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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มี วัตถุ ประสงค์เพื่ อศึกษาปั จจัยเชิ งสาเหตุที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลในการปฏิบั ติ งานของอาสาสมัครตารวจบ้าน
ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยทาการสารวจความคิดเห็นด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามแก่เจ้าหน้าที่ตารวจ
ที่ ท าหน้ าที่ เป็ น ต ารวจชุ ม ชน และคณะกรรมการตรวจสอบและติ ด ตามการบริ ห ารงานต ารวจภาคประชาชน
รวมทั้งสิ้น 362 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติพรรณนา การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์
เส้นทางความสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรม LISREL ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตารวจบ้าน
ประกอบด้ วย ปั จจั ยด้ านลั กษณะส่ วนบุค คลของอาสาสมั ครตารวจบ้ าน ปั จจั ยด้ านการมี ส่วนร่วมของประชาชน
และปั จจั ยด้ านการบริ หารจั ดการ โดยที่ ปั จจั ยด้ านการมี ส่ วนร่ วมของประชาชน มี อิทธิ พลต่ อประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บั ติ
ของอาสาสมัครตารวจบ้านมากที่สุด ถัดมาคือปัจจัยด้านการบริหารจัดการ และปัจจัยด้า นคุณลักษณะส่วนบุคคล
ของอาสาสมัครตารวจบ้าน ตามลาดับ
คาสาคัญ: อาสาสมัครตารวจบ้าน, ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน, ปัจจัยเชิงสาเหตุ

Abstract
The research aimed to study Causal Factors Affecting the Effectiveness of Police
Volunteers. The quantitative research employed a questionnaire given to a sample of 362
participants from police officers working as community police and the commission of overseeing
and following-up police administration. The statistical analysis included descriptive statistic,
confirmatory factor analysis and path analysis through use of LISREL program. The research
revealed that factors affecting the performance effectiveness of police volunteers were their
personal characteristic factors, public participation factors and management factors. The result
showed that public participation factors were the most influent factor affecting the performance
effectiveness of police volunteers followed by management factors and personal characteristic
factors of the police volunteers respectively.
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บทนา

ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ร่วมปฏิบั ติ
และตรวจสอบการท างานในการปฏิ บั ติ ง าน
ข้าราชการจะเป็นผูก้ าหนดบทบาทและกิจกรรมใน
การแก้ปัญหา มิ ได้เป็นการแสวงหาความร่วมมือ
จากประชาชน โดยประชาชน ชุมชน หรือท้องถิ่น
ไม่ มีส่วนร่วมในการจั ดการ อีก ทั้ ง หลัก นิยมใน
การปฏิ บั ติ ง านของต ารวจยั ง มี ค วามเชื่ อ ที่ ว่ า
การป้ องกั นที่ ดี คื อ การใช้ ก าลั ง สายตรวจ
เพราะการปรากฏตัวของตารวจจะมี ส่วนช่ วย
ระงับยับยั้งการกระท าผิดได้ ซึ่งเป็นการมุ่งเน้น
การบั งคั บใช้ กฎหมายโดยเคร่ ง ครั ด ดั งนั้ น
หน่วยงานในระดับสถานีตารวจ ยังคงมีความเชื่อ
และยึดติดกับวิธีการใช้สายตรวจตามปกติเป็นส่วนใหญ่
และเป็นการดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ตารวจเพียงฝ่ายเดียว
กรณีมีปัญหาเกินกว่ากาลังที่มีอยู่ คาตอบต่อสาธารณชน
คือก าลังตารวจมีน้อย งบประมาณจ ากัด ขาดแคลน
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานมีจากัด
(เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน, 2553; พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์,
2551) ซึ่งลักษณะของการปฏิบัติงานที่สวนทาง
กับวิถีของชุมชนดังกล่าวส่งผลให้เกิดช่องว่างขึ้น
โดยความชื่อในเรื่องการป้องกันอาชญากรรมและ
การบั งคั บใช้ กฎหมายอย่ างเคร่ งครั ด กลั บท าให้
ความรู้สึก ในการมี ส่วนร่วมเพื่อสร้างความรู้สึก
ของการเป็นเจ้าของชุม ชนร่วมกันเป็นจุดยืนที่
แตกต่างกันของแต่ละฝ่าย
องค์กรต่าง ๆ ได้มีการตระหนักและให้ความสาคัญ
ของกระบวนการการมี ส่วนร่วมของประชาชน
และได้ มี ก ารน าเอาประชาชนมาเป็ น ภาคี
เครื อ ข่ า ยในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ อย่ า งจริ ง จั ง
เช่น กรณี อาสาสมั ค รป้ องกั น ภั ยฝ่ายพลเรือ น
(อปพร.) ของกระทรวงมหาดไทย (ระเบี ยบ

