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บทคัดยอ
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของตํารวจสายตรวจในการปองกัน
อาชญากรรม  (2) วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการปฏิบัติงานสายตรวจ ในการปองกันอาชญากรรมของสถานี
ตํารวจ (3) สังเคราะห แนวทาง การสรางคุณภาพงานปองกันอาชญากรรมของสถานีตํารวจ  การวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัย
แบบผสมผสาน ระยะแรกเปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชแบบบันทึกขอมูลภาคสนาม และแบบบันทึกการสังเกต            
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชาชนที่เคยมีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานสายตรวจ                 
กลุมคณะกรรมการตรวจและติดตามการบริหารงานสถานีตาํรวจ  กลุมผูบงัคบับัญชาท่ีรบัผิดชอบงานปองกนัปราบปราม
อาชญากรรมกลุมอาจารยตาํรวจทีม่ผีลงานดานวชิาการ และกลุมผูบงัคบับญัชาทีร่บัผดิชอบงานปองกนัปราบปราม 
รวมจํานวน 50 คน กําหนดจํานวนกลุมตัวอยางดวยวิธี Snowball Sampling  สวนระยะที่สองเปนการวิจัย                      
เชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามท่ีไดผานการตรวจความถูกตองและความสอดคลอง (Index of Congruence)                  
จากผูเชีย่วชาญจํานวน  3 ทาน ไดผลคา IOC = 0.870  และนาํแบบสอบถามทําการทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา 
และความเชื่อมั่นจากกลุมตัวอยาง (Try Out) จํานวน 30 คน คํานวณโดยสูตรคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค         
ผลคา Alpha = 0.956  เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ไดแก กลุมประชาชนท่ีเคยเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานสายตรวจ  
กลุมตํารวจสายตรวจ และกลุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตํารวจ  จํานวน 441 คน 
คาํนวณกลุมตวัอยางทีร่ะดับความเชือ่มัน่รอยละ 95 จากสูตรของทาโร ยามาเน   วเิคราะหขอมลูการวจิยัเชงิคณุภาพ 
ดวยวิธีการพรรณนา สวนการวิจัยเชิงปริมาณทําการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ  t-test  และวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรปจจัยดวยสถิติการวิเคราะหถดถอยเชิงเสนแบบพหุ  สถิติการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และ
การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง   ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานของตํารวจสายตรวจในการปองกัน
อาชญากรรมมีคุณภาพมาก โดยปจจัยการบริหารจัดการสถานีตํารวจ ปจจัยสมรรถนะบุคคล และปจจัยแรงกดดัน

การวิเคราะหคุณภาพการปฏิบัติงานของตํารวจสายตรวจ 
ในการปองกันอาชญากรรม ในพื้นที่รับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค 5
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ภายนอกสถานีตํารวจ มีความสัมพันธเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานสายตรวจ  ซึ่งปจจัยสมรรถนะบุคคลดาน             
ความเขาใจในงานสายตรวจและเขาใจในพ้ืนท่ีรับผิดชอบมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานสายตรวจมากท่ีสุด                
ดังนั้นในการสรางคุณภาพงานปองกันอาชญากรรมของสถานีตํารวจ  ผูบริหารงานสายตรวจตองใหความสําคัญใน
การพัฒนาความสามารถของสายตรวจในดานการมีความรูในขอกฎหมาย ระเบียบ  เพิ่มความเชี่ยวชาญยุทธวิธี
ตํารวจในการปฏิบัติงาน และการกําหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อใหสายตรวจมีความรอบรูลักษณะพื้นที่ ตลอดจนบริบท
ทองถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ  

คําสําคัญ
  การวิเคราะหคุณภาพการปฏิบัติงาน  ตํารวจสายตรวจ   การปองกันอาชญากรรม   ตํารวจภูธรภาค 5  
 
Abstract
  This research aims to (1) evaluate the quality of performance of police patrols in crimes prevention 
(2)  analyze the factors affecting the quality of patrolling performance in prevention of crimes  (3)  synthesize 
the approaches and create of an efficiency in prevention of crimes for the police stations. The mixed 
methods research is used in this research:  The first phase is Qualitative Research Technique, using data 
field and observational record as tools in collecting information from the people involved in operational 
patrolling consists of Board of Audit and monitor the management station, a group of commanders in 
charge of crimes prevention and protection, the instructors in police academy and senior supervisors 
responsible for crimes suppression, with a total number of 50 cases. The samples are determined by 
Snowball Sampling Technique. The second phase is the Quantitative Research Techniques.  The questionnaires 
were examined for validity and consistency (Index of Congruence) by 3 experts; the IOC = 0.870.               
