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บทคัดย่อ

การวิจยั เรือ่ งเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนเพือ่ การป้องกันอาชญากรรมมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของ “โครงการเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนเพื่อการป้องกัน
อาชญากรรม” ที่ดำ�เนินการในพื้นที่ตำ�บลกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต การวิจัยในครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคูไ่ ปกับการวิจยั เชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนชาวไทยที่พักอาศัย
หรือประกอบอาชีพต่างๆ ภายในตำ�บลกะรน และนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ ทีเ่ ดินทาง
เข้ามาท่องเทีย่ วในพืน้ ทีต่ �ำ บลกะรน วิธดี �ำ เนินการวิจยั ในภาพรวมกระทำ�โดยเก็บข้อมูล
ด้านความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
อย่างละ 400 คน ก่อนและหลังดำ�เนินโครงการฯด้วยแบบสอบถาม รวมทั้งเก็บข้อมูล
ด้านสถิตกิ ารเกิดอาชญากรรมก่อนและหลังดำ�เนินโครงการ ด้วยการศึกษาจากเอกสาร
(Documentary Study) และประเมินความสัมฤทธิ์ผลของโครงการด้วยการนำ�ข้อมูล
ก่อนและหลังดำ�เนินโครงการมาเปรียบเทียบกัน ตลอดจนเก็บข้อมูลด้านปัญหา
อุปสรรคและมาตรฐานที่ควรรักษาไว้ จากการดำ�เนินโครงการฯในระยะที่ผ่านมาด้วย
การสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจและอาสาสมัครชุมชน 4 กลุม่ ได้แก่ อาสาสมัครตำ�รวจบ้าน
นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์ ประจำ�วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม พนักงานร้านสะดวกซื้อรับแจ้งเหตุ และพนักงานรักษา
ความปลอดภัยเฝ้าระวังเหตุ โดยข้อมูลทัง้ หมดทีไ่ ด้จากการวิจยั สามารถนำ�ไปวิเคราะห์
เพื่อปรับปรุงพัฒนาเป็นคู่มือต้นแบบในการดำ�เนินงานโครงการฯในโอกาสต่อไป
อันเป็นประโยชน์ในการนำ�ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นๆ จากการศึกษาพบว่า
หลังดำ�เนินโครงการฯคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ทุกประเภทในที่สาธารณะลดลงร้อยละ
20.4 และเมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ทุกประเภทที่เกิดบนถนน
พบว่า หลังดำ�เนินโครงการฯ สถิติอาชญากรรมช่วงเวลากลางวันลดลงร้อยละ 10
ส่วนในเวลากลางคืนลดลงร้อยละ 44.44 นอกจากนั้นเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ระหว่างก่อนกับหลังดำ�เนินโครงการฯ
พบว่า ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
หลังดำ�เนินโครงการฯ มีความแตกต่างกับก่อนดำ�เนินโครงการฯไปในทางที่มีความ
พึงพอใจและความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ และทายที่สุดผลการ
วิจัยได้นำ�มาพัฒนาเป็นคู่มือการปฏิบัติงานตามโครงการฯ เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงาน
อื่นสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้

Abstract
This research is a set of evaluative methods designed for an assessment
of operation of the Community Volunteers’ Networking for Crime Prevention
Project, its outcomes and impacts. The project has been implemented within
the area of Karon Sub-disctrict, Amphur Muang, of Phuket province, under
collaboration framework between the local police and community. The particular
objectives of the research include: studying the performance outputs and
achievements of this project; and elaborating a set of manual guideline learned
from project’s experience to be used for further applications.
The research associated both quantitative and qualitative methods in order
to obtain data and information needed for assessment on performance and
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evaluation of project’s achievements. It was started with collection of data and
information in regard of: frequency of crimes prior to and after project’s
implementation, public inquiries on satisfaction and confidence of Thai and
foreign tourists, as well as questionnaires and interview addressed to volunteers
and police officers directly involved in the operation of the project.
This present research, therefore, summarizes the following findings:
Prior to and after the operation of the project, occurrence of all categories
of crime in the public areas remarkably reduced at 20.4% after the period of
operation of the project; occurrence of property crime at day-time and at
night-time has reduced at 10% and 44.4% respectively. It was also found that
satisfaction and confidence expressed from people mostly tourists of both
Thai and foreign nationalities, improved progressively with statistical significance.
The successful factors and limitations learned from the project were used for
elaboration of manual to be used as working guideline for application of project’s
experience within and outside Phuket province.
คำ�สำ�คัญ : เครือข่ายอาสาสมัครชุมชน, พนักงานร้านสะดวกซื้อรับแจ้งเหตุ,
		 พนักงานรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังเหตุ

บทนำ�

อาชญากรรมหลากหลายรูปแบบทีเ่ กิดขึน้ ในเมืองท่องเทีย่ ว ได้สง่ ผลต่อภาพลักษณ์
และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรู้ข่าวสารในยุค
ปัจจุบันสามารถกระทำ�ได้รวดเร็วขึ้น จึงเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนจุดหมายไป
ยังแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่นๆ อันส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ
ปัจจุบนั ยังพบว่าปัญหาอาชญากรรมยังคงเกิดขึน้ กับนักท่องเทีย่ วอย่างต่อเนือ่ ง สร้าง
ความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป ยกตัวอย่าง
เช่น เหตุลักทรัพย์ เหตุวิ่งราวทรัพย์ เหตุชิงทรัพย์ เหตุปล้นทรัพย์ รวมตลอดถึงการ
เกิดคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ ซึ่งสร้างความรู้สึกไม่มั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจากการ
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ได้รับข่าวสารในเรื่องดังกล่าว และอาจเกิดความรู้สึกไม่อยากเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย ปัจจุบนั ปัญหาเกีย่ วกับความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ อันเป็นปัญหา
พื้นฐานของประชาชน นับได้ว่ามีแนวโน้มที่มีปริมาณและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่ง
แม้ว่าสถานีตำ�รวจภูธรกะรน จะได้พยายามเร่งระดมสรรพกำ�ลังและทรัพยากรต่างๆ
ที่มีอยู่เข้ามาทำ�การปราบปรามอย่างจริงจัง แต่ก็ปรากฏว่า ความพยายามดังกล่าวได้
ผลเพียงในระยะหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากมีข้อจำ�กัดหลายประการ โดยเฉพาะข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวกับตัวคนร้าย ยังไม่เพียงพอที่จะทำ�ให้การสืบสวนจับกุม หรือการ
ป้ อ งกั น ปราบปรามอาชญากรรมของสถานี ตำ � รวจภู ธ รกะรน เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร ซึง่ สาเหตุส�ำ คัญประการหนึง่ ก็คอื ยังไม่ได้รบั ความร่วมมือจาก
ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารดังกล่าว เนื่องจากเป็น
สถานีต�ำ รวจทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่ ส่งผลให้ไม่เป็นทีค่ นุ้ เคยของประชาชนมากนัก นอกจากนี้
อาชญากรรมเกีย่ วกับทรัพย์ในพืน้ ทีส่ าธารณะ อาทิเช่น การลักทรัพย์ การวิง่ ราวทรัพย์
การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ บ่อยครัง้ ทีอ่ าชญากรรมประเภทดังกล่าวเกิดขึน้ กับนักท่องเทีย่ ว
ในพื้นที่ตำ�บลกะรน โดยผู้เสียหายไม่สามารถใช้โทรศัพท์แจ้งเหตุดังกล่าวมายังสถานี
ตำ�รวจได้ เนือ่ งจากโทรศัพท์ได้ถกู ประทุษร้ายไปด้วย ประกอบกับทีต่ งั้ ของสถานีต�ำ รวจ
ภูธรกะรนมิได้อยูจ่ ดุ ศูนย์กลางของตำ�บลกะรน อีกทัง้ ยังอยูห่ า่ งไกลจากจุดทีเ่ กิดอาชญากรรม
หนาแน่น (Hot Spot) จึงเป็นไปไม่ได้ทนี่ กั ท่องเทีย่ วจะเดินทางมาแจ้งเหตุทสี่ ถานีต�ำ รวจ
ภูธรกะรนได้อย่างทันท่วงที ด้วยเหตุผลความจำ�เป็นข้างต้น สถานีตำ�รวจภูธรกะรน
จึงได้จดั ทำ� “โครงการเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนเพือ่ การป้องกันอาชญากรรม” ขึน้ ใน
พื้นที่ตำ�บลกะรน อำ�เภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำ�คัญอันดับต้นๆ
ของประเทศไทย และเป็นทีร่ จู้ กั โดยทัว่ ไปของชาวต่างประเทศ ซึง่ รายได้หลักของตำ�บล
กะรนมาจากธุรกิจการท่องเทีย่ วเป็นสำ�คัญ ในการจัดทำ�โครงการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิข์ องโครงการ ตลอดจนสร้างคูม่ อื การปฏิบตั งิ านตามโครงการ เพือ่ ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประเมินผลโครงการ
คือ ประชาชนชาวไทยที่พักอาศัยหรือประกอบอาชีพต่างๆ ภายในตำ�บลกะรน และ
นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ ทีเ่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในพืน้ ทีต่ �ำ บลกะรน วิธดี �ำ เนินการ
วิจัยประเมินผลในภาพรวมกระทำ�โดยเก็บข้อมูลด้านความพึงพอใจและความเชื่อมั่น
ของประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างละ 400 คน ก่อนและหลังดำ�เนิน
โครงการฯ ด้วยแบบสอบถาม รวมทั้งเก็บข้อมูลด้านสถิติการเกิดอาชญากรรมก่อน
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และหลังดำ�เนินโครงการ และประเมินความสัมฤทธิ์ผลของโครงการด้วยการนำ�ข้อมูล
ก่อนและหลังดำ�เนินโครงการมาเปรียบเทียบกัน ตลอดจนเก็บข้อมูลด้านปัญหา
อุปสรรคและมาตรฐานทีค่ วรรักษาไว้ จากการดำ�เนินโครงการฯในระยะทีผ่ า่ นมา ด้วย
การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำ�รวจและอาสาสมัครชุมชน ทั้งนี้เพื่อนำ�ข้อมูลที่ได้ไปสู่การ
พัฒนาเป็นคูม่ อื การปฏิบตั งิ านของตำ�รวจในการป้องกันอาชญากรรมในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว
อันสามารถนำ�ไปใช้เป็นยุทธศาสตร์ของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติในอนาคต ต่อไป
กรอบแนวคิดการวิจัยชิ้นนี้สร้างขึ้นโดยกระบวนการวิจัยประเมินผลโครงการฯ
ด้วยการนำ�หลักคิดและการวิเคราะห์เชิงระบบ (Systemic Approach and Analysis) ที่
ประกอบด้วยกระบวนการทำ�งาน 3 ขัน้ ตอนทีส่ มั พันธ์ตอ่ เนือ่ ง กัน โดยเริม่ จากขัน้ ตอน
การศึกษาวิเคราะห์สภาพบริบทของปัญหาอาชญากรรม ศักยภาพของชุมชน หน่วยงาน
รวมทัง้ ภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการระดมสร้างความร่วมมือเพือ่ การแก้ปญ
ั หาไป
จนถึง การวางแผนงานที่เป็นมาตรการร่วมในการแก้ปัญหาในรูปโครงการเครือข่าย
อาสาสมัครชุมชนเพือ่ การป้องกันอาชญากรรม (Input Phase) ไปสูข่ นั้ ตอนของการนำ�
โครงการข้างต้นไปสู่กระบวนการทำ�งานตามแผนกิจกรรมต่างๆ ที่วางไว้ (Process
Phase) ขัน้ ตอนต่างๆ ควบคูก่ บั กระบวนการติดตามและประเมินผล ไปจนถึงขัน้ สุดท้าย
(Output Phase) คือ ขั้นตอนการประมวลผล สรุป วิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้นจากโครงการดังกล่าว
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5

