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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาการบริหารงานของต ารวจชุมชนสัมพันธ์กรณีศึกษา
สถานีต ารวจนครบาลสามเสน (2) เพ่ือศึกษาผลการปฏิบัติงานของต ารวจชุมชนสัมพันธ์กรณศีึกษาสถานีต ารวจ
นครบาลสามเสน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นชุมชนในเขตพ้ืนที่การดูแลของต ารวจชุมชนสัมพันธ์สถานี
ต ารวจนครบาลสามเสน ทั้งหมด 3 ชุมชน จาก 25 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่าน้ าสามเสน ชุมชนวัดโบสถ์ ชุมชน 
สีคาม  

ผลการวิจัยพบว่า 
1.การบริหารงานของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจนครบาลสามเสนเป็นการบริหารงานแบบ

ครอบครัว ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจนั้นได้ก าหนดนโยบายการมีส่วนร่วมกับประชาชนเพ่ือเป็น
การป้องกันปัญหาอาชญากรรม สารเสพติดทุกชนิดในชุมชน 

2.ผู้บังคับบัญชาการสถานีต ารวจนครบาลสามเสนได้ควบคุมการปฏิบัติงานของต ารวจชุมชนสัมพันธ์
โดยให้รองผู้ก ากับการปราบปราม,สารวัตรปราบปรามที่รับผิดชอบงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์รวมถึงเจ้าหน้าที่ชุด
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันโดยการให้เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนสัมพันธ์
เข้าไปพบปะ เยี่ยมเยียนและพูดคุยกับหน่วยงาน ชุมชน รวมถึงการให้ความรู้ในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ 
การดูแลของเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนสัมพันธ์สถานีต ารวจนครบาลสามเสน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ด้านชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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Abstract 

The objectives of this study were (1) to study administration’s Police Community 
Relations at Samsen Police Station (2) to study effect on Police Community Relations work 
at Samsen Police Station. The target group used in this study were people living in the area 
of Police Community Relations’s  Samsen Police Station, 3 communities from 25 
communities. Research’s results were found that include Thanam Samsen  Community, 
Wat Bot Community, Sikham Community. 

1 Administration of Samsen Police Station’Police Community Relations is a family-
based management. In the performance of police duties, has set a policy to engage with the 
public to prevent crime of all kinds of drugs in the community.  

2.The superintendent Samsen Police stration have ordered deputy superintendent, 
inspector(suppression) and police community relation to visit the people and educate in the 
school to work as well. 
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บทน า 
 ในปัจจุบันประเทศไทยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท าให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้
แรงงานและการด ารงชีวิตของประชาชนซึ่งท าให้มีแนวโน้มที่สามารถก่ออาชญากรรมในชุมชนมากขึ้น 
โดยเฉพาะปัญหาการเงินภายในครอบครัว การใช้สอยภายในครอบครัวไม่เพียงพอต่อจ านวนสมาชิก 

ในครอบครัวจึงท าให้ผู้แบกรับภาระการใช้จ่ายทั้งหมดภายในครอบครัว บั่นทอนจิตใจในการที่จะ
ท างานเกิดภาวะตึงเครียดภายในครอบครัวเกิดการทะเลาะวิวาทอาจน าไปสู่การก่ออาชญากรรมภายในชุมชน
ของตนปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งทางรัฐบาลได้มีนโยบายในการป้องกันการเกิด
อาชญากรรมโดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและร่วมมือ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการน าประเทศชาติไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรือง ดังนั้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงเป็นหน่วยงานหลักที่ส าคัญในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่
ประชาชน ส าหรับเรื่องระบบการบริหารงานของต ารวจก็จะต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนสัมพันธ์จะปฏิบัติตามชุมชนที่ได้รับมอบหมาย
และสร้างความคุ้นเคยกับประชาชนเพ่ือให้ประชาชนเข้าใจการท างานของต ารวจและมองภาพพจน์ดีขึ้น เพ่ือ
แสวงหาความร่วมมือและเปิดโอกาสประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสารตลอดจนก าหนด
แนวทางการแก้ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
 ดังนั้นในฐานะผู้วิจัยก าลังศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจจึงเห็น
ความส าคัญของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในชุมชนอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งใน
การดูแลความปลอดภัยและให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนโดยมีโครงการสอนแดที่ได้ให้โอกาสต ารวจชุมชน
สัมพันธ์ได้เข้าไปให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีการสร้าง
สัมพันธไมตรีแก่ประชาชนในชุมชนเพ่ือสร้างความสนิทสนมให้ประชาชนในชุมชนไว้ใจกล้าที่จะเข้ามาแจ้ง
เบาะแสและให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานีต ารวจนครบาล 