And 30 samples (Try Out) were tested for the validity and reliability of the content computed by Coefficient 
Alpha of Cronbach, resulted in Alpha = 0.956. The samples are gathered from people involved in the 
operational patrol, a group of patrolling squads and members of the Commission of Inspecting and Tracking 
the Management of Police total number of 441. The sampling liability is 95 percent computed by Taro 
Yamane’s formula. The Qualitative Research analyzed by descriptive approach, Quantitative Research 
analyzed by t-test and the relationship of the factors analyzed by multiple linear regression analysis, 
confirmatory factor analysis and structural equation models. The findings show that the performance of 
police patrols in crimes prevention has high quality in performance. The three factors; the management 
of police station, the individual performance and external pressure have positively correlated to the        
performance of the patrolling units.  The factor of individual capability in understanding the mission of 
patrolling and the understanding of area of responsibility is the critical key to most success in patrolling 
performance.   Therefore, to create an efficiency in crime prevention, the executives need to focus on 
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developing the patrolling officers in laws and regulations.  They need to be well trained in tactical and 
operational functions so that they will have more understanding in the operational area and the context 
of responsibilities.  

Keywords
  Analysis of Crime Prevention,   Patrol Police,   Area of the Police Region 5

บทนํา
  สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนหนวยงานราชการสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ             
การรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม  การปองกันปราบปรามอาชญากรรม  การดูแลความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสนิของประชาชน ซึง่งานดานการปองกันอาชญากรรมของสํานกังานตาํรวจแหงชาติถอืเปนภารกิจสําคญั
ทีส่อดคลองไปกับแผนยทุธศาสตรการบริหารราชการแผนดนิของรฐับาล  พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั 
รัชกาลท่ี 5 ทรงดํารัสวา การจับผูรายน้ันไมถือเปนความชอบ  แตเปนการทําหนาที่ใหครบถวนเทานั้น แตจะเปน     
ความชอบก็ตอเมื่อ ไดคุมครอง ปองกันเหตุราย ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในทองที่นั้นใหอยูเย็นเปนสุข 
(สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2554) จากความสําคัญตามพระบรมราโชวาท แสดงใหเห็นวา พระมหากษัตริย                 
ทรงใหความสําคัญแกงานดานการปองกันอาชญากรรม เปนอยางยิ่ง    
  เจาหนาทีต่าํรวจสายตรวจ มหีนาทีใ่นการปฏิบัตงิาน ตรวจตราปองกนัเหตุรายตางๆ โดยมีสถานีตาํรวจเปน