แนวความคิ
การวิจจยั ัย( Conceptual
( Conceptual
Framework)
บายด้งวนียภาพดั
งนี้ :
แนวความคิดดการวิ
Framework)
อธิ บายด้อธิ
วยภาพดั
้:

ชุมชน
- บริ บททางสังคม,เศรษฐกิจ,
การเมือง,วัฒนธรรม
- ปั ญหาสังคม
- สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
- ข้อมูลทางประชากร
- ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

ตารวจ
การสร้ างเสริมแนวทางความร่ วมมือ
เพื่อสร้ างมาตรการแก้ปัญหา
อาชญากรรม
โดยเน้ นกระบวนการมีส่วนร่ วม
ของประชาชน

- สถิตอาชญากรรม
- กฎ , ระเบียบข้อบังคับ , อานาจ และ
หน้าที่
- แบบแผนการป้องกันอาชญากรรม
- สถานภาพกาลังพล
- งบประมาณ

โครงการ “เครื อข่ายอาสาสมัครชุมชนเพื่อการป้องกันอาชญากรรม”
(ในฐานะหนึ่งในมาตรการแก้ปัญหาร่ วมกันระหว่างชุมชน กับ ตารวจ)

1) การประเมินผลลัพธ์เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพของการดาเนิน
โครงการฯ ในด้าน:
1.1) สถิติการลดของปั ญหาอาชญากรรมก่อน/หลังโครงการ
1.2) ความพึงพอใจและความเชื่อมัน่ ของประชาชนต่อโครงการ
1.3) ความพึงพอใจและความเชื่อมัน่ ของนักท่องเที่ยวต่อโครงการ
2) การถอดบทเรี ยนจากประสบการณ์ของโครงการเพือ่ พัฒนาคู่มือการ
ทางานเพื่อต่อยอดและขยายผลประสบการณ์ในลาดับต่อไป

วิธีดาเนินการวิจยั

งานวิ จ ัย ชิ้ น นี้ ใช้ก ารวิ จ ัย เชิ งปริ ม าณ (Quantitative Research) ควบคู่ ไ ปกับ การวิ จ ัย เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และด้วยการสัมภาษณ์ ตลอดจน
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งานวิจัยชิ้นนี้ ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ควบคู่ไปกับการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และด้วย
การสัมภาษณ์ ตลอดจนการเก็บข้อมูลสถิติการเกิดอาชญากรรม โดยการศึกษาจาก
เอกสาร (Documentary Study) นำ�ข้อมูลอาชญากรรมที่รวบรวมมาวิเคราะห์ เพื่อ
ประเมินผลและปรับปรุงโครงการฯ ตลอดจนพัฒนาเป็นคูม่ อื ต้นแบบในการดำ�เนินงาน
โครงการฯ อันเป็นประโยชน์ในการนำ�ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆ
1. ความสัมฤทธิผ์ ลของโครงการฯ ใช้การประเมินผลรูปแบบของไทเลอร์ (Tyler’s
Goal-base Model) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯกับวัตถุประสงค์
คือมีการทดสอบก่อนเริ่มโครงการ และหลังโครงการ (กาญจนา วัธนสุนทร. 2539 :
54) และใช้แบบการประเมินผลประเภทไม่มีการทดลอง (Non-experimental Design)
เพื่อเปรียบเทียบแบบมีเฉพาะกลุ่มที่ได้รับโครงการหรือกลุ่มทดลองใช้โครงการ (X)
เพียงกลุม่ เดียวเท่านัน้ โดยใช้แบบการประเมินผลชนิด 1 กลุม่ 2 ครัง้ (Pretest-Posttest
หรือ Before-and-after Design) ซึง่ หมายถึง ประเมินผลก่อนดำ�เนินโครงการและหลัง
จากสิน้ สุดโครงการแล้ว เพือ่ นำ�ผลการประเมินทัง้ 2 ครัง้ มาเปรียบเทียบกัน (สิน พันธุ์
พินิจ. 2555 : 156) ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินเป็นข้อมูลเชิงประมาณ ซึ่งได้จากสถิติ
การเกิดอาชญากรรม แบบสอบถาม โดยวิธีการเก็บข้อมูลแต่ละแบบ ใช้วิธีดำ�เนินการ
วิจัย รวมทั้งประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน
ความสัมฤทธิ์ผลของโครงการฯ ประกอบด้วย
		 1.1 การเปรียบเทียบสถิติอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ในพื้นที่สาธารณะ
ก่อนเริ่มดำ�เนินโครงการ และหลังจากเริ่มดำ�เนินโครงการฯไปแล้ว ซึ่งการเก็บข้อมูล
สถิติการเกิดอาชญากรรม ใช้วิธีศึกษาจากเอกสารราชการ การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency Distribution)
และค่าร้อยละ (Percentage) สถิติอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งผู้
วิจัยใช้เพื่อเปรียบเทียบกัน ประกอบด้วย 3 ช่วงเวลา 1) สถิติอาชญากรรมเกี่ยวกับ
ทรัพย์ในพื้นที่สาธารณะ ช่วงเดือน สิงหาคม 2557-ตุลาคม 2557 จำ�นวน 3 เดือน ซึ่ง
เป็ น ช่ ว งเวลาในการดำ�เนิน โครงการเครือ ข่ายอาสาสมั ครชุ ม ชนเพื่ อการป้ องกั น
อาชญากรรม โดยผู้วิจัยได้ใช้เป็น “ช่วงทดลอง” 2) สถิติอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์
ในพื้นที่สาธารณะ ช่วงเดือน สิงหาคม 2556-ตุลาคม 2556 จำ�นวน 3 เดือน ซึ่งผู้วิจัย
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ได้ใช้เป็น “ช่วงเปรียบเทียบที่ 1” 3) สถิตอิ าชญากรรมเกีย่ วกับทรัพย์ในพืน้ ทีส่ าธารณะ
ช่วงเดือน พฤษภาคม 2557–กรกฎาคม 2557 จำ�นวน 3 เดือน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้เป็น
“ช่วงเปรียบเทียบที่ 2”
		 1.2 การสำ�รวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนท้องถิ่นที่มีต่อ
การป้องกันอาชญากรรมตามโครงการฯ เปรียบเทียบระหว่างก่อนเริม่ ดำ�เนินโครงการ
และหลังจากเริม่ ดำ�เนินโครงการฯไปแล้ว โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครือ่ งมือในการเก็บข้อมูล ประชากร คือ ประชาชนชาวไทยทีพ่ กั อาศัยหรือประกอบ
อาชีพต่างๆ ภายในตำ�บลกะรน อำ�เภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีจำ�นวนมากจนไม่
สามารถนับได้ กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ (Accidental Sampling)
ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยนัก
ประเมินผลอาจเลือกบุคคลทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั เป็นตัวอย่างเพือ่ เป็นการประหยัดเวลาและเงิน
โดยการกำ�หนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ใช้ตารางสำ�เร็จรูปของยามาเน (Yamane)
ซึ่งกำ�หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับนัยสำ�คัญ 0.05 (สุวิมล ติรกานันท์. 2542
: 155-456)ขนาดของค่าคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (สุวิมล ติรกานันท์. 2542 : 155-456)
โดยเมื่อประชากรมีจำ�นวนไม่แน่นอน กำ�หนดให้กลุ่มตัวอย่างมีจำ�นวน 400 คน ทั้ง
ก่อนและหลังดำ�เนินโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้แก่ มัชฌิมเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation, SD), ความถี่ (Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage)
ตลอดจนสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบแบบ t (t-test)
		 1.3 การสำ�รวจความพึงพอใจและความเชือ่ มัน่ ของนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ
ทีม่ ตี อ่ การป้องกันอาชญากรรมตามโครงการฯ เปรียบเทียบระหว่างก่อนเริม่ ดำ�เนินโครงการ
และหลังจากเริ่มดำ�เนินโครงการฯไปแล้ว โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ประชากร คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำ�บลกะรน ซึ่งมีจำ�นวนมากจนไม่สามารถนับได้ กลุ่มตัวอย่าง
ใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างโดยบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึง่ เป็นการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
แบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยนักประเมินผลอาจเลือกบุคคลที่อยู่
ใกล้ตัวเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นการประหยัดเวลาและเงิน โดยการกำ�หนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้ตารางสำ�เร็จรูปของยามาเน (Yamane) ซึ่งกำ�หนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างทีร่ ะดับนัยสำ�คัญ 0.05 ขนาดของค่าคลาดเคลือ่ นร้อยละ 5 (สุวมิ ล ติรกานันท์.
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2542 : 155-456) โดยเมื่อประชากรมีจำ�นวนไม่แน่นอน กำ�หนดให้กลุ่มตัวอย่างมี
จำ�นวน 400 คน ทั้งก่อนและหลังดำ�เนินโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ มัชฌิมเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย (Mean), ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD), ความถี่ (Frequency Distribution) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) ตลอดจนสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การ
ทดสอบแบบ t (t-test)
2. การพัฒนาสร้างคูม่ อื ต้นแบบการดำ�เนินงานโครงการฯ ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ซึ่งทำ�ให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ และ มาตรฐานที่ควรรักษาไว้ในการดำ�เนินโครงการฯในระยะที่ผ่านมา
ตลอดจนสามารถนำ�ไปปรับปรุงพัฒนาเป็นคู่มือต้นแบบเบื้องต้นในการดำ�เนินงาน
โครงการฯ การศึกษาในส่วนนี้ใช้การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ คัดเลือกจากสมาชิกอาสาสมัครชุมชน ในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
ของสถานีตำ�รวจภูธรกะรน ทั้งหมด จำ�นวน 12 คน และตำ�รวจ 3 คน รวมเป็นทั้งหมด
15 คน ประกอบด้วย 1) ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญของกลุ่มเครือข่ายชุมชนลักษณะปฏิบัติการ
ภายใต้ชื่อกลุ่ม “อาสาสมัครตำ�รวจบ้าน” จำ�นวน 3 คน 2) ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญของกลุ่ม
เครือข่ายชุมชนลักษณะแนวร่วม ภายใต้ชอื่ กลุม่ “สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม” จำ�นวน
3 คน 3) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญของกลุม่ พนักงานองค์กรแนวร่วม ภายใต้ชอ่ื กลุม่ “ร้านสะดวกซือ้
รับแจ้งเหตุ” จำ�นวน 3 คน 4) ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญของกลุ่มพนักงานรักษาความปลอดภัย
เอกชนแนวร่วม ภายใต้ชื่อกลุ่ม “รปภ.เฝ้าระวังเหตุ” จำ�นวน 3 คน 5) ผู้ให้สัมภาษณ์
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ผู้ทำ�หน้าที่ควบคุมสั่งการ และติดต่อประสาน หรือสนับสนุน
การปฏิบตั ิ ของอาสาสมัครชุมชนตามโครงการฯ โดยคัดเลือกจากร้อยเวรป้องกันปราบปราม
สถานีต�ำ รวจภูธรกะรน ผูม้ อี าวุโสในทางราชการสูงสุด จำ�นวน 3 คน ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้วธิ กี ารสร้างบทสรุป (Conclusion Drawing) ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวได้จากการสัมภาษณ์
อาสาสมัครชุมชนและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ร้อยเวรป้องกันปราบปราม ซึ่ง
ทั้งหมดจะทำ�ให้ผลการวิจัยในส่วนนี้มีความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือ อันจะทำ�ให้
เสามารถเชื่อมโยงของข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคจากการดำ�เนินโครงการฯ
ในระยะทีผ่ า่ นมา ตลอดจนข้อเสนอแนะซึง่ เป็นแนวทางแก้ไข้ปญ
ั หาและอุปสรรคดังกล่าว
ในมุมมองของอาสาสมัครชุมชน
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สรุปผล