สามเสน 
  2. เพ่ือศึกษาผลการปฏิบัติงานของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานีต ารวจนครบาล
สามเสน 
เนื้อเรื่อง/การทบทวนวรรณกรรม 

ต ารวจชุมชน(Community Police)เป็นยุทธศาสตร์หลักอันหนึ่งซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ซึ่งนโยบายส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้มีหลักการและแนวทางการท างานของกลยุทธ์การ
ปฏิบัติการแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. การป้องกันเชิงรุกในพ้ืนที่ คือต้องรุกให้รู้และเข้าใจถึงปัญหาของชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาและ
สร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนได้ และท่ีส าคัญคือต้องรุกให้เข้าถึงจิตใจของประชาชน 

2.การให้บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียวในที่ตั้ง เพ่ือให้การบริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง 
เสมอภาค และเป็นธรรมอย่างแท้จริง 
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3.การคลี่คลายแบบบูรณาการ โดยให้เจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ฝ่าย คือ สอบสวน สืบสวนและสายตรวจ 
ร่วมกันรับผิดชอบคดีที่เกิดขึ้น โดยระบุตัวบุคคลและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือให้การคลี่คลายคดี
มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบชัดเจนทุกขั้นตอน  

4.การปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลอ านวยการสถานีต ารวจ จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติจากบันทึก
การให้บริการและจากสถิติที่เก็บรวบรวมไว้ตามส่วนต่างๆ (อาคม บุญแสง,2547) 

ต ารวจมีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองและใช้มาตรการควบคุม
สังคมในการป้องกันอาชญากรรมในสังคมมากยิ่งขึ้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้พยายามน าแนวคิดที่ว่า 
ต ารวจคือประชาชนและประชาชนคือต ารวจมาเป็นหลักในการด าเนินการโครงการต่างๆ เป็นต้นว่า โครงการ
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และเข้าใจปัญหาของต ารวจ มี
สัมพันธภาพอันดีของต ารวจ และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม แต่แนวคิดดังกล่าวก็ไม่
ประสบผลส าเร็จจึงได้แยกต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์กับการประชาสัมพันธ์ออกจากกัน ซึ่งงานต ารวจ
ชุมชนยึดหลักว่า การด าเนินการต้องเริ่มหรือเกิดขึ้นจากความจ าเป็น หรือความต้องการ หรือความรู้สึกของ
ประชาชน ซึ่งอยู่ในชุมชนว่ามีความปรารถนาและตัดสินใจร่วมกันในการด าเนินการป้องกันและปราบปราบ
อาชญากรรมในชุมชนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นผู้ให้การกระตุ้นส่งเสริม ให้ค าแนะน าปรึกษาแนะ
แนวความคิดหรือให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น (พ.ต.อ.พินิต มณีรัตน์ รองผู้บังคับการนคร
บาล4) (2549) 

ยุวัฒน์  วุฒิเมธี (2545) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในความคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ 
อันมีผลกระทบถึงตัวของประชาชนเอง การที่จะสามารถท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท
เพ่ือแก้ไขปัญหาและน ามาซึ่งสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้นนั้น ผู้น าการเปลี่ยนแปลงต้องยอมรับใน
ปรัชญาการพัฒนาชุมชนพ้ืนฐานที่ว่า มนุษย์ทุกคนต่างก็มีความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้ อ่ืนอย่างมี
ความสุขได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น(อาคม บุญแสง,2547)  