หนวยงานหลักทีท่าํหนาทีค่วบคมุการปฏบิตังิานของสายตรวจ  ซึง่การปฏบิตังิานของสายตรวจน้ัน ถอืวามคีวามใกลชดิ
และสมัผสักบัประชาชนโดยตรง  ดงันัน้สาํนกังานตาํรวจแหงชาตจิาํเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองมกีารพฒันาการปฏบิตังิาน
สายตรวจของสถานีตาํรวจใหมคีวามสอดคลองกบัสภาพบริบทสงัคม ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลา (สาํนกังาน
ตํารวจแหงชาติ, 2554)
  ตํารวจภูธรภาค 5 เปนหนวยงานบังคับบัญชาการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจในพ้ืนที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด
ภาคเหนือ ไดแก เชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน พะเยา แพร นาน และแมฮองสอน มีพื้นที่รับผิดชอบ 94 อําเภอ 
8 กิ่งอําเภอ 715 ตําบล 6,521 หมูบาน  121 เทศบาล 703 องคการบริหารสวนตําบล  รวมพ้ืนที่รับผิดชอบ 80,180.9  
ตารางกโิลเมตร มปีระชากรในทะเบยีนบาน 5,685,305 คน มสีถานตีาํรวจในความรบัผิดชอบ 153 สถาน ี มขีาราชการ
ตํารวจ 21,101 นาย แยกเปนชั้นระดับประทวน 17,257 นาย และระดับชั้นสัญญาบัตร 3,844 นาย  เฉล่ีย 1 นาย    
รับผิดชอบประชากรประมาณ 390 คน และตอพื้นที่ประมาณ 4.9 ตารางกิโลเมตร ซึ่งในพื้นที่ที่ตํารวจภูธรภาค 5      
รับผิดชอบนี้ ถือเปนพื้นที่ยุทธศาสตรสําคัญของประเทศ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะยกระดับพ้ืนที่ภาคเหนือ        
ใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม โดยภาระงานสําคัญของตํารวจภูธรภาค 5 คือ  ควบคุม
สถานภาพอาชญากรรม  ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบรอย การดํารงไวซึ่งความปลอดภัยทั้งในชีวิตความเปน
อยูและทรพัยสนิของประชาชนตามแนวนโยบายของสํานกังานตํารวจแหงชาติและรัฐบาล (สาํนกังานตํารวจภูธรภาค 
5, 2555)   จากสถติคิดีอาญา 5 กลุม ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556)  พบวา มแีนวโนมสถติกิารเกดิคดีอาญา        
ในพื้นที่ตํารวจภูธรภาค 5 ลดลง  กลาวคือ คดีกลุม  1 (คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ) มีคดีลดลง  คิดเปนรอยละ 
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88.67  และ  25.90  ตามลําดับ  คดีกลุม 2 (คดีชีวิต รางกาย และเพศ)  มีคดีลดลง  คิดเปนรอยละ 82.67 และ 27.10  
ตามลาํดบั  คดกีลุม 3 (คดปีระทษุรายตอทรพัย)  มคีดลีดลง คดิเปนรอยละ 80.77 และ 23.40 ตามลาํดบั  คดีกลุม 4 
(คดีที่นาสนใจ) มีคดีลดลง คิดเปนรอยละ 94.39 และ 32.87 ตามลําดับ สวนคดีกลุม 5 (คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย)         
เปนคดีที่ตํารวจตองกวดขัน จับกุม เพื่อการสรางระเบียบสังคม ซึ่งมีสถิติจับกุมสูงข้ึน กลาวคือในป พ.ศ. 2555               
มีคดีสูงขึ้นกวาในป พ.ศ. 2554  ถึงรอยละ 27.68  โดยคดีกลุมนี้สวนใหญเปนคดียาเสพติด และการพนัน (สํานักงาน
ตํารวจภูธรภาค 5, 2555 ) 
  จากสถิติการเกิดคดีอาญา 5 กลุม ขางตน จะเห็นวา มีสถิติการเกิดคดีอาญาลดลงเปนไปตามเกณฑที่
สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดไว แตขณะเดียวกันกลับพบวา ประชาชนไมพอใจตอผลงานของตํารวจ ในการ
ปองกันอาชญากรรม ประชาชนมีความคลางแคลงใจตอการปฏิบัติงานของตํารวจ โดยเฉพาะงานดานการปองกัน
