนในการป อ งกั น
ปราบปรามอาชญากรรม ศึกษาเฉพาะกรณีกองบังคับการตํารวจนครบาล ผลการศึกษาพบวา
ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนไดแก เพศ ระยะเวลาที่อยูอาศัย การตกเปนเหยื่อ
อาชญากรรม และภาพลักษณของตํารวจ โดย เพศชายมีสวนรว มในการปองกั นอาชญากรรม
มากกวาเพศหญิง ผูที่อยูอาศัยในชุมชนระหวาง 1-5 ป และ มากกวา 10 ป มีสวนรวมในการ
ปองกันอาชญากรรมมากวาผูที่อยูอาศัยระหวาง 6-10 ป ผูที่เคยตกเปนเหยื่ออาชญากรรมมีสวน
รวมในการปองกันอาชญากรรมมากกวาผูที่ไมเคยตกเปนเหยื่ออาชญากรรม ประชาชนที่มอง
ภาพลักษณเจาหนาที่ตํารวจในเชิงบวก มีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมมากกวาผูที่มอง
ภาพลักษณเจาหนาที่ตํารวจในแงลบ ในสวนปจจัยดาน อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะชุมชน
และความรูความเขาใจในงานตํารวจชุมชนสัมพันธ ไมมีผลตอการมีสวนรวมในการปองกัน
อาชญากรรม
พิ ชั ย จั น ทรั ต น ( 2545 ) ทํ า การศึ ก ษาการมี ส ว นร ว มของประชาชนในการป อ งกั น
อาชญากรรมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ ผลการศึกษาพบวา เพศหญิงมีสวนรวมในการปองกัน
อาชญากรรมสูงวาเพศชาย อาชีพกสิกรรม และผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวประเภทคาขาย จะ
มีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมมากกวาอาชีพอื่น ผูที่เคยตกเปนเหยื่ออาชญากรรมจะมีสวน
รวมในการปองกันอาชญากรรมมากกวาผูที่ไมเคยตกเปนเหยื่ออาชญากรรม
วุฒิชัย สุคนธวิท (2545) ทําการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน
อาชญากรรม ศึกษาเฉพาะกรณี กองบังคับการตํารวจนครบาล ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานเพศ
รายได ระยะเวลาที่อยูอาศัย ในชุ มชน มีผลทําให ก ารมีสว นรวมของประชาชนในการป องกัน
อาชญากรรมแตกตางกัน
สาโรจน กลอมจิต ( 2547 ) ทําการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน
อาชญากรรม เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนอยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
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ระยะเวลาที่อยูอาศัยอยูในชุมชน ประสบการณดานอาชญากรรม และความรูในเรื่องการปองกัน
อาชญากรรมที่แตกตางกัน จะมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมไมแตกตางกัน ยกเวน ตัวแปร
ด า นภู มิ ลํ า เนา โดยประชาชนที่ มี ภู มิ ลํา เนาแตกต า งกัน มี ส ว นร ว มในการป อ งกั น อาชญากรรม
แตกตางกัน
จากแนวคิดและทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งไดมีผูศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีสวนรวม
และเจตคติตอการปองกันอาชญากรรมของประชาชน และผูนําชุมชน ซึ่งทําใหสามารถทราบไดวา
ปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมและเจตคติของผูนําชุมชน ในการปองกันอาชญากรรม จะ
เห็ น ได ว า ป จ จัย ที่ มี ส วนร ว มขึ้ นอยูกั บปจ จัย ตางๆ เหลานี้ เพศ อายุ อาชีพ ระดั บการศึก ษา
ภูมิลําเนา รายไดของครอบครัว ประสบการณและความรูความเขาใจในการปองกันอาชญากรรม
ซึ่งปจจัยดังกลาวมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันอาชญากรรม เรื่อง
ที่ดําเนินการวิจัย ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีดังที่กลาวมาเพื่อเปนแนวทาง
ในการศึกษาตอไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
( Independent variables )
1 เพศ
2 อายุ
3 ระดับการศึกษา
4 อาชีพ
5 ภูมิลําเนา
6 รายไดของครอบครัว
7 ประสบการณ ด า นการประสบ
เหตุอาชญากรรม
8 ความรู ใ นด านการป อ งกั น
อาชญากรรม

ตัวแปรตาม
( Dependent variables )