ดุสิตกร พันธุ์แสงจิตต์(2547) ได้เขียนบทความเกี่ยวกับการบริหารงานของต ารวจชุมชนสัมพันธ์จาก
ทัศนะของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป้าหมายส าคัญที่สุดของการปฏิบัติงานต ารวจคือ การตรวจตราป้องกันมิ
ให้อาชญากรรมเกิดขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาต้องยอมรับความจริงว่าการปฏิบัติงานด้านสายตรวจยังไม่สามารถท าให้
เป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติงานต ารวจบรรลุผลเท่าท่ีควร การท างานของเจ้าหน้าที่สายตรวจในปัจจุบันยังไม่
มีการก าหนดขอบเขตภารกิจ อ านาจหน้าที่ และแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนขอบเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน รวมทั้งไม่มีระบบสายตรวจสอบวัดผลการปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม ท าให้เวลามีเหตุเกิดขึ้น จึงไม่
สามารถก าหนดตัวเจ้าหน้าที่สายตรวจผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์นั้นอย่างแท้จริงได้ ปัญหาต่างๆจึงต้องน าไป
แก้ไขท่ีสถานีต ารวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พนักงานสอบสวน ท าให้สอบสวนซึ่งเข้าเวรอยู่เพียงคนหรือสองคนต้อง
แบกรับภาระปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนทั่วทุกพ้ืนที่ของสถานีต ารวจ จนเกินขีดความสามารถท่ีจะรับไหว 

บทบาท หมายถึง การท าหน้าที่หรือพฤติกรรมที่สอดคล้องกับสถานภาพของตน 
     ดังนั้นเมื่อทุกคนมีสถานภาพแตกต่างกัน ก็จะต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองให้

สอดคล้องกับสถานภาพในขณะนั้นด้วย 
     นอกจากตัวเราจะเป็นสมาชิกของครอบครัวและโรงเรียนแล้ว เรายังมีสถานภาพเป็นสมาชิกของ

ชุมชนที่เราอาศัยอยู่ด้วย เราจึงมีบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกท่ีดีของชุมชน ซึ่งเราสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 
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 บทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกท่ีดีของชุมชน 
          ๑. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของชุมชน 
          ๒. ช่วยกันรักษาทรัพย์สินของชุมชน 
          ๓. ช่วยกันรักษาและพัฒนาชุมชนให้สะอาด สวยงาม และน่าอยู่ 
          ๔ ช่วยรักษาวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 
          ๕. ช่วยเหลือราชการ เมื่อทางราชการต้องการความร่วมมือ 
          ๖. รักและภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง 

(อ้างอิงโดยทีมงานทรูปลูกปัญญา.2552) 
 

ชุมชนสัมพันธ์ (Community Relations): ความหมาย  “การติดต่อสื่อสารของหน่วยงานกับกลุ่มคน 
องค์กร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ใกล้เคียง หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่วยงานเพ่ือสร้างความรู้จักคุ้นเคย 
และความเข้าใจอันดีต่อกัน ทั้งนี้ โดยมุ่งหวังผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวเกิดทัศนคติที่ดีกับหน่วยงาน เกิด
ศรัทธา ให้การสนับสนุนกิจการของหน่วยงาน ตลอดจนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน” 

งานชุมชนสัมพันธ์ในหน้าที่ต ารวจ หมายถึง งานที่ต ารวจได้กระท าเพ่ือให้บุคคลหรือกลุ่มบุคลในสังคม
หรือชุมชนต่างๆเกิดการรวมตัวกันมีความสัมพันธ์ผูกพันเกี่ยวข้องต่อกันร่วมมือประสานการปฏิบัติเพ่ือ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานต ารวจ และเป็นการด าเนินการอย่างเป็นกระบวนการเพ่ือให้ต ารวจมี
ปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมีความเข้าใจในปัญหาซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยในชุมชนหรือสังคมนั้นๆ 
พินิต   มณีรัตน์. (2549). 