รัฐมีหน้าที่ จะต้องปกป้องคุ้มครองประชาชน
ให้มี ความผาสุก ปลอดภัยจากอั นตรายทั้ งปวง
(วรเดช จันทรศร, 2555) และสานักงานตารวจแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและปราบปราม
การกระทาผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อย
ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ของประชาชน
(พระราชบั ญ ญั ติ ต ารวจแห่ ง ชาติ มาตรา 6)
โดยเฉพาะสถานีตารวจนั้น ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งต้องใกล้ชิดสัมผัส
กับประชาชนตลอดเวลาในภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ
และการบ าบั ดทุ กข์ บ ารุ งสุ ขให้ กั บประชาชในทุ ก
รูปแบบ (สมลั กษณา ไชยเสริฐ, 2549) ถึงแม้ จ านวน
ตารวจจะมี ถึ งสองแสนกว่ าคน แต่ เมี่ อคิ ดสั ดส่วน
ตารวจต่อประชากรแล้ว ก็ยังนับว่าน้อยและไม่เพียงพอ
และการที่ จะเพิ่ มต ารวจให้ มากขึ้ นก็ เป็ นไปได้ ย าก
หากตารวจจะต้องปฏิบัติงานโดยลาพัง จึงเป็นเรื่องที่
เป็ นไปไม่ ได้ (mission impossible) (เฉลิ ม เกี ย รติ
ศรี วรขาน, 2553) ดั งนั้ น ส านั กงานต ารวจแห่ ง ชาติ
จึ งจ าเป็ นต้ องตระหนั กและพิ จารณาทบทวน
ทิศทางการปฏิบัติให้ส อดคล้อ งกั บสถานการณ์
และต้องปรับปรุงกลยุทธ์ แสวงหาแนวทาง วิธีการ หรือ
มาตรการที่ เหมาะสม เพื่ อสร้างความสัม พั นธ์ และ
แสวงหาความร่วมมืออันดีกับประชาชน (สมลักษณา
ไชยเสริฐ, 2549)
ในการปฏิบัติงานของตารวจในรูปแบบเดิมนั้น
ตารวจกับชุมชนแยกจากกัน (เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน,
2553) และบางครั้ งต ารวจก็ มี ทั ศนคติ ในทางลบ
ต่อชุมชนและเห็นเป็นฝ่ายตรงข้ามมาคอยจับผิด
พฤติกรรมของตารวจ (พงศ์พั ฒน์ ฉายาพั นธุ์, 2551)
ประกอบกับข้าราชการโดยส่วนใหญ่ยังยึดติดกับ
ค่านิยมเป็นเจ้าขุนมู ลนาย ชอบใช้อานาจสั่งการ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
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กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิ จการอาสาสมั คร
ป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น พ.ศ. 2553) และ
อาสาสมั ครสาธารณสุขประจาหมู่ บ้าน (อสม.)
ของกระทรวงสาธารณสุข (ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน พ.ศ. 2554) เป็นต้น จะเห็นได้ว่า มีการออก
ระเบียบ กฎหมายไว้เป็นการเฉพาะ เพื่ อกาหนด
รู ปแบบการบริ หารจั ดการ โดยมี ค ณะกรรมการ
ทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย ในระดับปฏิบัติการได้
มีการกาหนดขั้นตอน วิธีการการคัดเลือกตัวแทน
ของประชาชนในท้องถิ่นระดับรากหญ้าในแต่ละ
หมู่ บ้านมาเป็ นอาสาสมั คร รวมทั้ งก าหนดบทบาท
อานาจหน้าที่และสิทธิประโยชน์ไว้อย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน
แม้ว่าการมี ส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ
อาสาสมั ครต ารวจบ้ านได้ เริ่ มด าเนิ นการอย่ างเป็ น
รูปธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา แต่เมื่อพิจารณา
จากสถิติอาชญากรรมของส านักงานตารวจแห่งชาติ
ปรากฏว่ายังมีแนวโน้มของอาชญากรรมที่สูงขึ้น
ในทุก ๆ ปี จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในรูปแบบของอาสาสมัครตารวจ
บ้ า นนั้ น มี ปั ญ หาข้ อ ขั ด ย้ อ งในการขั บ เคลื่ อ น
หรือการนานโยบายไปสู่การปฏิบั ติ หรือไม่ อ ย่างไร
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ทุกระดับ ผู้นาท้ องถิ่น ประชาชน รวมทั้งประชาชน
ที่ท าหน้าที่ อาสาสมั ครตารวจบ้านเองมีความรู้
ความเข้าใจในหลักการมี ส่วนร่วมและบทบาท
อานาจหน้ าที่ มากน้ อยเพี ยงใด มี การด าเนิ นการให้
เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบี ยบกฎหมาย
หรือนโยบายของรัฐหรือไม่ ควรที่จะต้องดาเนินการ
ในรูปแบบใดที่จะเหมาะสมกับบริบทของตารวจไทย
ในยุคปัจจุบัน การวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)

พัฒนาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตารวจบ้าน
ที่เหมาะสมกับบริบทของตารวจไทยต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิท ธิผ ลในการปฏิ บัติ งานของอาสาสมั ค ร
ตารวจบ้าน
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่
การจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่ (New
Public Management: NPM) เริ่มต้นจากความต้องการ
ทบทวนและเปลี่ ย นแปลงบทบาทหน้ าที่ แ ละ
กระบวนการดาเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อแก้ปัญหาการปกครองและปัญหาสังคมที่ มี
ความซับซ้อน และผันผวนมากขึ้นในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
ซึ่ ง ไม่ ส ามารถแก้ ไขปั ญ หาได้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารของ
รูป แบบระบบราชการที่มีมาแต่เดิม (Barzelay,
2000; Peters, 1996; Pollitt & Bouckaert,
2004)
แนวคิด NPM มี ที่ ม าจากทฤษฎี ก ลุ่ม
NIE ท ฤษฎี ตั วก ารแล ะตั วแท น (principal
agent theory) และปรัชญาการจัดการ ซึ่งเห็น
ว่ า รั ฐ ควรป รั บ ป รุ ง บท บาทในการบ ริ ห าร
เนื่องจากระบบราชการแบบดั้งเดิมมีจุดอ่อนบาง
ประการที่ ควรมี ก ารปรับ ปรุงระบบราชการใน
อุดมคติเป็นหลัก การที่ ใช้บริหารองค์การขนาด
ใหญ่ มีแบบแผนการจัดการตามโครงสร้างและ
ลาดับขั้นการบังคับ บัญ ชาใช้ห ลัก คุณธรรมเป็น
พื้น ฐานแบ่ ง งานตามความช านาญเฉพาะทาง
ทางานอย่างเป็นทางการอันเป็น การจัดองค์การ
ที่ ดี ที่ สุ ด เพื่ อ ป ฏิ บั ติ ง า น ได้ บ ร ร ลุ ต า ม

16

Vol.5 No.1 (January–June 2015) ISSN 1905-2219

Vol.6 No.2 (July–December 2016)

วั ต ถุ ป ระสงค์ (Weber, 1922) ซึ่ ง Merton
(1957) อธิ บายปั ญหาของระบบราชการซึ่ งขั ดกั บ
สภาพความจริงของการอยู่ร่วมกันในสังคมของ
มนุ ษย์ตามการขนานนามปั ญหาของระบบราชการ
เช่น ความเคยชินกับงานประจาจนเกิดความไร้
ประสิท ธิภ าพ หรื อ Trained incapacity เป็ น
ผลจากการยึดหลัก โครงสร้างและหน้าที่ ท าให้
ระบบราชการมองมนุ ษ ย์ เ ป็ น เพี ยงกลไกของ
โครงสร้างจึงไม่ส่งเสริมการใช้ปัญ ญาละเลยมิ ติ
ของการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์ในที่สุด
ก็ ก ลายเป็ นบ่ มเพาะความขั ดแย้ ง ความสงสั ย
หวาดระแวงและความเสื่อมและความเคยชินกับ
ความไร้ประสิทธิภาพเป็นการเปลีย่ นแปลงสภาพ
จิตใจของคนจากการท างานตามแบบแผนของ
ระบบราชการทาให้ผู้ทางานในระบบนี้ยึดกฎระเบียบ
เป็นที่ตั้งจนเปลีย่ นวิธีคิดในการทางานและกระบวนการ
เบี่ยงเบนกลายเป็นเป้าหมาย กลุ่มนักรัฐประศาสนศาสตร์
เห็นว่าระบบราชการมี จุดอ่อ นจากการใช้ห ลัก
ความเป็นกลางทางการเมืองการใช้หลักเหตุผ ล
และลาดับขั้นการบังคับบัญชาตามแนวดิ่งเป็นฐาน
ของอานาจข้าราชการมีความมั่นคงในอาชีพมาก
จนท าให้คนขาดความกระตือ รือ ร้นไม่ ต้อ งการ
การเปลี่ยนแปลงจึงปรับตัวตามสถานการณ์ได้ ยาก
นอกจากนั้น ยังมีความเป็นสถาบัน ความเป็นกลาง
และการยึ ด กฎระเบี ย บท าให้ ข้ า ราชการที่ มี
ศักยภาพและความกระตือรือต้นถูกจากัดบทบาท
จากระบบไม่ ยื ดหยุ่ นและขาดการใช้ รางวั ล
แล ะสิ่ ง จู ง ใจ ที่ เพี ย งพ อ ใน ก ารก ระ ตุ้ น ให้
ข้าราชการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ (Pandey
& Moynihan, 2005; Peters, 1996)

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)