สรุปผล
1. ศึกษาผลสัมฤทธิข์ องโครงการเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนเพือ่ การป้องกัน
อาชญากรรม
		 1.1 การเปรียบเทียบสถิตอิ าชญากรรมเกีย่ วกับทรัพย์ในพืน้ ทีส่ าธารณะ
สถิติอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งผู้วิจัยใช้เพื่อเปรียบเทียบกัน
ประกอบด้วย 3 ช่วงเวลา ดังนี้ 1) จากการวิจยั พบว่า สถิตคิ ดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ในที่
สาธารณะ ช่วงเปรียบเทียบที่ 1 มีจ�ำ นวน 44 คดี ซึง่ มากกว่า ช่วงทดลอง ทีค่ ดีประทุษร้าย
ต่อทรัพย์ในที่สาธารณะเกิดขึ้นเพียง 39 คดี โดยลดลง 5 คดี คิดเป็นลดลงร้อยละ
11.36 ในขณะเดียวกัน สถิติคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ในที่สาธารณะ ช่วงเปรียบเทียบ
ที่ 2 มีจ�ำ นวน 49 คดี ซึง่ มากกว่า ช่วงทดลอง ทีค่ ดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ในทีส่ าธารณะ
เกิดขึน้ เพียง 39 คดี โดยลดลง 10 คดี คิดเป็นลดลงร้อยละ 20.4 จากการเปรียบเทียบทัง้ 2
รูปแบบเห็นได้ชัดถึงความสัมฤทธิ์ผลในการควบคุมอาชญากรรม 2) เมื่อเปรียบเทียบ
สถิตคิ ดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ทป่ี ระเภทเฉพาะทีเ่ กิดขึน้ บนถนน ช่วงเปรียบเทียบที่ 1 กับ
ช่วงทดลอง เห็นได้วา่ ช่วงทดลอง คดีดงั กล่าวในเวลากลางวันลดลง 2 คดี คิดเป็นลดลง
ร้อยละ 18.18 ส่วนในเวลากลางคืนลดลง 12 คดี คิดเป็นลดลงร้อยละ 70.58 ใน
ขณะเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ทุกประเภทที่เกิดบนถนน
ช่วงเปรียบเทียบที่ 2 กับ ช่วงทดลอง เห็นได้ว่า ช่วงทดลอง คดีดังกล่าวในเวลากลาง
วันลดลง 1 คดี คิดเป็นลดลงร้อยละ 10 ส่วนในเวลากลางคืนลงลด 4 คดี คิดเป็นลดลง
ร้อยละ 44.44 จากการเปรียบเทียบทั้ง 2 รูปแบบเห็นได้ชัดถึงความสัมฤทธิ์ผลในการ
ควบคุมอาชญากรรม 3) เมือ่ เปรียบเทียบสถิตคิ ดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ทสี่ ะเทือนขวัญ
ประชาชนทีเ่ กิดในทีส่ าธารณะ ได้แก่ คดีปล้นทรัพย์ และ คดีชงิ ทรัพย์ ช่วงเปรียบเทียบ
ที่ 1 กับ ช่วงทดลอง เห็นได้ว่าทั้งสองช่วงเวลาไม่เกิดคดีปล้นทรัพย์ และชิงทรัพย์ใน
พืน้ ทีส่ าธารณะเลย นัน้ หมายถึง อาชญากรรมประเภทสะเทือนขวัญไม่เพิม่ ขึน้ แม้เวลา
จะผ่านไป 1 ปี สิง่ นีท้ �ำ ให้เห็นความสัมฤทธิผ์ ลในการควบคุมอาชญากรรม ในขณะเดียวกัน
เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีปล้นทรัพย์ในที่สาธารณะ ระหว่าง ช่วงเปรียบเทียบที่ 2 กับ
ช่วงทดลอง เห็นได้คดีดังกล่าวในเวลากลางวันไม่เกิดเพิ่มขึ้น ส่วนในเวลากลางคืนลด
ลง 1 คดี คิดเป็นลดลงร้อยละ 100 และเมือ่ เปรียบเทียบสถิตคิ ดีชงิ ทรัพย์ในทีส่ าธารณะ
ระหว่างช่วงเปรียบเทียบที่ 2 กับ ช่วงทดลอง เห็นได้วา่ คดีดงั กล่าวในเวลากลางวันลดลง
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1 คดี คิดเป็นลดลงร้อยละ 100 ส่วนในเวลากลางคืนลงลด 3 คดี คิดเป็นลดลงร้อยละ
100 เช่นกัน จากการเปรียบเทียบทั้ง 2 รูปแบบเห็นได้ชัดถึงความสัมฤทธิ์ผลใน
การควบคุมอาชญากรรม
		 1.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจและความเชือ่ มัน่ ของประชาชนท้องถิน่
ที่มีต่อการป้องกันอาชญากรรมตามโครงการฯ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของความคิดเห็นของประชาชนท้องถิ่น ระหว่างก่อนเริ่มดำ�เนินโครงการ กับ หลัง
ดำ�เนินโครงการฯ พบว่า ความพึงพอใจและความเชื่อมั่น ของประชาชนโดยเฉลี่ยทั้ง
4 ด้าน มีความแตกต่างไปในทางทีม่ คี วามพึงพอใจ และความเชือ่ มัน่ เพิม่ มากขึน้ อย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิติ ซึง่ ความแตกต่างโดยเฉลีย่ ของความพึงพอใจและความเชือ่ มัน่ ทัง้
4 ด้าน เรียงตามลำ�ดับมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสารกับทางเจ้าหน้าที่
ตำ�รวจ, ด้านการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจและอาสาสมัครตำ�รวจ, ด้านความเชือ่
มั่นในการรักษาความปลอดภัยจากการประทุษร้ายต่อทรัพย์ในที่สาธารณะ และ ด้าน
ความหวาดกลัวภัยจากเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ในที่สาธารณะ จากการเปรียบเทียบ
ดังกล่าวเห็นได้ชัดถึงความสัมฤทธิ์ผลของโครงการฯ
		 1.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่มีต่อการป้องกันอาชญากรรมตามโครงการฯ เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ ระหว่างก่อนเริม่ ดำ�เนิน
โครงการ กับ หลังดำ�เนินโครงการฯ พบว่า ความพึงพอใจและความเชื่อมั่น ของ
นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติโดยเฉลีย่ ทัง้ 4 ด้าน มีความแตกต่างไปในทางทีม่ คี วามพึงพอใจ
และความเชื่อมั่น เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ซึ่งความแตกต่างโดยเฉลี่ย
ของความพึงพอใจและความเชื่อมั่นทั้ง 4 ด้าน เรียงตามลำ�ดับมากไปหาน้อย ได้แก่
ด้านการติดต่อสือ่ สารกับทางเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ, ด้านการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ
และอาสาสมัครตำ�รวจ, ด้านความหวาดกลัวภัยจากเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ในที่
สาธารณะ และ ด้านความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยจากการประทุษร้าย
ต่อทรัพย์ในที่สาธารณะ จากการเปรียบเทียบดังกล่าวเห็นได้ชัดถึงความสัมฤทธิ์ผล
ของโครงการฯ
2. สร้างคู่มือการปฏิบัติงานตามโครงการเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนเพื่อ
การป้องกันอาชญากรรม เพื่อให้หน่วยงานอื่นสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้
การพัฒนาสร้างคู่มือต้นแบบในการดำ�เนินโครงการฯ ต้องคำ�นึงถึงปัญหา
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อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และมาตรฐานทีค่ วรรักษาไว้จากการดำ�เนินโครงการในระยะที่
ผ่านมา ซึง่ จากการสัมภาษณ์อาสาสมัครชุมชนส่วนหนึง่ ซึง่ เป็นบุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญ
ได้ทำ�ให้ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา และมาตรฐานที่ควรรักษาไว้จากการ
ดำ�เนินโครงการฯในระยะที่ผ่านมา โดยการนำ�เสนอเนื้อหาในส่วนนี้ สามารถจำ�แนก
ตามกิจการของอาสาสมัครแต่ละประเภท ดังนี้
		 2.1 โครงการอาสาสมัครชุมชนเพือ่ การป้องกันอาชญากรรม ในส่วนของ
กิจการอาสาสมัครตำ�รวจบ้าน
		 การประสานงานและการติดต่อสื่อสารระหว่างตำ�รวจกับอาสาสมัครตำ�รวจ
บ้าน ตลอดจนการสนับสนุนการทำ�งานระหว่างกัน มีปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
และมาตรฐานที่ควรรักษาไว้ ดังนี้
				