1.การมีสวนรวมในการ
ปองกันอาชญากรรม
ของผูนําชุมชน
2. เจตคติตอการปองกัน
อาชญากรรมของผูนํา
ชุมชน
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมของผูนําชุมชนในจังหวัดปตตานี
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมของผูนําชุมชนในจังหวัดปตตานี
ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ภูมิลําเนา รายไดของครอบครัว ประสบการณดานการ
ประสบเหตุอาชญากรรม ความรูในดานการปองกันอาชญากรรม แตกตางกัน
3. เพื่อศึกษาเจตคติตอการปองกันอาชญากรรมของผูนําชุมชนในจังหวัดปตตานี
4. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอการปองกันอาชญากรรมของผูนําชุมชนในจังหวัดปตตานีที่มีเพศ
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ภูมิลําเนา รายไดของครอบครัว ประสบการณดานการ
ประสบเหตุอาชญากรรม ความรูในดานการปองกันอาชญากรรม แตกตางกัน
5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปองกันอาชญากรรมของผูนําชุมชน ในจังหวัด
ปตตานี

สมมุติฐานของการวิจัย
1. ผูนําชุมชนที่มีเพศแตกตางกัน มีสวนรวมและเจตคติตอการปองกันอาชญากรรมแตกตางกัน
2. ผูนําชุมชนที่มีอายุแตกตางกัน มีสวนรวมและเจตคติตอการปองกันอาชญากรรมแตกตางกัน
3.
ผู นํ าชุ ม ชนที่ มีระดับ การศึก ษาแตกตางกั น มีสว นร ว มและเจตคติต อ การป องกั น
อาชญากรรมแตกตางกัน
4. ผูนําชุมชนที่ประกอบอาชีพแตกตางกัน มีสวนรวมและเจตคติตอการปองกันอาชญากรรม
แตกตางกัน
5. ผูนําชุมชนที่มีภูมิลําเนาแตกตางกัน มีสวนรวมและเจตคติตอการปองกันอาชญากรรม
แตกตางกัน
6. ผูนําชุมชนที่มีรายไดของครัวเรือนแตกตางกัน มีสวนรวมและเจตคติตอการปองกัน
อาชญากรรมแตกตางกัน
7.ผูนําชุมชนที่มีประสบการณดานการประสบเหตุอาชญากรรม มีสวนรวมและเจตคติตอการ
ปองกันอาชญากรรมแตกตางจากผูที่ไมมีประสบการณดานการประสบเหตุอาชญากรรม
8. ผูนําชุมชนที่มีความรูในการปองกันอาชญากรรม แตกตางกัน มีสวนรวมและเจตคติตอการ
ปองกันอาชญากรรมแตกตางกัน

48

ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีศึกษาเฉพาะจังหวัดปตตานี มีความสําคัญและประโยชนจากการ
วิจัยโดยผลของการวิจัยที่ออกมาจะทําใหสามารถทราบถึง ระดับการมีสวนรวมและเจตคติตอการ
ปองกันอาชญากรรมของผูนําชุมชน ใน จังหวัดปตตานี ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอความรวมมือ
ของผูนําชุมชนในการปองกันอาชญากรรมวาปจจัยใดบางที่ทําใหประชาชนใหความสนใจและเขา
มามีสวนรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ ทําใหไดแนวทางความคิดเห็นของผูนําชุมชนในการสงเสริม
การมี สว นร ว มในการป องกันอาชญากรรม อั น จะสงผลตอ การแก ไขปญหาอาชญากรรมใน
รูปแบบตางๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่
และสามารถใชผลของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อเปนแนวทางใน
การศึกษาเพิ่มเติมในงานที่เกี่ยวของตอไป

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้
1. ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูนําชุมชนในจังหวัดปตตานี จํานวน 5,486 คน
2. ตัวแปรในการวิจัย
2.1 ตัวแปรอิสระ ( Independent variables ) ที่นํามาประกอบการศึกษาไดแก
2.1.1 เพศ
2.1.1.1 ชาย
2.1.1.2 หญิง
2.1.2 อายุ
2.1.2.1 อายุต่ํากวา 35 ป
2.1.2.2 อายุ 36 – 40 ป
2.1.2.3 อายุ41 – 45 ป
2.1.2.4 อายุ 46 – 50 ป
2.1.2.5 อายุสูงกวา 50 ป
2.1.3 ระดับการศึกษาซึ่งประกอบดวย
2.1.3.1 ต่ํากวา ประถมศึกษาปที่ 6
2.1.3.2 มัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา
2.1.3.3 มัธยมศึกษาปที่6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ / หรือเทียบเทา
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2.1.3.4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / อนุปริญญา / หรือเทียบเทา
21.3.5 ปริญญาตรี / หรือสูงกวาปริญญาตรี
2.1.4 อาชีพหลัก
2.1.4.1 รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
2.1.4.2 ธุรกิจสวนตัว / คาขาย
2.4.1.3 เกษตรกรรม / ทําสวน / ประมง
2.4.1.4 รับจาง / พนักงาน
2.1.5 ภูมิลําเนา
2.1.5.1 จังหวัดปตตานี
2.1.5.2 จังหวัดอื่น
2.1.6 รายไดของครอบครัว / เดือน
2.1.6.1 ต่ํากวา 10,000
บาท
2.1.6.2 10,001 - 15,000
บาท
2.1.6.3 15,001 - 20,000
บาท
2.1.6.4 สูงกวา 20,000
บาท
2.1.7 ประสบการณดานการประสบเหตุอาชญากรรมของทานและคนในครอบครัว
2.1.7.1 ไมเคย ประสบเหตุอาชญากรรม
2.1.7.2 เคยประสบเหตุอาชญากรรม
2.1.8 ความรูในดานการปองกันอาชญากรรม
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variables ) ไดแก
2.2.1 การมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรม
2.2.2 เจตคติตอ การปองกันอาชญากรรม