การมีส่วนร่วมของประชาชน
การมี ส่วนร่วม เป็นกระบวนการของการ
พัฒนาโดยให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วม ตั้งแต่เริ่ม
จนสิ้ นสุ ดโครงการ ได้ แก่ การร่ วมกั นค้ นหาปั ญ หา
การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากร เทคโนโลยี
การบริหารจัดการ การติดตามประเมิ นผล รวมทั้ ง
เป็นการส่งเสริมสิทธิและพลังอานาจของพลเมือง
โดยประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนในการจัดการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม
ควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากรของชุมชน
อันจะก่อให้เกิดการแสดงออกซึ่งความสามารถของตน
และได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา ตลอดจนเป็น
การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐมาเป็น
การพั ฒ นาที่ ประชาชนมี บทบาทหลั ก (ปาริ ชาติ
วลั ย เสถี ย ร และคณะ, 2543) เช่ น เดี ย วกั บ
Parker (2002) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า
เป็นกระบวนการที่ทาให้ประชาชนมีโอกาสที่จะ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในนโยบายของภาครัฐ
และยั งเป็ นองค์ ประกอบที่ ส าคั ญของกระบวน
การตั ดสิ นใจในระบอบประชาธิปไตย ขณะที่ Erwin
(1976) ได้ ให้ แ นวคิด เกี่ ยวกั บ ความหมายของ
การมี ส่ ว นร่ ว มว่ า การพั ฒ นาแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
คือ กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการดาเนินการพัฒนาร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ของตนเองเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งแข็ ง ขั น
ของประชาชน ให้ความคิดสร้างสรรค์และความชานาญ
ของประชาชน แก้ไขปัญหาร่วมกัน การใช้วิทยาการ
ที่เหมาะสม สนับสนุน ติดตามผลการปฏิบัติขององค์กร
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กล่ าวโดยสรุ ป ว่ า การมี ส่ วนร่ วมของ
ประชาชน หมายถึ ง กระบวนการซึ่ งภาครั ฐและ
ประชาชนเข้ า มามี ส่ ว นในการด าเนิ น การ

17

Vol.5 No.1 (January–June 2015) ISSN 1905-2219

Vol.6 No.2 (July–December 2016)

ในกิจ กรรมทั้ งกลายที่ เกี่ ยวข้องกั บ วิถีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน เพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยมีการดาเนินการร่วมกัน
ทุ กขั้ นตอน เริ่ มตั้ งแต่ การร่ วมคิ ดค้ นหาสาเหตุ
ร่ วมวางแผน ร่ วมตั ดสิ นใจ ร่ วมปฏิ บั ติ การ และ
ร่ วมประเมิ นผล รวมทั้ งร่ วมในการรั บผลของการ
ดาเนินการนั้นร่วมกัน
อาสามัครตารวจบ้าน
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ
พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ก าหนดให้ ส านั กงานต ารวจ
แห่งชาติส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม
ในกิ จการตารวจเพื่ อป้องกั นปราบปรามการกระท า
ความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
การรั ก ษาความปลอดภั ยของประชาชนตาม
ความเหมาะสม และความต้ องการของแต่ ละพื้ น ที่
และระเบียบคณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติ
ว่าด้วยการส่งเสริมประชาชน ชุมชนท้องถิ่นและ
องค์ก รมี ส่วนร่วมในกิ จการตารวจ พ.ศ. 2549
ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ จึ ง ได้ อ อกระเบี ย บ
ขึ้ น มารองรับ กฎหมายและระเบี ย บดั ง กล่ า ว
มีชื่อว่า “ระเบียบสานัก งานตารวจแห่งชาติว่า
ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และ
องค์กร มีส่วนร่วมในกิจการตารวจ พ.ศ. 2551”
โดยระเบี ยบส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ ฯ
ได้ ก าหนดให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง อาสาสมั ค รขึ้ น มา
ช่วยงานเจ้าหน้าที่ตารวจ มี ชื่อว่า “อาสาสมัคร
ตารวจบ้าน” ซึ่งหมายถึง “แนวร่วมประชาชนที่
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ การต ารวจลั ก ษณะ
ปฏิบัติการเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ป้องกั นปราบปรามอาชญากรรม” และได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอาสาสมัครตารวจบ้าน
ไว้ว่า (1) เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน/
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)