อาชญากรรมน้ัน  ประชาชนยังมองวาตาํรวจยังไมสามารถปฏิบตังิานปองกันอาชญากรรมไดผลเทาทีค่วร ดงัปรากฏ
จากผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานของตํารวจ ของ สถาบันพระปกเกลา (2556)           
ที่พบวา ประชาชนยังไมพอใจกับการปฏิบัติงานของสายตรวจในการปองกันอาชญากรรม  และมีความวิตกกังวลใน
ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   อีกทั้งมีการกลาวหาวา ไมปฏิบัติหนาที่ (ตํารวจเกียรวาง)  (ไทยรัฐ
ออนไลน, 2555) มีการวิจารณและเสนอขาวสารถึงความลมเหลวของการปฏิบัติงานของตํารวจในการปองกัน
อาชญากรรม ปรากฏในสื่อหนังสือพิมพตาง ๆ อีกมาก ประกอบกับขอมูลการทองเที่ยวภาคเหนือ  ระบุถึงการลดลง
ของนักทองเที่ยวถึงรอยละ 33.17  (สํานักขาวแหงชาติ, 2554) และจากรายงานสภาพเศรษฐกิจของธนาคารแหง
ประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ป พ.ศ. 2554 พบวา สภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของภาคเหนือตกต่ํา ตัง้แตปลายไตรมาส         
ของป พ.ศ. 2553 (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2554)  ซึ่งอาจสะทอนถึงความไมนาเชื่อถือในความปลอดภัยในพื้นที่           
จึงทําใหคนหวาดกลัวและไมกลาลงทุน ก็อาจเปนได 
  จากการเสนอขาวของสื่อที่กลาวถึงขางตน ไดสะทอนถึงความจริงในบางมุมของสังคม แสดงใหเห็นวา
ประชาชนในฐานะผูรบับรกิารสาธารณะ มคีวามคาดหวงัตอการปฏบิตังิานของตาํรวจในการปองกนัอาชญากรรมสงู   
แตขณะเดียวกันประชาชนกลับมีความรูสึกวาผิดหวังตอการปฏิบัติงานของตํารวจ  ซึ่งสะทอนถึงลักษณะของ              
การปฏบิตังิานตาํรวจสายตรวจ วาอาจไมสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนในฐานะผูรบับรกิาร แมวา
ผลการปฏิบตังิานของเจาหนาท่ีตาํรวจจะสามารถควบคุมอาชญากรรม ควบคุมอตัราการเกิดคดีอยางไดผลตามเกณฑ
ทีสํ่านกังานตาํรวจแหงชาติกาํหนดไว ซึง่ถอืเปนความสาํเร็จของการปฏบิตังิานตาํรวจกต็าม  แตกม็ไิดหมายความวา
ตํารวจสามารถใหบริการสาธารณะดานการรักษาความสงบเรียบรอยไดตามเปาหมายของรัฐ  เพราะในอีกมุมหนึ่ง
ยังมีประชาชนที่ยังรูสึกไมพึงพอใจ ขาดความเชื่อมั่นตอการปฏิบัติงานของตํารวจ ประกอบกับสภาพดานเศรษฐกิจ 
สงัคมอยูในภาวะตกตํา่ สะทอนใหเห็นถงึความเชือ่ม่ันในความปลอดภยั และความเสีย่งในการลงทนุ  ซึง่จากเหตผุล
ดังกลาว จึงเปนประเด็นที่สงสัยวา การใหบริการสาธารณะแกประชาชนในดานการปองกันอาชญากรรมของตํารวจ
ในสังกัดตํารวจภูธรภาค 5 นั้น บรรลุผลตามเปาหมายของรัฐหรือไม  และการปฏิบัติงานสายตรวจมีคุณภาพเชนไร
  การประเมินผลของตํารวจภูธรภาค 5 นั้น แมจะอยูในระดับเกณฑที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดไว
กต็าม (สาํนกังานยุทธศาสตรตาํรวจ, 2555)  แตอาจจะไมเพียงพอตอการตอบคําถามถึงระดบัการใหบรกิารสาธารณะ
ของรัฐ เนื่องจากการใหบริการสาธารณะของรัฐ มีเปาหมาย คือ ผลประโยชนของประชาชน  ดังนั้น การที่ตองยึดเอา
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ความรูสึกของประชาชนในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐ โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานของตํารวจ
จึงเปนสิ่งจําเปน   ซึ่งปจจุบันการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานรัฐ ไดมีการนําเอาแนวทางการประเมิน
คุณภาพการใหบริการมาเปนเคร่ืองมือในการประเมินผลงาน โดยในการประเมินคุณภาพการใหบริการนั้นจะมุงให
ความสําคัญไปยังการคนหาคําตอบจากความรูสึกของประชาชนในฐานะผูรับบริการเปนหลัก (สํานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556)  จากเหตุผลขางตน จึงเปนประเด็นสงสัยวา การปฏิบัติงานสายตรวจใน           
การปองกันอาชญากรรมของสถานีตํารวจนั้นไดบรรลุผลตามเกณฑที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดมาตรวัดไว 
แตจะมีคุณภาพตามที่ประชาชนตั้งความหวังไว และตามความเหมาะสมในสถานะที่ตํารวจเปนองคกรของรัฐ หรือ
ไม  จําเปนตองคนหาคําตอบใหชัดเจน  ตลอดจนวิเคราะหถึงปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอระดับผลการปฏิบัติงานของ
ตํารวจสายตรวจในการปองกันอาชญากรรม 
  อนึ่ง ผูวิจัยเปนสวนหน่ึงของผูควบคุมการปฏิบัติงานของตํารวจสายตรวจ และรวมปฏิบัติงานสายตรวจมา
โดยตลอด ประกอบกบัการมสีวนรวมกบัหนวยงานบงัคบับญัชาในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูใตบงัคบับญัชา 
จึงเช่ือวาการปฏิบัติงานสายตรวจในพ้ืนที่ตํารวจภูธรภาค 5 มีคุณภาพมาก และปจจัยดานการบริหารจัดการ               
ดานสมรรถนะบุคคล ดานแรงกดดันจากภายนอกสถานีตํารวจ มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานตํารวจสายตรวจ ดังนั้น   
ผูวจิยัจึงสนใจท่ีจะวิเคราะหคณุภาพการปฏิบตังิานของตํารวจสายตรวจ ในการปองกันอาชญากรรม ในพ้ืนทีร่บัผิดชอบ
ของตํารวจภูธรภาค 5 เพื่อนําผลการศึกษาไปกําหนดเปนแนวทางสําหรับการทํายุทธศาสตรการปฏิบัติงานปองกัน
อาชญากรรมของสถานีตาํรวจใหเหมาะสมกับบรบิทจงัหวดัภาคเหนือ   อกีทัง้ผลการศกึษายงัจะเปนประโยชนอยางยิง่
ตอการนําไปเปนแนวทางในการสนับสนุนการใหบริการสาธารณะดานการปองกันอาชญากรรมของหนวยงาน               
ที่เกี่ยวของ

วัตถุประสงค
  1. เพื่อประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตํารวจสายตรวจในการปองกันอาชญากรรม
  2. เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการปฏิบัติงานสายตรวจ 
  3. เพื่อสังเคราะหแนวทางการสรางคุณภาพงานปองกันอาชญากรรมของสถานีตํารวจ

สมมุติฐานการวิจัย
     1. คุณภาพการปองกันอาชญากรรมของตํารวจสายตรวจอยูในระดับมาก
     2. การบริหารจัดการสถานีตํารวจ สมรรถนะของบุคคล และแรงกดดันจากภายนอกสถานีตํารวจ มีความ
สัมพันธทางบวกตอผลการปฏิบัติงานสายตรวจในการปองกันอาชญากรรม

วิธีการวิจัย
  1. ระยะแรกเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือนําผลการวิจัยไปประกอบการวิเคราะหและอธิบายผล            
การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตํารวจสายตรวจในการปองกันอาชญากรรม การวิเคราะหและอธิบายลักษณะ
ปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการปฏิบัติงาน ตลอดจนนําผลการวิจัยมาประกอบการสังเคราะหแนวทาง           
การสรางคุณภาพงานปองกันอาชญากรรม 
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      1.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