นิยามศัพทเฉพาะ
1. การมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรม หมายถึง การที่ผูนําชุมชนเขาไปมีสวนรวมในการ
ยับยัง การปองกัน ไมใหเกิดการกออาชญากรรม หรือการกระทําผิดอาชญากรรม โดยวิธีการ
ตางๆ เชนการแจงเบาะแสผูกระทําความผิด บุคคลแปลกหนา ตลอดจนการชวยเหลือหรือรวมมือ
กับเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานจับกุมคนราย
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2. เจตคติตอการปองกันอาชญากรรม หมายถึง ความรูสึก พฤติกรรม และแนวโนมพฤติกรรม
ของผูนําชุมชนที่แสดงออกโดยความรูสึก เห็นดวย หรือไมเห็นดวยในการกระทําตาง ๆ เกี่ยวกับ
การปองกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งวัดไดจากคะแนนที่ผูตอบแบบวัดเจตคติแบบลิเคิรท
3. อาชญากรรม หมายถึง การกระทําของบุคคลหนึ่ง ซึ่งเปนการฝาฝนตอกฎเกณฑที่กําหนด
โดยรัฐบัญญัติไวเปนขอหาม
4.
ผูนําชุมชน หมายถึง ผูนําในชุมชนที่มีสวนเกี่ยวของ หรือมีสวนรวมในการปองกัน
อาชญากรรม ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบรอยภายในชุมชน ซึ่งประกอบดวยผูนําชุมชนฝาย
การปกครอง กํานัน สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน และผูนําสวนทองถิ่น อบต.
อบจ. และ เทศบาล ในจังหวัดปตตานี
5. เพศ หมายถึง ลักษณะของความเปนชายหรือหญิงของผูตอบแบบสอบถาม
6. ระดับการศึกษา หมายถึง การศึกษาขั้นสูงสุดของกลุมตัวอยาง
7. อาชีพหลัก หมายถึง หนาที่การงาน ภาระ หรือความรับผิดชอบ อันนํามาซึ่งรายไดสูงสุด
หรือกอใหเกิดผลตอบแทนที่มีลักษณะเปนประจําของครัวเรือนประชาชนกลุมตัวอยาง
8. ภูมิลําเนา หมายถึง ถิ่นที่เกิด หรือบานเกิดของกลุมตัวอยาง
9. รายไดของครอบครัว หมายถึง จํานวนเงินที่ไดรับจากคาตอบแทนในการประกอบอาชีพ
ของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน
10. ประสบการณดานการประสบเหตุอาชญากรรม หมายถึง ทาน หรือคนในครอบครัวไดตก
เปนเหยื่ออาชญากรรม โดยยึดหลักจากคดีอาญาของสํานักงานตํารวจแหงชาติกลุมที่ 2 , 3 และ 4
ประกอบดวย คดี ชีวิตรางกายและเพศ ประกอบดวย ฆาผูอื่นโดยเจตนา , พยายามฆา , ทําราย
รางกาย , ขมขืนกระทําชําเรา และ คดีประทุษรายตอทรัพย ประกอบดวย ลักทรัพย , วิ่งราวทรัพย
, รีดเอาทรัพย , กรรโชกทรัพย , ชิงทรัพย , ปลาทรัพย , รับของโจร , ทําใหเสียทรัพย และ คดีอาญา
ที่นาสนใจ ประกอบดวย โจรกรรมรถยนต รถจักรยานยนต โค กระบือ เครื่องมือการเกษตร
11. ความรูในการปองกันอาชญากรรมหมายถึง ขอมูลที่นํามาประกอบการตัดสินใจ การ
แกปญหา ดานตางๆในการปองกันอาชญากรรม ทั้งความรูที่มาจากประสบการณ และความรู
ที่มาจากการศึกษาเรียนรู