ชุม ชน/ท้ องถิ่น ให้มี ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
เพื่ อ ป้ อ งกั น และปราบปรามอาชญ ากรรม
คุ้ม ครองตนเองและชุม ชน (2) เพื่อ เสริม สร้าง
บทบาทของกลุ่มพลังในการรักษาความปลอดภัย
และความสงบเรี ย บร้ อ ยของชุ ม ชน/ท้ อ งถิ่ น
เป็นการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนให้
เข้ามาร่วมปฏิบัติกับ เจ้าพนักงานตารวจในการ
ป้ อ งกั น ปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติ ด
และอุ บัติ ภั ยต่ าง ๆ รวมทั้ ง การตรวจตราของ
ตารวจสายตรวจ
อาสามัครตารวจบ้านมีบทบาทหน้าที่
ที่สาคัญประกอบด้วย (1) เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(2) เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตารวจในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยการบริการและอานวยความ
สะดวกด้ านการจราจร (3) แจ้ งเหตุ ด่ วนเหตุ ร้ าย
ข้อมู ลอาชญากรรม เบาะแสคนร้าย คดีอาญาทั่ วไป
และคดียาเสพติด (4) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจตั้งจุดตรวจ
จุดสกั ดในพื้ นที่ (5) ประสานงานระหว่างเจ้ าหน้ าที่
ต ารวจกั บ ผู้ น าชุ ม ชนในหมู่ บ้ า รวมทั้ ง เป็ น
เครือข่ายของฝ่ายเจ้าหน้าที่ตารวจและเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองในพื้นที่ (6) มีอานาจในการจับกุ ม
ผู้กระทาความผิดให้เป็นไปตามบทบัญ ญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเรือ่ ง
อานาจการจับ กุมกรณีความผิดซึ่งหน้า ในฐานะ
ราษฎรคนหนึ่ง และนอกจากนี้ยัง มีอานาจตาม
พ ระ ราชบั ญ ญั ติ ส งเคราะห์ ผู้ ป ระ สบ ภั ย
เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ
หรือการปฏิ บั ติตามหน้ าที่ มนุ ษยธรรม พ.ศ. 2543
อีกส่วนหนึ่ง
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(quantitative research) โดยท าการส ารวจ
ความคิด เห็ นด้ วยวิธีก ารแจกแบบสอบถามใน
ประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็ นข้อเท็ จจริง และความคิดเห็ น
เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลการปฏิบัติงานจากประชากร
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ตารวจที่ ทาหน้าที่ เป็นตารวจชุมชน
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม
เป็นหนังสือทางไปรษณีย์ไปยังเจ้าหน้าที่ตารวจ
ที่ทาหน้าที่เป็นตารวจชุมชนที่ เป็น กลุ่มตัวอย่าง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตารวจที่ทาหน้าที่เป็นตารวจชุมชน
ตอบทุกข้อคาถาม ทั้งได้แนบซองพร้อมปิดแสตมป์
จ่ าหน้ าถึ งผู้ วิ จั ยเพื่ อ ส่ งกลั บ เมื่ อ ท าการตอบ
แบบสอบถามเสร็จแล้ว โดยคาถามแต่ละชุดจะเป็น
คาถามมาตราส่วนประมาณค่า ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
จานวน 362 ฉบับ แล้วนามาวิเคราะห์ผลของข้อมูล
โดยใช้การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ (path
analysis) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้น
ด้วยโปรแกรม LISREL
ผู้วิจัยจะเก็ บ ข้อ มู ล จากประชากรที่ เป็ น
เจ้าหน้าที่ ตารวจที่ ท าหน้ าที่ เ ป็น ตารวจชุ ม ชน
จ านวนทั้ ง สิ้ น 212 คน และคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติ ดตามการบริห ารงานต ารวจ
(กต.ตร.) ภาคประชาชน จานวนทั้งสิ้น 150 คน
รวมทั้งสิ้น 362 ราย
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็ บรวบรวมข้อมู ล ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้ าที่
ตารวจที่ท าหน้าที่ ตารวจชุมชนและคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติ ดตามการบริห ารงานต ารวจ
(กต.ตร.) ภาคประชาชน โดยแบ่งแบบสอบถาม
เป็ น 3 ส่ วนคื อ (1) ข้อมู ลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)

และข้อมูลส่วนบุคคลของอาสาสมัคตารวจบ้าน
(2) ระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ต ารวจบ้ า น (3) ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิผ ล
ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตารวจบ้าน
การตรวจสอบความเที่ ยงตรงตามเนื้อหา
(content validity) ด้ วยการน าเครื่ อ งมื อให้
ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ องมื อ
และสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น
แล้ ว น าผลที่ ได้ จ ากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ม าวิ เคราะห์
โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาด้วยค่า
สัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (Index of Concordance:
IOC) หรื อ ดั ช นี ค วามตรงตามเนื้ อหา (Content
Validity Index: CVI) โดยเกณฑ์ ค่ า IOC ในแต่ละข้ อ
คาถามจะต้องมากกว่า 0.50 เพื่อแสดงว่าคาถามข้อนั้น
ๆ มีความตรงตามเนื้อหา (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2552)
แล้ วน ามาหาค่ าดั ชนี ความสอดคล้ องตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละข้อ (Index of Item Objective
Congruence: IOC) ได้ค่า IOC มากกว่า 0.50 ขึ้นไป
หาความเชื่อมั่น (reliability) โดยการนา
แบบสอบถามที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว ไปทดลอง
ใช้ (Try Out) กั บ ประชาชนจ านวน 100 คน
ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้
และน าผลที่ ได้ ม าวิ เ คราะห์ ห าความเชื่ อ มั่ น
(reliability) แบบสั มประสิ ทธิ์ แอลฟา โดยวิ ธี
ของครอนบัค (Cronbach) ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
แบบสอบถามของประชากร เท่ า กั บ 0.941
โดยใช้ สู ตรหาค่ า Coefficient Alpha และใช้ เ กณฑ์
ยอมรับที่ค่ามากกว่า 0.70 เพื่อแสดงว่าแบบสอบถาม
นี้มีความเชื่อมั่นเพียงพอ (วิชิต อู่อ้น, 2550)
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการขอความร่วมมือ
จากเจ้าหน้าที่ตารวจที่ทาหน้าทีเ่ ป็นตารวจชุมชน
จานวนทั้งสิ้น 212 คน และคณะกรรมการตรวจสอบ
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และติ ด ตามการบริห ารงานต ารวจ (กต.ตร.)
ภาคประชาชน จ านวนทั้ งสิ้ น 150 คน รวมทั้ ง สิ้ น
362 รายในการตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย (1) สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ยเลขคณิ ต
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2) สถิติเชิงอนุมาน
ได้แ ก่ Independent t-test และ Chi-Square
(3) สถิติอ้างอิง ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบ
(Factor Analysis) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product
coefficient) การวิ เคราะห์ ถดถอยพหุ คู ณเชิ งเส้ น
การวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งกลมกลื น ของ
ตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (structural
equation model: SEM) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
เส้นทางความสัมพั นธ์ (linear structure relationship)
โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป LISREL (สุ ช าติ
ประสิทธิรัฐสินธุ์ และคณะ, 2548)