สถานีต ารวจนครบาลสามเสนตั้งอยู่ เลขที่ 544 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
10300 ซึ่งมีเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบทางทิศเหนือ - ติดคลองผดุงกรุงเกษม เริ่มตั้งแต่แม่น้ าเจ้าพระยาไปจนถึง
สะพานวิษณุกรรมนิรมาน ถนนสามเสนมีประวิติความเป็นมา ดังนี้ 
 ถนนสามเสน เริ่มก่อสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หลังจากที่
พระองค์ทรงมีพระราชด าริให้สร้างพระราชวังดุสิตขึ้นในพ้ืนที่ต าบลสามเสน และทรงโปรดให้สร้างถนนหลาย
สายผ่านบริเวณดังกล่าว ถนนสามเสนมีลักษณะที่ส าคัญคือ เป็นถนนที่ตัดเลียบไปตามแนวแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่ง
ตะวันออก (ฝั่งพระนคร) จุดเริ่มต้นของถนนสามเสน เริ่มต้นที่แยกจักรพงษ์ ซึ่งเป็นจุดตัดของถนนสามเสน
, ถนนจักรพงษ ์และถนนพระสุเมรุ ในพ้ืนที่แขวงชนะสงครามและแขวงตลาดยอด  
 เขตสามเสนในปัจจุบันจะอยู่ในเขตพ้ืนที่การดูแลของสถานีต ารวจนครบาลทั้งสิ้น 5 สถานี คือ สถานี
ต ารวจนครบาลสามเสน  สถานีต ารวจนครบาลนางเลิ้ง  สถานีต ารวจนครบาลบวรมงคล  สถานีต ารวจนคร
บาลส าราญราษฎร์และสถานีต ารวจพระราชวัง  
 เนื่องจากเขตสามเสนมีพ้ืนที่ในการดูแลจ านวนมากและมีสถานีต ารวจที่ดูแลเขตพ้ืนที่เป็นจ านวน 5 
สถานี ผู้วิจัยจึงได้ยกตัวอย่างการดูแลชุมชนในเขตพ้ืนที่การดูแลประชาชนของต ารวจชุมชนสัมพันธ์สถานี
ต ารวจนครบาลสามเสนมาทั้งสิ้น 3 ชุมชน ดังนี้ 
 1.ชุมชนท่าน้ าสามเสน ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตาม
ระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535 ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรงข้ามวัดประสาทบุญญาวาส ถนน ดาวข่าง แขวง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8
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วชิรพยาบาล ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1 กลุ่มกรุงเทพกลาง มี 312 หลังคาเรือนและมีประชากรจ านวนทั้งสิ้น 1,708 
คน 

2.ชุมชนวัดโบสถ์ ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตาม
ระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539. ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยวัดโบสถ์สามเสน ถนน สามเสน แขวง ดุสิต ซึ่งเป็น
กลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง มี 51 หลังคาเรือนและมีประชากรจ านวนทั้งสิ้น 217 คน  
 3.ชุมชนสีคาม ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535. ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยสีคาม ถนน นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี ซึ่งเป็นกลุ่ม
เขต 1 กลุ่มกรุงเทพกลางมี 110 หลังคาเรือนและมีประชากรจ านวนทั้งสิ้น 769 คน 
 
วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

อาคม บุญแสง (2546:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับต ารวจชุมชนสัมพันธ์คือ แนวคิด
ที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมร่วมกันกับต ารวจโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างต ารวจกับประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม เพ่ือปรับปรุงและด ารง
รักษาไว้ซึ่งการติดต่อสื่อสารที่ดี และความเข้าใจอันดีระหว่างต ารวจและชุมชน เพ่ือสร้างเสริมในการศึกษาหา
ข้อยุติของปัญหาชุมชนร่วมกันตลอดจนก าหนดมาตรการในการแก้ไขโดยเน้นหลักการการบริหารยุติธรรมคือ
ความรับผิดชอบร่วมกันของชุมชน เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างต ารวจ อัยการและราชทัณฑ์ เพ่ือช่วย
ส่งเสริมให้ต ารวจและผู้น าชุมชนมีความเข้าใจถึงลักษณะและสาเหตุของปัญหาซับซ้อนของสังคม ต ารวจชุมชน
สัมพันธ์มีใช้ในต่างประเทศ เช่น อังกฤษและสหรัฐอเมริกาก่อน อีกท้ังต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในประเทศญี่ปุ่นเป็น
ระบบที่เริ่มต้นด้วยตู้ยามซึ่งคิดค้นโดยต ารวจ โดยวัตถุประสงค์ที่จะปฏิบัติงานทั้งในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมและด้านการบริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่ให้มากที่สุด ระบบนี้ช่วยให้ชุมชนมีความ
ปลอดภัยและสงบสุข เนื่องจากต ารวจมีโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ในการพบปะและสัมผัสกับประชาชน
ตลอดเวลา สามารถระงับเหตุด่วนเหตุร้ายได้ทันที และยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่า งต ารวจกับ
ประชาชนได้อีกด้วย ส าหรับต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในประเทศไทยเริ่มมีและด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ .ศ.2517 
เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบัน 