ปัญหาอุปสรรค
				
1) พื้นที่ซึ่งอยู่ในความรับ
ผิดชอบของ สภ.กะรน ส่วน
หนึ่งมีลักษณะภูมิประเทศ
เป็นภูเขาและที่ราบสูงเชิง
เขา โดยบางจุดเป็นพื้นที่
อับสัญญาณวิทยุ สภ.กะ
รน จึงประสานไปยังหน่วย
ง า น อื่ น เ พื่ อ ข อ ร่ ว ม ใช้
เครื่องขยายสัญญาณวิทยุ
ซึ่ ง ติ ด ตั้ ง อยู่ บ นภู เขา ซึ่ ง
ทำ � ใ ห้ ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ
สือ่ สารทางวิทยุได้อย่างทัว่
ถึ ง ทุ ก พื้ น ที่ แต่ ปั จ จุ บั น
ระบบวิทยุดังกล่าวขาด

ข้อเสนอแนะ		
เพื่อปรับปรุงพัฒนา

มาตรฐาน
ที่ควรรักษาไว้

1) เมื่อเครื่องขยายสัญญาณ
บนภูเขามีปัญหา ควรปรับ
เปลี่ ย นช่ อ งความถี่ เพื่ อ
ติดต่อกันเองโดยตรง โดยไม่
ผ่ า นเครื่ อ งขยายสั ญ ญาณ
ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้ า ทำ � ให้ ส ามารถติ ด ต่ อ
สื่อสารกันในระยะที่ไม่ไกล
มากนัก
2) เมื่ อ เห็ น ว่ า เจ้ า หน้ า ที่
ประจำ � ศู น ย์ วิ ท ยุ สื่ อ สาร
ถ่ายทอดข้อความไม่ถูกต้อง
ถ้าเป็นกรณีจำ�เป็นเร่งด่วน
ควรแก้ ปั ญ หาเฉพาะหน้ า
ด้วยการสื่อสารระหว่างกัน
โดยตรง โดยไม่ผา่ นศูนย์วทิ ยุ

1) การเป็นอาสาสมัครชุมชน
มี ภู มิ ลำ � เนาและวั ฒ นธรรม
ด้านภาษาเหมือนกัน ตลอด
จนการเล่นกีฬาด้วยกัน มีสว่ น
ช่วยให้การประสานงานและ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารเข้ า ใจถู ก ต้ อ ง
ตรงกันมากขึ้น
2) ขณะตำ � รวจหรื อ อาสา
สมั ค รตำ � รวจบ้ า นปฏิ บั ติ
หน้าที่ เมือ่ พบปัญหา สามารถ
ขอความช่วยเหลือ หรือขอ
กำ � ลั ง เสริ ม จากอี ก ฝ่ า ยได้
เสมอ โดยฝ่ายที่ถูกร้องขอจะ
เดินทางไปให้ความช่วยเหลือ
หรื อ สนั บ สนุ น ในทั น ที ด้ ว ย
ความเต็มใจ
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ปัญหาอุปสรรค
				
เสถียรภาพในการสื่อสาร
เนื่ อ งจากบนภู เขามี พ ลั ง
ไฟฟ้ า ไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะ
สามารถขั บ เคลื่ อ นการ
ทำ � งานของเครื่ อ งขยาย
สัญญาณวิทยุ
2) เจ้าหน้าที่ประจำ�ศูนย์
วิทยุสอื่ สาร สภ.กะรน ส่วน
หนึ่ ง ขาดทั ก ษะในการ
ติดต่อสื่อสารทางวิทยุ
3) อาสาสมัครตำ�รวจบ้าน
ส่วนหนึ่งขาดทักษะในการ
ติดต่อสื่อสารทางวิทยุ
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ข้อเสนอแนะ		
เพื่อปรับปรุงพัฒนา

มาตรฐาน
ที่ควรรักษาไว้

สื่อสาร
3) กรณี อ าสาสมั ค รตำ � รวจ
บ้าน มีเหตุจ�ำ เป็นเร่งด่วนต้อง
สือ่ สารผ่านวิทยุ หากไม่มนั่ ใจ
ใ น ก า ร ใ ช้ ร หั ส โ ค้ ด วิ ท ยุ
สามารถใช้ภาษาพูดโดยปกติ
ทดแทนได้ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ไม่ เ กิ ด
ความล่าช้าและความคลาด
เคลื่อนในการแจ้งเตือน หรือ
แจ้งขอความช่วยเหลือ

3) การจากทีต่ �ำ รวจและอาสา
สมั ค รตำ � รวจบ้ า นได้ ป ฏิ บั ติ
หน้าทีส่ นับสนุนช่วยเหลือกัน
มาระยะหนึ่ง ทำ�ให้ต่างฝ่าย
ต่างเห็นถึงความสามารถและ
ความทุ่มเทเสียสละของอีก
ฝ่าย ซึ่งนำ�ไปสู่การยอมรับ
และให้เกียรติซึ่งกันและกัน
อย่างบริสุทธิ์ใจ

		 2.2 โครงการอาสาสมัครชุมชนเพือ่ การป้องกันอาชญากรรม ในส่วนของ
กิจการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม
		 การประสานงานและการติดต่อสื่อสารระหว่างตำ�รวจกับสมาชิกแจ้งข่าว
อาชญากรรม ตลอดจนการสนับสนุนการทำ�งานระหว่างกัน มีปญ
ั หาอุปสรรค ข้อเสนอ
แนะ และมาตรฐานที่ควรรักษาไว้ ดังนี้
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ปัญหาอุปสรรค
				
พนักงานที่ร้านสะดวกซื้อ
รับสมัครเข้ามาทำ�งานใหม่
ส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ ท ราบถึ ง
โครงการความร่ ว มมื อ
ระหว่างร้านสะดวกซื้อกับ
ตำ�รวจ กรณีซงึ่ ให้พนักงาน
ร้านสะดวกมีชอ่ งทางพิเศษ
ในการแจ้งเหตุ ตลอดจน
สามารถรั บ แจ้ ง เหตุ ร้ า ย
จากประชาชนและนักท่อง
เที่ยวเบื้องต้นได้

ข้อเสนอแนะ		
เพื่อปรับปรุงพัฒนา

มาตรฐาน
ที่ควรรักษาไว้

การจะทำ � ให้ พ นั ก งานร้ า น
สะดวกซื้ อ ทุ ก คนรั บ รู้ ถึ ง
มาตรการความร่ ว มมื อ
ระหว่ า งร้ า นสะดวกซื้ อ กั บ
ตำ�รวจ กรณีซึ่งให้พนักงาน
ร้านสะดวกมีช่องทางพิเศษ
ในการแจ้ ง เหตุ ตลอดจน
สามารถรับแจ้งเหตุร้ายจาก
ประชาชนและนักท่องเที่ยว
เบื้ อ งต้ น ได้ นั้ น จำ � เป็ น ที่
พนั ก งานร้ า นสะดวกซื้ อ
ระดับหัวหน้า จะต้องหมั่น
ถ่ายทอดข่าวสารในส่วนนีใ้ ห้
บุคลากรภายในองค์กรของ
ต น รั บ รู้ รั บ ท ร า บ อ ย่ า ง
สม่ำ�เสมอ โดยรูปแบบและ