เท่ากับ 0.47 โดยที่ตัวแปรประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
กั บ ตั ว แปรการมี ส่ ว นร่ ว มมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.15 ซึ่งค่าสถิติดังกล่าวแสดง
ให้ เ ห็ น ว่าลั ก ษณะความสัม พั น ธ์ข องตัว แปรที่
ศึก ษามี ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง สอดคล้องกั บ
การแสดงความเห็ น จากแบบสอบถามของ
อาสามั ค รต ารวจบ้ านที่ ได้ แสดงความเห็ น ว่ า
ตัวแปรเชิงประจักษ์พบว่า ตัวแปรเชิงประจัก ษ์
พบว่า ข้อมูลด้านการบริหารจัดการของอาสามัครตารวจ
บ้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ข้อมูลด้านประสิทธิผล
ของการปฏิ บั ติ งานของอาสามั ครต ารวจบ้ านทุ ก
ปัจจัยอยู่ในระดับมาก ข้อมูลด้านการมีส่วนร่วมของ
อาสามัครตารวจบ้านทุกปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง
2. ค่าสัม ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ แสดง
ความสัม พัน ธ์กั นระหว่างตั วแปรเชิ ง ประจัก ษ์
ในแต่ละกลุ่มตัวแปรแฝงมีความใกล้เคียงกันดังนี้
2.1 ตัว แปรเชิ ง ประจั ก ษ์ ทุ ก ตัว มี
ความสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ ร ะดับ 0.01 มี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ส หสั ม พั นธ์ (r)
อยู่ในช่วง 0.09-0.93 ซึ่งส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กัน
ในระดั บมาก โดยตั วแปรด้ านระดั บการศึ กษา และ
ด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์
กันมาก (r = 0.93) รองลงมาคือด้านเพศ และด้านอายุ
(r = 0.88) โดยที่ รายได้ กั บระยะเวลาในการ
ปฏิบั ติ ง านมี ค วามสั ม พั น ธ์กั น น้ อย (r = 0.09)
สอดคล้องกั บการแสดงความเห็นจากแบบสอบถาม
ของอาสาสมัครตารวจบ้านที่ ได้แสดงความเห็น
อาสาสมั ค รต ารวจบ้ า นจะต้ อ งเป็ น บุ ค คลที่ มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทางาน
2.2 ปัจ จัยด้านการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมั ครตารวจบ้ านประกอบด้วย การร่วมคิ ดค้ น
การร่ วมวางแผน การร่ วมด าเนิ นการ การร่ วม

ผลการวิจัย
ผลการวิเ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ร ะหว่า ง
ตัวแปรเชิงประจักษ์ในตัวแบบโดยใช้การวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์ของเพี ยร์สัน ได้ ข้อ สรุป
ดังนี้
1. ตั วแป รเชิ งป ระจั กษ์ ทุ กตั วมี
ความสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ร ะดับ 0.05 โดยมี สัม ประสิท ธิ์ส หสั ม พั นธ์ (r)
อยู่ในช่วง 0.149-0.571 โดยตัวแปรการบริหาร
จัดการของอาสาสมั ค รตารวจบ้ านกั บ ตัวแปร
คุ ณ ลั กษ ณ ะส่ วน บุ คคลมี ค่ าสั ม ป ระ สิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.57 มีความสัมพันธ์กันสูงสุด
รองลงมาคือ ตัวแปรคุณลักษณะส่วนบุคคลกั บ
ตัวแปรการมีส่วนร่วมมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
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ประเมินผล และการร่วมรับผลประโยชน์ พบว่า
ตัว แปรเชิ ง ประจั ก ษ์ ทุ ก ตั วมี ค วามสัม พั น ธ์ กั น
อย่ างมี นั ยส าคั ญ ท างสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.01
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) อยู่ในช่วง 0.410-0.719
ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ในระดั บ มาก
โดยตัวแปรด้านการร่วมคิดค้นและด้านการวางแผน
มีความสัมพันธ์กันสูงสุด (r = 0.719) รองลงมา
คือด้านการร่วมดาเนินการและด้านการร่วมวางแผน
(r = 0.712) โดยที่ การร่ วมประเมิ นผลและการร่ว ม
คิดค้น มีความสัมพันธ์เท่ ากั บ (r = 0.382) และมี ค่า
t = 10.01, 6.96, 9.95, 12.76 แ ล ะ 1 2 .9 5
ตามล าดั บ ซึ่ ง มี ค่ า สู ง กว่ า 1.96 แสดงว่ า มี
ความสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ 0.01
2.3 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
ของอาสาสมั ค รต ารวจบ้ านประกอบด้ ว ย
การคัดเลือก การประชาสัมพั นธ์ การติดต่อ สื่อ สาร
ทัศนคติ การตระหนักรู้ถึงปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
แรงจู งใจ การฝึ กอบรม งบประมาณ วั สดุ อุ ป กรณ์
พบว่า ตัวแปรเชิงประจักษ์ทุกตัวมีความสัมพันธ์
กั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01
มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั นธ์ (r) อยู่ ใ นช่ ว ง
0.022-0.098 ซึ่ ง ส่ วนใหญ่ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั น
ในระดับมาก โดยตัวแปรด้านงบประมาณและ
ด้านการประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กันสูงสุด
(r = 0.098) รองลงมาคือ ด้านงบประมาณและ
ด้านทั ศนคติ (r = 0.095) โดยด้านวัส ดุอุป กรณ์
และการประชาสัม พันธ์ มีความสัมพั นธ์เท่ ากั บ
(r = 0.022)
2.4 ปั จจั ยด้ านประสิ ทธิ ผลการ
ปฏิ บั ติ งาน ประกอบด้ วยความปลอดภั ยในชี วิ ต
และทรัพย์สิน ความหวาดระแวงอาชญากรรม
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)