ดุสิตกร พันธุ์แสงจิตต์ (2547:บทคัดย่อ)ได้ศึกษาเรื่อง การต ารวจชุมชน มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือ
ศึกษาถึงวัฒนาการของการต ารวจชุมชนในประเทศไทย เพ่ือศึกษาหลักการและโครงการต ารวจชุมชนใน
ประเทศไทย เพ่ือศึกษาผลของการปฏิบัติงานตามโครงการต ารวจชุมชนในประเทศ เพ่ือศึกษาแนวทาง
พัฒนาการต ารวจชุมชนในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า วิวัฒนาการของการต ารวจชุมชนในประเทศไทยมี
แนวคิดที่เกิดจากปัญหาสภาพทางสังคมที่มีความซับซ้อน ท าให้การปฏิบัติงานของต ารวจยากขึ้น ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติจึงได้แก้ไขปัญหาโดยก าหนดนโยบายให้หน่วยปฏิบัติที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมได้น าหลักชุมชนสัมพันธ์มาใช้ก่อนอันดับแรก พบว่าไม่มีงบประมาณที่ จะด าเนินการ จึงท าให้
นโยบายขาดความต่อเนื่อง ไม่เป็นระบบจนกระทั่งได้มีค าสั่งกรมต ารวจก าหนดแนวทางการบริหารงานการ
ประชาสัมพันธ์ขึ้น จนกระทั่งปีพ.ศ.2531ได้รับอนุมัติงบประมาณจนถึงปีปัจจุบันโดยส่งชุดปฏิบัติการต ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์เข้าไปปฏิบัติภารกิจให้กว้างขวางได้เท่านั้นต่อมาได้มีโครงการโรงพักของเราสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ควบคู่กับยุทธศาสตร์การต ารวจชุมชน โดยยึดถือตามปรัชญาและยุทธศาสตร์การต ารวจชุมชน 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การวิจัยเรื่องบทบาทและหน้าที่ของต ารวจชุมชนสัมพันธ์กรณีศึกษาสถานีต ารวจนครบาลสามเสนเป็น

การวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ของชุมชนสามเสน
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์และการวิจัยเอกสารในหอสมุดเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลวิจัย 
ซึ่งมีวิธีการด าเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมเป็นการเก็บรวบรวมโดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ของสถานี

ต ารวจนครบาลสามเสนทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ร้อยต ารวจโทหญิงโสพิศ  ทรงขจรและร้อยต ารวจเอกจ าเนียร  พ้ืน
ดอนเค็ง ผู้วิจัยได้ไปติดต่อเพ่ือขอความร่วมมือในการตอบการสัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่เขตสามเสน 
โดยวิธีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารงานของต ารวจชุมชนสัมพันธ์  การปฎิบัติงานของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ 
จากบทความความทางวิชาการ หนังสือเอกสารของงานวิจัยเกี่ยวข้องกับต ารวจชุมชนสัมพันธ์ จากหอสมุด
แห่งชาติ  ห้องสมุด ธรรมศาสตร์ ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.การวิเคราะห์ข้อมูล  
  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่องบทบาทและหน้าที่ของต ารวจชุมชนสัมพันธ์สถานีต ารวจนครบาลสามเสนมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 1.) เพ่ือศึกษาการบริหารงานของต ารวจชุมชนสัมพันธ์พ้ืนที่การศึกษาสถานีต ารวจนครบาล
สามเสน 2.) เพ่ือศึกษาผลการปฏิบัติงานของต ารวจชุมชนสัมพันธ์พื้นที่การศึกษาสถานีต ารวจนครบาลสามเสน  
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการในการวิเคราะห์ข้อมูลตามหัวข้อวิจัยดังนี้ 

 1. การบริหารงานของต ารวจชุมชนสัมพันธ์สถานีต ารวจนครบาลสามเสน 
การบริหารงานของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจนครบาลสามเสนเป็นการบริหารงานแบบ