จ า ก ก า ร แ จ้ ง เ ห ตุ ผ่ า น
ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์ ต า ม
ม า ต ร ก า ร ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ระหว่างตำ�รวจกับร้านสะดวก
ซื้อ พบว่า
1) มีความสะดวกกว่าแจ้งเหตุ
ผ่านหมายเลขอื่น เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ตำ�รวจรับสายเร็ว
2) การพูดคุยสื่อสารกับทาง
เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ใช้เวลาไม่
นาน ก็สามารถทราบได้ถึงที่
ตั้งของสถานที่เกิดเหตุ
3) เจ้าหน้าที่ตำ�รวจมาถึงที่
เกิดเหตุเร็วมาก เนือ่ งจากเจ้า

ห น้ า ที่ ตำ � ร ว จ มี ค ว า ม
ชำ�นาญเส้นทางในพื้นที่รับ

		 2.4 โครงการอาสาสมัครชุมชนเพือ่ การป้องกันอาชญากรรม ในส่วนของ
กิจการพนักงานรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังเหตุ
		 การประสานงานและการติดต่อสือ่ สารระหว่างตำ�รวจกับพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยเฝ้าระวังเหตุ ตลอดจนการส่งต่อข่าวสารระหว่างกันของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยเฝ้าระวังเหตุ มีปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และมาตรฐานที่ควรรักษาไว้
ดังนี้
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ปัญหาอุปสรรค
				
1) บางโรงแรมมีระเบียบ
ห้ามพนักงานของโรงแรม
พกโทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะ
ทำ�งาน ซึง่ ระเบียบดังกล่าว
ทำ�ให้ รปภ.โรงแรม แจ้ง
เหตุ ไ ด้ ช้ า ลง เนื่ อ งจาก
ร ป ภ . ผู้ พ บ เ ห็ น
อาชญากรรมหรืออุบตั เิ หตุ
ค น แ ร ก จำ � เ ป็ น ต้ อ ง
ประสานต่อไปยังพนักงาน
ผู้ซึ่งมีสิทธิ์ใช้โทรศัพท์ เพื่อ
แจ้งเหตุดังกล่าวไปยังเจ้า
หน้าที่ตำ�รวจแทนตน
2) รปภ.โรงแรมบางแห่ ง
อาจได้ รั บ อนุ ญ าตให้ พ ก
โทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่อาจ
โทรออกไม่ได้ เนื่องจากไม่
ได้จ่ายค่าบริการ
3) รปภ.โรงแรม แต่ ล ะ
ป ร ะ เ ภ ท มี ก า ร ศึ ก ษ า
ศั ก ยภาพในการพั ฒ นา
ตนเองแตกต่างกัน ปัจจัย
ดังกล่าวส่งผลต่อเงินเดือน
และสวัสดิการ โดย รปภ.
ประเภทที่ได้รับเงินเดือน
และสวัสดิการที่ต่ำ�กว่า จะ
ขาดความตั้ ง ใจในการ
ทำ�งาน
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ข้อเสนอแนะ		
เพื่อปรับปรุงพัฒนา

มาตรฐาน
ที่ควรรักษาไว้

อุ ป กรณ์ สื่ อ สารเป็ น หั ว ใจ
สำ�คัญในการแจ้งเหตุ หาก
ไม่มีอุปกรณ์สื่อสารแล้วการ
แจ้ ง เ ห ตุ ต่ า ง ๆ ก็ จ ะ ไ ม่
สามารถกระทำ�ได้ ดังนัน้ เมือ่
รปภ.ของโรงแรม มีปญ
ั หาใน
การใช้อปุ กรณ์สอื่ สาร จึงเป็น
หน้ า ที่ ข อง รปภ.ระดั บ
หั ว หน้ า ที่ จ ะต้ อ งคิ ด หาวิ ธี
แก้ ไขหรื อ ช่ อ งทางสื่ อ สาร
สำ�รองเตรียมพร้อมไว้เสมอ
นอกจากนัน้ การที่ รปภ.ขาด
ทั ก ษะในการเรี ย นรู้ จ ดจำ �
หรื อ ขาดความใส่ ใจในการ
ทำ�งาน รปภ.ระดับหัวหน้า
จะต้องหมั่นอบรม ถ่ายทอด
ข้อมูลข่าวสารทีส่ �ำ คัญในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ ให้ รปภ.ภายใน
โรงแรมของตนรับรู้รับทราบ
อย่างสม่ำ�เสมอ โดยรูปแบบ
และวิธีการในการถ่ายทอด
ข่ า ว ส า ร นั้ น ขึ้ น อ ยู่ กั บ
ประสบการณ์ แ ละความ
สามารถของหัวหน้า รปภ.
แต่ละโรงแรม