ความร่วมมือของชุมชน ความรู้สึกของประชาชน
พบว่า ตัวแปรเชิงประจักษ์ทุกตัวมีความสัมพันธ์
กั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01
มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั นธ์ (r) อยู่ ใ นช่ ว ง
0.400-0.071 ซึ่ ง ส่ วนใหญ่ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั น
ในระดับ ปานกลาง โดยตัวแปรด้านความรู้สึ ก
ของประชาชนและความหวาดระแวงอาชญากรรม
มีความสัมพันธ์กันสูงสุด (r = 0.071) รองลงมา
คือด้านความรู้สึกของประชาชนและด้านความร่วมมือ
ของชุม ชน (r = 0.055) โดยด้านความรู้สึกของ
ประชาชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรั พ ย์สิ น
มีความสัมพันธ์เท่ากับ (r = 0.400)
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรเชิงประจักษ์ในกลุ่มตัวแปรด้านการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมั ครต ารวจบ้ านกั บตั วแปรเชิ งประจัก ษ์
ในกลุ่มตัวแปรแฝงอื่น สามารถสรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติในปัจจัยทุกด้าน พบว่า ปัจจัยทุกปัจจัย
มีความสัมพันธ์ต่อข้อมูลด้านการปฏิบัติงานของ
อาสาสมั ค รตารวจบ้ านของตั วแปรแต่ล ะด้ าน
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนั้น ปัจจัยด้านการมี
ส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจบ้านมีอิทธิพลทางตรง
(direct effect) ต่ อปัจจั ยประสิทธิผลการปฏิบั ติงาน
ของอาสาสมั ครต ารวจบ้ าน มี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ
อิทธิพล เท่ากับ 0.84 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
มีอิทธิพลทางตรง (direct effect) ต่อปัจจัยด้าน
ประสิทธิผลของการปฏิบั ติงานของอาสาสมั คร
ตารวจบ้าน มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.80
และปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล และปัจจัยด้าน
การปฏิ บั ติ ง านของอาสาสมั ค รต ารวจบ้ า น
ในประเทศไทยค่ าสหสั ม พั นธ์ ของอาสาสมั ค ร
ตารวจบ้าน เท่ากับ 0.469 ตามลาดับ
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อภิปรายผล
ข้ อสั งเกตจากผลการวิ จั ย ปั จจั ยด้ านการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครตารวจบ้านในประเทศไทย
ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านการมี ส่วนร่วมของอาสาสมั คร
ต ารวจบ้ าน แปลความหมายได้ ว่ าปั จจั ยด้ านการมี
ส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจบ้าน ที่มีพ ฤติกรรม
แสดงออกเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ง านของ
อาสาสมัครตารวจบ้านในประเทศไทย กล่าวคือ
อาสาสมัครตารวจบ้าน ที่มีการศึกษา ประสบการณ์
และมีการวางแผน คิดค้นหาสาเหตุ สามารถร่วม
รับผลประโยชน์ มีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
สามารถเปรียบเทียบผลที่ เกิดขึ้นกั บ มาตรฐาน
การปรับ ปรุงแก้ ไขที่ ดี จ ะส่ง ผลให้คุณ ภาพของ
การปฏิ บั ติ ง านของอาสาสมั ค รต ารวจบ้ า น
ในประเทศไทยสูงขึ้นตามไปด้วย สอดคล้องกั บ
กรแก้ ว เพ ชรจ ารั ส (2545) และดวงเพ็ ญ
สาเนียง (2548) ที่กล่าวว่า การศึกษาและความรู้
ถือเป็นองค์ประกอบเฉพาะบุคคล มีความสัมพันธ์กับ
การรับรู้ เปิดรับ และการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร
และกนกพจน์ สิงห์เมธากุ ล (2550) ได้ ท าการศึก ษา
ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลการท างานของอาสาสมั ค ร
หน่วยกู้ภัยมูลนิธิป๋อเต็กตึ๊ง หลังจากเข้ารับการอบรม
ห ลั ก สู ต รก ารเส ริ ม ส ร้ างทั ก ษ ะเบื้ อ งต้ น
การรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุก่อนถึงโรงพยาบาล
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ ท างาน จิ ตสาธารณะที่ แ ตกต่ างกั น
ทาให้ประสิทธิผลในการทางานแตกต่างกัน
ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ตารวจบ้าน ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านการบริหารงานทั่วไป
ของอาสาสมัครตารวจบ้าน จะประกอบด้วยวัสดุ
อุป กรณ์ การติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพั นธ์
การตระหนัก รู้ถึงปัญ หาอาชญากรรมในชุม ชน
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แรงจู งใจ การฝึ กอบรม งบประมาณ การคั ด เลื อ ก
ทัศนคติ แปลได้ว่า การบริหารจัดการที่ดี โดยได้รับการ
สนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านงบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์ จะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน
ตลอดจนมี การติดต่อสื่อสารกันระหว่างตารวจ
อาสาสมัครและประชาชน โดยผ่านการคัดเลือก
บุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการพัฒนาทักษะในการทางาน
อย่ างต่อ เนื่ อ ง มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์เพื่ อ สร้า ง
ทัศนคติที่ดีให้กับประชาชนในชุมชนให้เกิดความ
ตระหนั ก รู้ ถึ ง ปั ญ หาอาชญากรรมในชุ ม ชน
สอดคล้องกั บงานวิจัยของ อรุชา จันทร์คง (2550)
ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งการมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น
อาชญากรรมของประชาชนที่เข้าไปอาสาสมัคร
ในโครงการสายตรวจอาสา ของ สภ.พาน จ.เชียงราย
พบว่า เจ้าหน้าที่ ตารวจควรที่จะมีการติดต่อสื่อสาร
ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ กั บ ประชาชนทราบถึ ง ผล
การปฏิ บัติ งานของตารวจ นอกจากนี้ ขวั ญก าลั ง ใจ
และปั จจั ยด้ านงบประมาณยั งมี ผลต่ อการเข้ าร่ ว ม
เป็นอาสาสมัครสายตรวจของประชาชนอีกด้วย
เช่ น เดี ย วกั บ ตะวัน ตระการฤกษ์ (2552) ได้
ศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของราษฎรอาสาในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมในเขตรับ ผิดชอบ
ของ สภ.เมื องสมุ ท รสาคร พบว่ า การสนั บ สนุ น
ด้านงบประมาณ การสร้างระบบคัดเลือกบุคคล
เข้ า มาเป็ น ราษฎรอาสาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การจั ดการฝึ กอบรมเพื่ อเพิ่ มพู นทั กษะและความ
คล่ องตั วในการท างาน การประเมิ นประสิ ท ธิภ าพ
ในการทางาน
ข้อเสนอแนะ
1. พั ฒ น าแ ล ะป รั บ ป รุ ง ระ บ บ ขอ ง
โครงสร้างการคัดเลือก การฝึก อบรมระยะสั้น
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งบประมาณ รวมทั้ งควรพั ฒนาและส่ งเสริ ม ให้
อาสาสมั ค รในทุ ก ด้ า นให้ ทั่ ว ถึ ง ในทุ ก พื้ น ที่
การถ่ายทอดความรู้หรือเทคโนโลยีการผลิตแก่
อาสาสมัครตารวจบ้านอีกทั้งควรส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างอาสาสมั ครต ารวจบ้ าน ตารวจ ประชาชน
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตารวจบ้าน
2. สานักงานตารวจแห่งชาติควรมีการส่งเสริม
และพัฒนาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตารวจบ้าน
ในส่วนที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ การส่งเสริมและ
ปรับ เปลี่ ย นบทบาทของหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น
อั น มี ห น่ ว ยงานหลั ก ของภาครั ฐ ที่ ด าเนิ น งาน
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกลไกการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมั ครต ารวจบ้าน โดยมุ่ งเน้ นการส่ ง เสริ ม
ด้ านงบประมาณ ด้ านประสิ ทธิ ผลการท างานเพื่ อ
ยกระดั บ ศั ก ยภาพพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านของ