ครอบครัว ฉันท์มิตรพ่ีน้อง ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจนั้นก าหนดให้มีนโยบายการมีส่วนร่วมกับ
ประชาชนได้ 4 ข้อ ดังนี้ 1.พบปะกับประชาชน 2.การเยี่ยมเยียนเพ่ือสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ มีความ
สัมพันธไมตรีที่ดีต่อประชาชนในแต่ละชุมชน และในแต่ละวันจะมีการตรวจเยี่ยมการใช้ชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนในแต่ละชุมชน เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรม สารเสพติดทุกชนิด การบริหารงานต ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจนครบาลสามเสน 3. กิจกรรมจัดเวทีเสวนาใน 1 ครั้งของแต่ละเดือนเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการป้องกันอาชญากรรม ทะเลาะวิวาทภายในครอบครัว และประชาชนต้องการความ
ช่วยเหลือในแต่ละด้าน ซึ่งสถานีต ารวจนครบาลสามเสนมีเจ้าหน้าที่ต ารวจ 6 คนต่อ 1 ชุด เขตพ้ืนที่ในการ
รับผิดชอบทั้งหมด 25 ชุมชน 4. โครงการ “ การศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดเด็กนักเรียน(โครงการสอน 
D.A.R.E.)” และเป็นครูประสานโรงเรียนหรือครูต ารวจประจ าโรงเรียน เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน
ต่างๆภายในโรงเรียน อีกท้ังยังปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆภายในสถานีต ารวจนครบาลสามเสนอีกด้วย 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การบริหารงานของต ารวจชุมชนสัมพันธ์เป็นการบริหารแบบครอบครัว ฉันท์มิตรพ่ี
น้อง เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจกับประชาชนให้มีเกิดการมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมประเพณีต่างๆภายในชุมชน เพื่อสร้างความบันเทิงหรือสร้างความรักความสามัคคี การบริหารงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจจะมีก าหนดการกิจกรรม เช่น จัดเวทีเสวนา เพื่อพูดคุยปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่พบภายในชุมชน 
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ในการแก้ไขปัญหาต่างๆจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนให้ได้มากที่สุ ด เพ่ือเป็นอีกหนึ่งความ
รับผิดชอบในการป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดภายในชุมชนให้ลดน้อยลงและผู้วิจัยคาด
ว่าในอนาคตข้างหน้าสถานีต ารวจนครบาลจะมีการปรับปรุงและแก้ไขอย่างรัดกุมมากกว่าปัจจุบันเพราะต ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ถึงแม้ว่าจะมีก าลังพลน้อยก็ตามแต่ก าลังพลทั้งหมดนี้ต่างก็ท าหน้าที่ด้วยความเต็มใจและพร้อมที่
จะให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนในชุมชน 

2. การปฏิบัติงานของต ารวจชุมชนสัมพันธ์สถานีต ารวจนครบาลสามเสน 
จากการที่ได้ศึกษาการปฏิบัติงานของต ารวจชุมชนสัมพันธ์สถานีต ารวจนครบาลสามเสนนั้น 

ผลการวิจัยพบว่าผู้บังคับบัญชาการสถานีต ารวจนครบาลสามเสนได้ก าชับการปฏิบัติงานของต ารวจชุมชน
สัมพันธ์โดยให้รองผู้ก ากับการปราบปราม,สารวัตรปราบปรามที่รับผิดชอบงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์รวมถึง
เจ้าหน้าที่ชุดต ารวจชุมชนสัมพันธ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันโดยการให้เจ้าหน้าที่ต าร วจ
ชุมชนสัมพันธ์เข้าไปพบปะ เยี่ยมเยียนและพูดคุยกับหน่วยงาน ชุมชน รวมถึงการให้ความรู้ในโรงเรียนที่อยู่ใน
เขตพ้ืนที่การดูแลของเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนสัมพันธ์สถานีต ารวจนครบาลสามเสน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ด้าน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษา บทบาทและหน้าที่ของต ารวจชุมชนสัมพันธ์เขตพ้ืนที่การศึกษาสถานีต ารวจนครบาล

สามเสน สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้ 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนี้มีจ านวนน้อยจึง ส่งผลกระทบให้