จ า ก ก า ร แ จ้ ง เ ห ตุ ผ่ า น
ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์ ต า ม
ม า ต ร ก า ร ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ระหว่ า งตำ � รวจกั บ รปภ.
โรงแรม พบว่า
1) มีความสะดวกกว่าแจ้งเหตุ
ผ่านหมายเลขอื่น เนื่องจาก
เจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจรั บ สายเร็ ว
การพูดคุยสื่อสารกับทางเจ้า
หน้าที่ตำ�รวจใช้เวลาไม่นาน
และที่ สำ � คั ญ คื อ มาถึ ง ที่ เ กิ ด
เหตุเร็ว
2) การสื่อสารมีเสถียรภาพ
เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
ชั้นสัญญาบัตร เตรียมพร้อม
รอรับสาย ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยหลังจากรับสายสามารถ
สั่งการเจ้าหน้าที่ตำ�รวจภาค
สนามด้วยตนเองได้ในทันที
3) รปภ.โรงแรม ช่วยเฝ้าระวัง
เหตุตา่ งๆบริเวณริมถนนปาก
ทางเข้ า โรงแรมของตน ซึ่ ง
เป็นการสนับสนุนการทำ�งาน
ของเจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจที่ มี
จำ�นวนน้อย ให้สามารถการ
ดู แ ล ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ไ ด้
ครอบคลุมทั้งพื้นที่
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อภิปรายผลการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิข์ องโครงการเครือข่ายอาสาสมัคร
ชุมชนเพือ่ การป้องกันอาชญากรรม ตลอดจนสร้างคูม่ อื การปฏิบตั งิ านตามโครงการฯ
เพื่อให้หน่วยงานอื่นสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ สำ�หรับความสัมฤทธิ์ผลของโครงการฯ
ใช้การประเมินผลรูปแบบของไทเลอร์ (Tyler’s Goal-base Model) ซึ่งเป็นการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิข์ องโครงการฯกับวัตถุประสงค์ โดยใช้แบบการประเมิลผลชนิด
1 กลุม่ 2 ครัง้ (Pretest-Posttest หรือ Before-and-after Design) ซึง่ หมายถึง ประเมิน
ผลก่อนดำ�เนินโครงการและหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้ว เพื่อนำ�ผลการประเมินทั้ง 2
ครัง้ มาเปรียบเทียบกัน ข้อมูลทีใ่ ช้ในการประเมินเป็นข้อมูลเชิงประมาณ ซึง่ ได้จากสถิติ
การเกิดอาชญากรรม และแบบสอบถาม โดยจากการวิจยั พบว่า หลังจากดำ�เนินโครงการฯ
ประชาชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่น
ต่อการป้องกันอาชญากรรมตามโครงการฯเพิม่ สูงขึน้ ทุกด้าน ซึง่ สอดคล้องกับผลสถิติ
คดีอาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ในที่สาธารณะที่ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดี
อาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์บนถนนในเวลากลางคืน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ
สัมฤทธิ์ผลของโครงการฯ โดยความสัมฤทธิ์ดังกล่าวเกิดจากปัจจัยสำ�คัญสามประการ
ประการแรกเกิดจากการใช้เทคนิคการวิเคราะห์อาชญากรรมเชิงภูมศิ าสตร์เป็นเครือ่ งมือ
ในการกำ�หนดแผนและมาตรการป้องกันอาชญากรรม ประการที่สองเกิดจากการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
อาชญากรรมเชิงภูมศิ าสตร์ ประการทีส่ ามเกิดจากความรับผิดชอบต่อหน้าทีแ่ ละความ
ตั้งใจในการทำ�งานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจภาคสนาม
การวิเคราะห์อาชญากรรมเชิงภูมิศาสตร์ มีความจำ�เป็นอย่างยิ่งต่อการนำ�
โครงการเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนเพื่อป้องกันอาชญากรรม ไปสู่การประยุกต์ใช้
(สุดสงวน สุธสี ร. 2551 : 2)กล่าวคือ ผูด้ �ำ เนินโครงการฯใช้เทคนิควิเคราะห์อาชญากรรม
เชิงภูมศิ าสตร์ในเกือบทุกขัน้ ตอนของการจัดทำ�โครงการฯ ยกตัวอย่างเช่น การวางแผน
การทำ�งานของตำ�รวจและอาสาสมัครตำ�รวจบ้าน , การกำ�หนดช่วงเวลาในการแจ้งจุด
เฝ้าระวังของสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม , การคัดเลือกร้านสะดวกซือ้ และ ป้อมยาม
โรงแรม เข้าร่วมโครงการฯ โดยพิจารณาจากตำ�แหน่งที่ตั้งของสถานที่นั้นๆ ตลอดจน
การนำ�รถยนต์ต�ำ รวจหรือรถยนต์ของอาสาสมัครตำ�รวจบ้านไปจอดลวงคนร้ายให้เข้าใจ
ผิดว่าเจ้าหน้าที่ตำ�รวจหรืออาสาสมัครตำ�รวจบ้านปฏิบัติหน้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว
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เป็นต้น ทัง้ นีเ้ มือ่ ประกอบกับการปฏิบตั งิ านการป้องกันอาชญากรรมซึง่ มีการช่วยเหลือ
สนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำ�รวจภาคสนามกับอาสาสมัครตำ�รวจบ้าน
สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม พนักงานร้านสะดวกซื้อ และพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยโรงแรม ตามข้อตกลงหรือมาตรการความร่วมมือในโครงการฯ ยิ่งทำ�ให้การ
ป้องกันอาชญากรรมมีประสิทธิภาพ ตลอดจนประชาชนและนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ
มีความพึงพอใจและความเชือ่ มัน่ มากขึน้ ซึง่ หลักการทำ�งานของอาสาสมัครชุมชนกลุม่
ต่างๆ มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนและสอดรับการทำ�งานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจในการ
ป้องกันอาชญากรรมดังนี้
1. อาสาสมัครตำ�รวจบ้าน ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามตารางเวรทีส่ ถานีต�ำ รวจกำ�หนดให้
โดยขึน้ การบังคับบัญชากับร้อยเวรป้องกันปราบปราม ซึง่ ในแต่ละวันผูด้ �ำ เนินโครงการฯ
จะชี้แจงสถานภาพอาชญากรรมในพื้นที่ให้ทราบ จากนั้นจะจัดวางกำ�ลังทั้งเจ้าหน้าที่
สายตรวจ จราจร และอาสาสมัครตำ�รวจบ้าน เพือ่ แบ่งพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบยังถนนเส้นทาง
ต่างๆ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์อาชญากรรมเชิงภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการ
วางแผนและตัดสินใจ อาสาสมัครตำ�รวจบ้านมีหน้าทีป่ รากฏกายตรวจเดินเท้าสลับกับ
การออกตรวจโดยใช้รถจักรยานยนต์เพือ่ ป้องกันเหตุรา้ ยต่างๆบนเส้นทางทีร่ บั ผิดชอบ
ทั้งนี้หากมีเหตุร้ายเกิดขึ้น หลังจากได้รับแจ้งเหตุให้อาสาสมัครตำ�รวจบ้านตั้งจุดสกัด
บริเวณเส้นทางที่ตนรับผิดชอบในทันที ทัง้ นี้เพื่อสกัดกั้นคนร้าย หรือประวิงเวลา หรือ
แจ้งเส้นทางหลบหนีของคนร้ายให้รอ้ ยเวรป้องกันปราบปรามทราบ เพือ่ ดำ�เนินการไล่ลา่
จับกุมต่อไป
2. สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม ทำ�หน้าที่สังเกตการณ์หรือสอดส่องพฤติกรรม
ที่ผิดสังเกตของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งมีลักษณะที่น่าจะเป็นภัยต่อส่วนรวมแล้ว
รายงานข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ โดยในแต่ละวันสมาชิกแจ้งข่าว
อาชญากรรมจะแจ้งจุดเฝ้าระวังยังสถานที่ซึ่งอาชญากรรมหนาแน่นโดยผ่านช่องทาง
วิทยุสอื่ สาร ซึง่ ผูด้ �ำ เนินโครงการฯจะเป็นผูก้ �ำ หนดช่วงเวลาในการแจ้งฯ โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์อาชญากรรมเชิงภูมศิ าสตร์เป็นเครือ่ งมือในการวางแผนและตัดสินใจ ทัง้ นี้
เมื่อสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมทราบหรือพบเห็นพฤติการณ์ต่างๆ ที่สงสัยว่าจะมีผู้
กระทำ�ผิด หรือก่ออาชญากรรมใดๆ ก็จะรีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำ�รวจโดยเร็วที่สุด
3. อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ในพื้นที่สาธารณะ อาทิเช่น การลักทรัพย์ การ
วิง่ ราวทรัพย์ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ บ่อยครัง้ ทีอ่ าชญากรรมประเภทดังกล่าวเกิดขึน้
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กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำ�บลกะรน โดยผู้เสียหายไม่สามารถใช้โทรศัพท์แจ้งเหตุ
ดังกล่าวมายังสถานีต�ำ รวจได้ เนือ่ งจากโทรศัพท์ได้ถกู ประทุษร้ายไปด้วย ประกอบกับ
ทีต่ ง้ั ของสถานีต�ำ รวจภูธรกะรนมิได้อยูจ่ ดุ ศูนย์กลางของตำ�บลกะรน อีกทัง้ ยังอยูห่ า่ งไกล
จากจุดที่เกิดอาชญากรรมหนาแน่น (Hot Spot) จึงเป็นไปไม่ได้ที่นักท่องเที่ยวจะเดิน
ทางมาแจ้งเหตุทสี่ ถานีต�ำ รวจภูธรกะรนได้อย่างทันท่วงที ด้วยเหตุนผี้ ดู้ �ำ เนินโครงการฯ
จึงจำ�เป็นต้องแสวงหาความร่วมมือจากร้านสะดวกซื้อ เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันอาชญากรรม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์อาชญากรรมเชิงภูมิศาสตร์เป็น
เครื่องมือในการวางแผนและตัดสินใจ กล่าวคือ ในปัจจุบันร้านสะดวกซื้อของบริษัท
มีชื่อเสียงต่างๆ ส่วนใหญ่เปิดให้บริการ 24 ชม.คล้ายกับสถานีตำ�รวจ ซึ่งปัจจุบันได้
ขยายสาขาอย่างมากมาย และกระจายอยูท่ วั่ ทุกแห่งหนในตำ�บลกะรน ร้านสะดวกซือ้
บางแห่งอยูใ่ นจุดทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดอาชญากรรม เป็นเหตุให้ถกู คนร้ายก่อเหตุชงิ ทรัพย์
และปล้นทรัพย์ ดังที่ปรากฏตามข่าวอยู่เนืองๆ ทั้งนี้ แต่เดิมร้านสะดวกซื้อดังกล่าวให้
บริการด้านการค้าเพียงอย่างเดียว แต่ในปัจจุบันได้ยกระดับการให้บริการ โดยได้รับ
ชำ�ระค่าไฟ ค่าประปา ค่าเคเบิลทีวี ค่าโทรศัพท์ ค่าบัตรเครดิต ค่าอินเตอร์เน็ต
ค่าโดยสารเครื่องบิน ฯลฯ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะนำ�ร้านสะดวกซื้อเข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โดยการให้รา้ นสะดวกซือ้ ดังกล่าวให้
บริการรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเบื้องต้นให้แก่ทางเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ซึ่งการแจ้งเหตุเร็ว
เป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อความสำ�เร็จในการติดตามจับกุมคนร้าย และเมื่อคนร้าย
ถูกจับกุมก็จะเป็นการป้องกันอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต เนื่องจาก
เป็นการตัดโอกาสมิให้คนร้ายรายนีไ้ ปก่อเหตุซ�ำ้ อีก ดังนัน้ ความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น
นอกจากร้านสะดวกซื้อจะสามารถป้องกันเหตุร้ายให้กับตนเองได้แล้ว ยังสามารถ
ช่วยเหลือสังคมได้ดว้ ย จึงเป็นการเอือ้ ประโยชน์ดว้ ยกันทัง้ สองฝ่าย จากเหตุผลดังกล่าว
ผู้ดำ�เนินโครงการฯจึงได้จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำ�นวน 2 เลขหมาย ตลอดจนเปิด
“กลุ่มไลน์ร้านสะดวกซื้อ” ขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อใช้เป็นช่องทางพิเศษในการติดต่อกับ
ร้านสะดวกซือ้ แต่ละแห่ง ดังนัน้ เมือ่ เกิดเหตุรา้ ยในร้านสะดวกซือ้ พนักงานร้านสะดวก
ซือ้ สามารถแจ้งเหตุดงั กล่าวมายังเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เมือ่ เกิด
เหตุรา้ ยต่างๆในพืน้ ทีส่ าธารณะ ประชาชนและนักท่องเทีย่ วซึง่ เป็นผูเ้ สียหาย สามารถ
เดินทางมาแจ้งเหตุเบื้องต้นได้ที่ร้านสะดวกซื้อสาขาที่ใกล้ที่สุด จากนั้นร้านสะดวก
จะแจ้งข่าวต่อมายังเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
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4. พนักงานรักษาความปลอดภัยโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการฯ ทำ�หน้าที่เฝ้าระวัง
เหตุตา่ งๆบริเวณรินถนนปากทางเข้าโรงแรมของตน โดยการสังเกตการณ์หรือสอดส่อง