อาสาสมั ครต ารวจบ้ าน นอกจากนี้ ควรจะส่ ง เสริ ม
บทบาทของหน่ วยงานอื่ น ๆ ที่ ท าหน้ าที่ ส นับ สนุ น
และส่งเสริม ทางด้านพัฒ นาการปฏิบัติงานของ
อาสาสมั ครต ารวจบ้ าน แต่ ทั้ งนี้ ควรจะมี การแบ่ ง
บทบาทหน้ าที่ ของแต่ล ะหน่ วยให้ชั ดเจนและ
ลดหน้าที่ที่ซ้าซ้อนกัน เพื่อให้เกิดการสนับสนุน
และส่ งเสริมพั ฒนาการปฏิบั ติงานของอาสาสมั ค ร
ตารวจบ้านอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ในการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการคัดเลือก
อาสาสมั ครตารวจบ้านนั้นควรจะก าหนดคุณสมบั ติ
ของผู้ที่จะเข้ามาทาหน้าที่ดังกล่าวไว้ในระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ทั้งในด้านอายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางาน ฯลฯ
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ก าลั ง พลที่ มี ค วามพร้ อ มและ
มี ศัก ยภาพในการปฏิบัติง านร่วมกั บ เจ้าหน้าที่
ตารวจ
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