ประชาชนในชุมชนขาดความเชื่อมั่นภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ท าให้ต้องแบ่งงานกันท าและเมื่อพบ
ปัญหาในชุมชนก็ไม่สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหานั้นได้ทันที เพราะเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจ
นครบาลสามเสนมีชุดปฏิบัติงานจ านวนน้อยจึงไม่เพียงพอต่อการดูแลประชาชนทุกครอบครัวจึงจะขอความ
ช่วยเหลือจากสายงานอื่นๆ เช่นสายปราบปราม  สายตรวจเพ่ือที่ก าลังพลในการท างานจะได้มีมากขึ้นและการ
แก้ปัญหาจะได้รวดเร็วและเป็นที่น่าพอใจของประชาชนในชุมชน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชน
สัมพันธ์ของสถานีต ารวจนครบาลสามเสน ผู้ก ากับการของสถานีต ารวจนครบาลสามเสนได้เคร่งครัดการ
ปฏิบัติงานของต ารวจชุมชนสัมพันธ์โดยให้รองผู้ก ากับการปราบปราม ,สารวัตรปราบปรามที่รับผิดชอบงาน
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์รวมถึงเจ้าหน้าที่ชุดต ารวจชุมชนสัมพันธ์ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ด้านชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของนครบาล1 ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจ
นครบาลสามเสนมีชุดปฏิบัติงานเพ่ือดูแลความสงบสุขของประชาชนเป็นจ านวนน้อยซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนทั้งความต้องการขอความช่วยเหลือ ปรึกษา หรือปรับปรุงแก้ไขปัญหาภายในชุมชนเป็นอย่างมากซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย ดุสิตกร พันธุ์แสงจิตต์ (2547:บทคัดย่อ) ส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงได้แก้ไขปัญหา
โดยก าหนดนโยบายให้หน่วยปฏิบัติที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้น าหลักชุมชน
สัมพันธ์มาใช้ก่อนอันดับแรก พบว่าไม่มีงบประมาณท่ีจะด าเนินการ จึงท าให้นโยบายขาดความต่อเนื่อง ไม่เป็น
ระบบจนกระทั่งได้มีค าสั่งกรมต ารวจก าหนดแนวทางการบริหารงานการประชาสัมพันธ์ขึ้น  (อาคม  บุญแสง. 
2547). 
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ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1.ข้อเสนอแนะจากการศึกษามี 2 ข้อ คือ 

(1) การบริหารงานของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ การตรวจเยี่ยมชุมชนและผู้บริหารระดับสูงของสถานี
ต ารวจนครบาลในแต่ละพ้ืนที่ควรให้ความส าคัญในการท างานของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ เพราะ
เจ้าหน้าที่มีจ านวนน้อยท าให้ดูแลประชาชนแต่ละชุมชนไม่ทั่วถึง จึงท าให้เกิดการก่ออาชญากรรม การมั่วสุม
เสพยาเสพติด โจรขึ้นบ้านและเกิดปัญหาตามมาในหลายๆด้าน  ผู้บริหารควรจัดการก าลังพลให้มีมากกว่านี้ 

 (2) การปฏิบัติงานของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชนที่น าเรื่องมาร้องเรียนต่างๆ แม้กระทั่งเรื่ องปัญหาครอบครัว การทะเลาะ
วิวาทภายในโรงเรียน รวมถึงปัญหาอาชญากรรมในชุมชน เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนสัมพันธ์สามารถปรับปรุง
แก้ไขปัญหานี้ได้อย่างรวดเร็วเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนภายในชุมชน  
2.ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป 

เนื่องจากวิจัยเล่มนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาขอเสนอผู้ที่ศึกษาหัวข้อเดียวกันว่า ในการศึกษาครั้ง
ต่อไปควรจะศึกษาในเชิงปริมาณ เช่น การเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่  ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ความ
แตกต่างในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และการส ารวจการเกิดอาชญากรรมในชุมชน เพ่ือที่จะมีข้อมูลที่
เพ่ิมข้ึนและแตกต่างออกไปในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
บทความวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ บุญวัฒน์ สว่างวงค์ อาจารย์ที่ปรึกษา

บทความวิจัยที่ได้ให้ค าเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนข้อบกพร่องต่างๆมาโดยตลอด จนบทความเล่มนี้เสร็จ
สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ขอบกราบขอบพระคุณ ร้อยต ารวจโทหญิงโสพิศ  ทรงขจร ฝ่ายอ านวยการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ของ
สถานีต ารวจนครบาลสามเสน ร้อยต ารวจเอกจ าเนียร  พ้ืนดอนเค็ง  หัวหน้าชุดการบรรยายพิเ ศษโครงการ
การศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดเด็กนักเรียนของสถานีต ารวจนครบาลสามเสนที่ได้สละเวลาให้การ
สัมภาษณ์อีกท้ังเอกสารประกอบ 

ท้ายนี้ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติ และเพ่ือนๆ ที่ได้ให้
ค าปรึกษา แนวคิด รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาท่ีดีเสมอมา และขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัย
ทุกท่าน ที่ผู้ศึกษาวิจัยได้น ามาอ้างอิงในการท าวิจัย จนกระท่ังวิจัยเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ 
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