พฤติกรรมที่ผิดสังเกตของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งมีลักษณะที่น่าจะเป็นภัยต่อ
ส่วนรวมแล้วรายงานข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ ซึง่ การทำ�หน้าทีด่ งั กล่าว
เป็นการสนับสนุนการทำ�งานของเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจทีม่ จี �ำ นวนน้อย เพือ่ ให้สามารถดูแล
ความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ จากเหตุผลและ
ความจำ�เป็นดังกล่าว ผูด้ �ำ เนินโครงการฯ จึงได้จดั ซือ้ โทรศัพท์เคลือ่ นที่ จำ�นวน 2 เลขหมาย
ตลอดจนเปิด ”กลุ่มไลน์พนักงานรักษาความปลอดภัย” ขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อใช้เป็น
ช่องทางพิเศษในการติดต่อกับ รปภ.ซึ่งประจำ�อยู่ป้อมยามแต่ละโรงแรม ดังนั้น เมื่อ
เกิดเหตุร้ายต่างๆหรือพบเจอบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย ในบริเวณพื้นที่ป้อมยาม
ของตน ก็สามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุดังกล่าวมายังเจ้าหน้าที่ตำ�รวจเพื่อให้เข้าไปตรวจ
สอบหรือยับยัง้ คนร้ายก่อนทีจ่ ะลงมือก่อเหตุ ซึง่ การคัดเลือกป้อมยามของโรงแรมต่างๆ
เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ผู้วิจัยได้พิจารณาจากสถานที่ตั้งของป้อมยาม โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์อาชญากรรมเชิงภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการวางแผนและตัดสินใจ
กล่าวโดยสรุป โครงการเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนเพือ่ การป้องกันอาชญากรรม
มีวธิ กี ารทำ�งานเพือ่ ป้องกันอาชญากรรมในเชิงรุกโดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการป้องกันอาชญากรรมภายในชุมชนของตน (Palmiotto. 2000 : 86-87) โดย
สถานีตำ�รวจจะจัดวางกำ�ลังเจ้าหน้าที่สายตรวจ จราจร และอาสาสมัครตำ�รวจบ้าน
แบ่งพื้นที่ให้รับผิดชอบบนถนนสายต่างๆ เพื่อปรากฏกายป้องกันเหตุตามจุดที่ได้
วิเคราะห์อาชญากรรมไว้ ตลอดจนประสานความร่วมมือไปยังร้านสะดวกซื้อในพื้นที่
รับผิดชอบ ซึ่งมีอยู่หลายแห่งในตำ�บลกะรน เพื่อให้ร้านสะดวกซื้อดังกล่าวทำ�หน้าที่
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายจากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้ง
ประสานความร่วมมือไปยัง รปภ.ของโรงแรมต่างๆทีม่ ปี อ้ มยอมอยูร่ มิ ถนน เพือ่ ให้ชว่ ย
เฝ้าระวังเหตุร้ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้เมื่อเกิดเหตุ สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมที่
ผ่านการอบรมจากสถานีตำ�รวจ หรือ ร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการ หรือ รปภ.
โรงแรม สามารถแจ้งเหตุดงั กล่าวมายังเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ เพือ่ เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจจะได้รว่ ม
กับอาสาสมัครตำ�รวจบ้านเข้าระงับเหตุอย่างทันท่วงที ในขณะเดียวกันสมาชิกแจ้งข่าว
อาชญากรรมอีกส่วนหนึ่งซึ่งอาจมีโอกาสได้พบเห็นคนร้ายดังกล่าวหลังจากเกิดเหตุ
ก็สามารถแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ตำ�รวจและอาสาสมัครตำ�รวจบ้านทราบข้อมูลเพิ่ม
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เติมถึงเส้นทางที่คนร้ายขับผ่าน หรือเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี เจ้าหน้าที่ตำ�รวจก็จะ
นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไปวางแผนและสัง่ การเพือ่ สกัดกัน้ คนร้าย ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารสกัดจับคน
ได้อย่างรวดเร็วในที่สุด โดยกระบวนการทำ�งานของโครงการฯ
จากการดำ�เนินโครงการในแต่ละขัน้ ตอน ผูว้ จิ ยั พบว่ายังคงมีปญ
ั หาอุปสรรคอยูบ่ า้ ง
ซึง่ ปัญหาอุปสรรคทีส่ �ำ คัญในการดำ�เนินโครงการฯ คือ พืน้ ทีซ่ งึ่ อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของ สภ.กะรน ส่วนหนึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบสูงเชิงเขา โดย
บางจุดเป็นพืน้ ทีอ่ บั สัญญาณวิทยุ สภ.กะรน จึงประสานไปยังหน่วยงานอืน่ เพือ่ ขอร่วม
ใช้เครื่องขยายสัญญาณวิทยุซึ่งติดตั้งอยู่บนภูเขา ซึ่งทำ�ให้สามารถติดต่อสื่อสารทาง
วิทยุได้อย่างทัว่ ถึงทุกพืน้ ที่ แต่ปจั จุบนั ระบบวิทยุดงั กล่าวขาดเสถียรภาพในการสือ่ สาร
เนือ่ งจากบนภูเขามีพลังไฟฟ้าไม่เพียงพอทีจ่ ะสามารถขับเคลือ่ นการทำ�งานของเครือ่ ง
ขยายสัญญาณวิทยุ ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อเครื่องขยายสัญญาณบนภูเขามีปัญหา เจ้าหน้าที่
ตำ�รวจและอาสาสมัครชุมชนได้ใช้วธิ ปี รับเปลีย่ นช่องความถี่ เพือ่ ติดต่อกันเองโดยตรง
โดยไม่ผา่ นเครือ่ งขยายสัญญาณ ซึง่ เป็นการแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าทำ�ให้สามารถติดต่อ
สื่อสารกันในระยะที่ไม่ไกลมากนัก แต่ทั้งนี้หากจะขจัดปัญหาดังกล่าวเป็นการถาวร
จำ�เป็นต้องใช้งบประมาณจำ�นวนมาก เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารดังกล่าว
แต่เนือ่ งจาก สภ.กะรน เป็นสถานีต�ำ รวจทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่ เป็นเหตุให้ไม่ได้รบั การจัดสรร
งบประมาณมากนัก จึงเป็นการยากที่จะแก้ปัญหานี้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนปัญหาในขัน้ ตอนของ
โครงการฯด้านอืน่ ๆ อาทิเช่น การคัดเลือกอาสาสมัครชุมชน การฝึกอบรมอาสาสมัคร
ชุมชน การเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ สวัสดิการ วัสดุอปุ กรณ์ และยานพาหนะ
การประชาสัมพันธ์โครงการ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศของอาสาสมัครชุมชน การ
สนับสนุนการทำ�งานระหว่างอาสาสมัครชุมชน การให้ความร่วมมือของบุคคลภายนอก
ถือได้ว่ามีปัญหาเพียงเล็กน้อย ไม่เป็นอุปสรรคในการป้องกันอาชญากรรมตาม
มาตรการของโครงการฯมากนัก ส่วนใหญ่เป็นปัญหาในระดับปัจเจกชน ซึง่ วิธที ดี่ ที สี่ ดุ
ในการแก้ปัญหา คือ การพูดคุยหาเหตุผลในการจัดการกับปัญหา ยอมรับ รอคอย
และพยายามเข้าใจ รวมถึงการหารือกับผู้มีอำ�นาจตัดสินและสามารถช่วยเหลือได้
นอกจากนี้ในการดำ�เนินโครงการฯ ผู้วิจัยพบว่ามีมาตรฐานที่ควรรักษาไว้ หรือ
จุดเด่นบางประการที่สามารถเป็นแบบแผนหรือเป็นแนวทางตัวอย่างในการจัดทำ�โค
รงการฯในระยะต่อไปได้ กล่าวคือ อาสาสมัครชุมชนส่วนหนึ่ง เป็นสมาชิกเครือข่าย
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วิทยุสมัครเล่นฯด้วย ซึ่งแต่ละคนมีวิทยุที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีทักษะในการใช้
งานวิทยุพอสมควร เนื่องจากการได้รับการอบรมและผ่านการทดสอบจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมาก่อน เมื่อประกอบกับอาสาสมัครชุมชนฯทุกคนทำ�งานในตำ�บลกะรน
โดยมีทั้งงานกลางวันและกลางคืน จึงทำ�ให้การติดต่อประสานงาน เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมสามารถกระทำ�ได้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนพบ
ว่าการแจ้งเหตุผ่านหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามมาตรการความร่วมมือระหว่าง
ตำ�รวจกับอาสาสมัครชุมชน มีความสะดวกรวดเร็วกว่าแจ้งเหตุผ่านหมายเลขอื่น
เนือ่ งจากเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจรับสายเร็ว การพูดคุยสือ่ สารกับทางเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจใช้เวลา
ไม่นาน และทีส่ �ำ คัญคือมาถึงทีเ่ กิดเหตุเร็วมาก รวมทัง้ พบว่าการแจ้งเหตุผา่ นหมายเลข
โทรศัพท์ดังกล่าวค่อนข้างมีเสถียรภาพ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ตำ�รวจชั้นสัญญาบัตร
เตรียมพร้อมรอรับสาย ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยหลังจากรับสายสามารถสัง่ การเจ้าหน้าที่
ตำ�รวจภาคสนามด้วยตนเองได้ในทันที และเจ้าหน้าที่ตำ�รวจไม่ต้องกังวลเรื่องสาย
รบกวน เนือ่ งจากผูท้ ราบหมายเลขโทรศัพท์มแี ต่อาสาสมัครชุมชนผูผ้ า่ นการอบรมตาม
โครงการฯเท่านัน้ จึงสามารถทำ�ให้รบั สายได้ทกุ หมายเลขทีโ่ ทรเข้ามาโดยไม่มกี ารเลือก
ปฏิบัติ โดยทั้งนี้การติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วเป็นปัจจัยสำ�คัญประการหนึ่งของ
ความสัมฤทธิ์ผลของโครงการนี้ ซึ่งส่งผลดีโดยตรงต่อสถิติการเกิดอาชญากรรม รวม
ถึงความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงถือได้ว่าเป็น
มาตรฐานที่ควรรักษาไว้ ซึ่งสามารถนำ�ไปเป็นแบบแผนหรือเป็นแนวทางตัวอย่างใน
การจัดทำ�โครงการฯให้แก่สถานีตำ�รวจอื่นๆ ซึ่งนอกจากด้านการติดต่อสื่อสารแล้ว
โครงการนีย้ งั มีมาตรฐานทีค่ วรรักษาไว้ หรือ จุดเด่นบางประการในการดำ�เนินโครงการ
ขั้นตอนอื่นๆ อีกพอสมควร ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่สนับสนุนให้การป้องกันอาชญากรรม
ตามโครงการฯมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิงประจักษ์
ความสัมฤทธิผ์ ลของการป้องกันอาชญากรรมตามโครงการเครือข่ายอาสาสมัคร
ชุมชนเพื่อการป้องกันอาชญากรรม ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของกระบวนการคัดเลือก
อาสาสมัครชุมชน การฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชน การเตรียมความพร้อมด้านงบ
ประมาณ สวัสดิการ วัสดุอปุ กรณ์ และยานพาหนะให้แก่อาสาสมัครชุมชน ซึง่ กระบวน
ดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญต่อความสำ�เร็จในการประสานงานและการติดต่อ
สื่อสารระหว่างอาสาสมัครชุมชนกับตำ�รวจ รวมถึงความสำ�เร็จในการส่งต่อข่าวสาร
ภายในกลุม่ ของอาสาสมัครชุมชนกลุม่ ต่างๆ ผลดีทตี่ ามมาคือทำ�ให้อาสาสมัครชุมชน
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และตำ�รวจเกิดการยอมรับซึง่ กันและกัน ทัง้ สองฝ่ายจึงร่วมกันช่วยเหลือสนับสนุนการ
ทำ�งานระหว่างกันอย่างบริสทุ ธิใ์ จโดยเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมเป็นหลัก นอกจากองค์
ประกอบดังกล่าวแล้ว ความสัมฤทธิ์ผลของการป้องกันอาชญากรรมตามโครงการฯ
ยังขึ้นอยู่กับความสามารถหรือทักษะด้านภาษาต่างประเทศของอาสาสมัครชุมชน
ตลอดจนความสามารถในการประชาสัมพันธ์โครงการฯต่อประชาชนและนักท่องเทีย่ ว
ชาวต่างชาติ ทั้งสองประการเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติรับรู้ถึงมาตรการป้องกันอาชญากรรมตามโครงการฯ รวมทั้งเป็นปัจจัย
สำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการด้านความความปลอดภัยของอาสา
สมัครชุมชน ผลดีที่ตามมาคือทำ�ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมถึง
หน่วยงานรัฐภาคส่วนต่างๆ พร้อมใจให้ความร่วมมือแก่อาสาสมัครชุมชนและตำ�รวจใน
การป้องกันอาชญากรรมตามรูปแบบของโครงการนี้ กล่าวโดยสรุปได้วา่ ความสัมฤทธิผ์ ล
ของการป้องกันอาชญากรรมตามโครงการฯขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการสนับสนุน
การทำ�งานระหว่างกันของตำ�รวจกับอาสาสมัครชุมชนทั้ง 4 เครือข่าย ตลอดจน
การยอมรับและให้ความร่วมมือจากประชาชน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และหน่วย
งานราชการในพื้นที่ท่องเที่ยว

