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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการ
ป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรบางแก้ว อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ        
2) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธร
บางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ 3) ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ       
ของการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของผู้น าชุมชนในเขตพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรบางแก้ว 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ได้แก่ ผู้น าชุมชน 
และเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 135 คน ตามสูตรของ              
ทาโร ยามาเน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ระบุว่า เมื่อพบการกระท าความผิดเกี่ยวกับคดีอาชญากรรม จะให้
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยคิดว่าเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งที่จะต้องปฏิบัติ ทั้งนี้ส่วนใหญ่      
ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประสบภัยจากโจรผู้ร้าย การให้ความร่วมมือของผู้น าชุมชนเพ่ือเป็น
การป้องกันภัยจากโจรผู้ร้าย ส่วนใหญ่ระบุว่าได้มีการปฏิบัติในจ านวน 5 ประเด็น ได้แก่ การจัดเวรยาม 
การไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท การควบคุมบุคคลกลุ่มเสี่ยง การแจ้งเบาะแสของคนร้าย  และ
จัดตั้งกฎหรือระเบียบของหมู่บ้าน  
 2) ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรบางแก้ว อ าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้สนใจข่าวสารในเรื่องที่เกี่ยวกับการเกิดอาชญากรรมมาก สร้างความมั่นใจ
ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของต ารวจให้แก่คนในชุมชน และสนับสนุนให้คนในชุมชนให้ความ
ร่วมมือกับต ารวจในการป้องกันอาชญากรรมมีประสิทธิภาพและได้ผลดีมากขึ้น 
 3) สภาพปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของผู้น า
ชุมชนในเขตพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้น าชุมชนได้
ให้ความร่วมมือกับภาคราชการในกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมน้อยกว่าเท่าที่ควร เพราะ
การปฏิบัติดังกล่าวมีความเสี่ยงต่ออันตรายสูงหรือเป็นการปฏิบัติที่มีความยุ่งยาก 
 
ค ำส ำคัญ : การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน การป้องกันอาชญากรรม 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study conditions of participation of the 
community leaders in crime prevention in the area of Bang Kaew Police Station, Bang Phli 
district, Samut Prakan province, 2) study the level of participation in crime prevention of 
the community leaders in the area of Bang Kaew Police Station, Bang Phli district, Samut 
Prakan province, and 3) study the problems and obstacles hindering the participation of 
the community leaders in crime prevention in the area of Bang Kaew police station, Bang 
Phli district, Samut Prakan province. The sample used in this research consisted of 135 
community leaders and police officers from Bang Kaew Police Station. The size of the 
sample was determined using Taro Yamane’s formula. The participants were selected by 
simple random sampling. The instrument used in data collecting was a questionnaire. The 
statistics used to analyze the data were percentage, mean and standard deviation. 
 The findings were as follows: 
 1) The majority of the community leaders from the study indicated that when 
they encountered criminal offences, they fully collaborated with the appropriate officials. 
They viewed this duty as part of their jobs. The majority did not have experience with 
criminal offences. Five issues that affect the cooperation of the community leaders in 
handling crime prevention were identified namely time scheduling, negotiation of the 
disputes, control of people at risk, submitting tips concerning offenders and setting up 
village rules and regulations.  
 2) The community leaders who participated in crime prevention in the area of Bang 
Kaew Police Station, Bang Phli district, Samut Prakan province were interested in news on 
crime, thus creating increased confidence in crime prevention and suppression by the police as 
well as community support in cooperating more efficiently with the police to prevent crime. 
 3) The study of the problems and obstacles hindering the participation of the 
community leaders in crime prevention in the area of Bang Kaew police station, Bang Phli 
district, Samut Prakan province revealed that the community leaders cooperated with the 
public sector less than normal when it concerned activities related to crime prevention 
because these actions were perceived as being risky and dangerous or very complex. 
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