ข้อเสนอแนะ

1.ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
		 1.1 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ บริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ตำ � รวจพึ ง เป็ น ไปเพื่ อ สนองตอบต่ อ ปั ญ หาความต้ อ งการและความคาดหวั ง ของ
ประชาชน กล่าวคือ เป็นบริการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความสะดวกรวดเร็วใน
การให้บริการ รวมทั้งเป็นบริการที่ประชาชนเสียค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด ดังนั้นทิศทาง
การพัฒนาและระบบการให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเทีย่ วในพืน้ ทีซ่ งึ่ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สำ�คัญ เช่น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี , อำ�เภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์
, ตำ�บลป่าตอง และตำ�บลกะรน จังหวัดภูเก็ต จึงควรเน้นให้สถานีต�ำ รวจมีจดุ ให้บริการ
ทีท่ วั่ ถึงและสามารถเข้าถึงง่ายเป็นหลัก สถานีต�ำ รวจในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วจึงควรแสวงหา
ความร่วมมือจากองค์กรเอกชนในพื้นที่ และส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรเหล่านั้นช่วย
ทำ�หน้าทีเ่ ป็นหน่วยบริการประชาชนเบือ้ งต้น อันส่งผลให้เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจสามารถให้
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บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถรับรู้
ข่าวสารอาชญากรรมต่างๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ส่วนใหญ่เมือ่ ประสบอุบตั เิ หตุ หรือ ประสบเหตุอาชญากรรม บ่อยครัง้ ทีส่ ญ
ู เสียอุปกรณ์
สื่อสาร รวมทั้งไม่ทราบเส้นทางเพื่อเดินทางไปแจ้งเหตุยังสถานีตำ�รวจ
		 1.2 กองบัญชาการตำ�รวจภูธรภาค ควรสนับสนุนให้สถานีต�ำ รวจในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว
จัดทำ�โครงการเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนเพื่อการป้องกันอาชญากรรม กล่าวคือ
หลังจากดำ�เนินโครงการฯ จากผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท้องถิ่นและ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่า ระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในแต่ละด้าน
สอดคล้องกับผลสถิติคดีอาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ในที่สาธารณะที่ลดลง
ซึ่งเป็นการแสดงถึงผลสำ�เร็จของโครงการ ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้มีการดำ�เนิน
โครงการนี้ในสถานีตำ�รวจซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วไป
		 1.3 สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ หรือ กองบัญชาการตำ�รวจนครบาล หรือ กอง
บัญชาการตำ�รวจภูธรภาค หรือ สถานีต�ำ รวจนครบาล หรือ สถานีต�ำ รวจภูธร สามารถ
นำ � รู ป แบบและวิ ธี ก ารตามโครงการเครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค รชุ ม ชนเพื่ อ การป้ อ งกั น
อาชญากรรม ไปประยุกต์ใช้ขยายผลแก่สถานีตำ�รวจในพื้นที่ท่องเที่ยว สำ�หรับการ
ปฏิบตั งิ านป้องกันอาชญากรรมโดยอาศัยการมีสว่ นร่วมจากประชาชนทีส่ อดคล้องกับ
วิเคราะห์จดุ อาชญากรรมหนาแน่น (Hot spot) ได้ทนั ที โดยไม่จ�ำ เป็นต้องออกระเบียบ
ใหม่เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการ
ตำ�รวจ
		 1.4 การวิเคราะห์อาชญากรรมเชิงภูมศิ าสตร์ (Crime Mapping) มีความจำ�เป็น
อย่างยิ่งต่อการนำ�โครงการเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนเพื่อป้องกันอาชญากรรม ไปสู่
การประยุกต์ใช้ กล่าวคือ จะต้องมีการวิเคราะห์อาชญากรรมเชิงภูมศิ าสตร์ในเกือบทุก
ขั้นตอนของการจัดทำ�โครงการฯ ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนการทำ�งานของตำ�รวจ
และอาสาสมัครตำ�รวจบ้าน, การกำ�หนดช่วงเวลาในการแจ้งจุดเฝ้าระวังของสมาชิก
แจ้งข่าวอาชญากรรม, การคัดเลือกพนักงานร้านสะดวกซือ้ และ รปภ.โรงแรม เข้าร่วม
โครงการฯ โดยอาศัยสถานที่ตั้งของร้านสะดวกซื้อและป้อมยาม ตลอดจนการนำ�
รถยนต์ต�ำ รวจหรือรถยนต์ของอาสาสมัครตำ�รวจบ้านไปจอดลวงคนร้ายให้เข้าใจผิดว่า
เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจหรืออาสาสมัครตำ�รวจบ้านปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูใ่ นบริเวณดังกล่าว เป็นต้น
		 1.5 การจั ด ทำ � โครงการเครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค รชุ ม ชนเพื่ อ การป้ อ งกั น
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อาชญากรรม ซึง่ จัดเป็นโครงการทีอ่ าศัยการมีสว่ นร่วมจากประชาชน จำ�เป็นต้องเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนจัดทำ�แผน เช่น การขอความเห็น
ชอบในการจัดทำ�โครงการผ่านเวที กต.ตร. เป็นต้น เพราะโครงการที่จัดทำ�ขึ้น
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ นำ�ไปใช้แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน ดังนัน้ จึงเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งที่จะเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนแรกของ
โครงการ เพื่อจะได้ร่วมกันร่างแผนพร้อมแก้ไขปรับปรุงในส่วนสำ�คัญ ทั้งนี้เพื่อให้
โครงการที่จัดทำ�ขึ้นเป็นโครงการที่ทุกฝ่ายยอมรับและสามารถนำ�ไปปฏิบัติในชุมชน
ได้จริง โดยปราศจากการต่อต้านในภายหลัง
		 1.6 สถานีตำ�รวจซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยว ควรเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่
มีจิตอาสามีโอกาสได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสม
เนือ่ งจากพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วแต่ละแห่งมักมีนกั ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติจ�ำ นวนมาก นักท่องเทีย่ ว
บางส่วนอาจตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม แต่ก็อาจมีบางส่วนที่เป็นอาชญากรเสียเอง
ดังนั้น การที่มีอาสาสมัครเป็นชาวต่างชาติจะช่วยให้การสื่อสารและการให้ความ
ช่วยเหลือเหยื่อ หรือการติดตามจับกุมคนร้ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยเรื่อง เครือข่ายอาสาสมัครชุมชนเพื่อการป้องกันอาชญากรรม ใช้แบบ
การประเมินผลประเภทไม่มกี ารทดลอง (Non-experimental Design) เพือ่ เปรียบเทียบ
แบบมีเฉพาะกลุ่มที่ได้รับโครงการหรือกลุ่มทดลองใช้โครงการ (X) เพียงกลุ่มเดียว
เท่านั้น โดยใช้แบบการประเมิลผลชนิด 1 กลุ่ม 2 ครั้ง (Pretest-Posttest หรือ
Before-and-after Design) ซึ่งหมายถึง ประเมินผลก่อนดำ�เนินโครงการและหลังจาก
สิน้ สุดโครงการแล้ว และนำ�ผลการประเมินทัง้ 2 ครัง้ มาเปรียบเทียบกัน ดังนัน้ การนำ�
โครงการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไป หากมีประเมินโครงการโดยเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนสถิติการเกิดอาชญากรรม
ระหว่างสถานีตำ�รวจที่จัดทำ�โครงการฯ กับ สถานีตำ�รวจซึ่งมีบริบทคล้ายกันแต่ไม่ได้
จัดทำ�โครงการฯ ก็จะสามารถเห็นความสัมฤทธิ์ผลของโครงการฯได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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