    1) ประชากร เก็บขอมูลจากกลุมศึกษา 4 กลุม คือ กลุมประชาชนท่ีเคยมีความเก่ียวของกับ         
การปฏบิตังิานสายตรวจ กลุมคณะกรรมการตรวจสอบและตดิตามการบรหิารงานสถานตีาํรวจ (กต.ภร.สภ.) กลุมตาํรวจ
อาจารยทีม่ผีลงานดานวชิาการ และกลุมผูบงัคับบญัชาทีร่บัผิดชอบงานปองกนัปราบปรามอาชญากรรม รวมจาํนวน 
30 คน 
    2) กําหนดจํานวนกลุมตัวอยางโดยวิธีบอลหิมะ Snowball Sampling เพ่ือการสัมภาษณกลุม
ศึกษาในแตละประเด็นไปเรื่อย ๆ จนไดรับขอมูลที่เปนเนื้อหาสําคัญ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธ, 2546)
      1.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
    ทาํการเกบ็ขอมลูโดยใชแบบบนัทกึขอมลูภาคสนาม (Field Notes) บนัทกึการสนทนา โดยมเีคาโครง
การสนทนาท่ีกาํหนดประเด็นสนทนาไว 10 ประเด็น ครอบคลุมตวัแปรคุณภาพการปฏิบตังิาน ตวัแปรการบริหารงาน 
ตัวแปรบุคลากร และตัวแปรแรงกดดันภายนอกสถานี  ประกอบกับการใชแบบบันทึกการสังเกตเปนเครื่องมือ              
ในการเก็บรวบรวมขอมูล
      1.3 การวิเคราะหขอมูล
    วิเคราะห โดยการนําผลการสัมภาษณ และการสังเกตในแตละประเด็นมาสรุปภาพรวม บรรยาย
เปนขอความเชิงพรรณนา ประกอบเปนเหตุและผลที่เชื่อมโยงกัน
  2.  ระยะท่ีสองเปนการวิจัยเชิงปริมาณ
      2.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
    1) ประชากร  สถานีตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรภาค 5 จํานวน 153 สถานี มีผูใหขอมูล 3 กลุม คือ 
ประชาชนในพื้นที่ตํารวจภูธรภาค 5 จํานวน 5,685,305 คน  ตํารวจสายตรวจ จํานวน 8,477 คน และคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของสถานีตํารวจ (กต.ตร.สภ) จํานวน 3,060 คน 
    2) กลุมตัวอยาง  คํานวณตัวอยางที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 ใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane) (สชุาติ ประสิทธริฐัสนิธุ , 2546) ไดกลุมตัวอยางประชาชน จาํนวน  400  คน กลุมตวัอยางตํารวจสายตรวจ 
จํานวน 82 คน  และคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของสถานีตํารวจ จํานวน 59 คน 
      2.2 เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลู  คอื แบบสอบถาม ทีผู่วจิยัสรางขึน้จากการทบทวนแนวคดิ 
ทฤษฏี และการตกผลึกจากการวิจัยเชิงคุณภาพ  มี 2 ชุด ดังนี้
    1) ชุดที่หนึ่ง เก็บจากประชาชน และ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของ
สถานตีาํรวจ (กต.ตร.สภ) ม ี3 สวน ประกอบดวย สวนที ่1 เปนขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที ่2 เปนขอมูล
เกี่ยวกับความคิดเห็นตอผลการปฏิบัติงานสายตรวจ เปนลักษณะของการใหคะแนนประมาณคาลิเคิทสเกล (Likert 
Scale) 5 ระดับ มีขอคําถามจํานวน 19 ขอ  ครอบคลุมคําถามผลการปฏิบัติงาน 6 ดาน คือ ความสําเร็จในการรักษา
ความสงบเรียบรอย  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสายตรวจ ผลการปฏิบัติงานสอดคลองกับความคาดหวัง     
ของประชาชน ความรูสกึปลอดภัยของประชาชนในขณะอยูในพ้ืนที ่  ประชาชนมคีวามใกลชดิ และมสีวนรวมตอการ
ปฏบิตังิานของสายตรวจและประชาชนเช่ือมัน่ตอการปฏิบตังิานของสายตรวจ   สวนท่ี 3 เปนขอเสนอแนะของผูตอบ
แบบสอบถาม ทาํการประเมนิความถกูตองและความสอดคลองของเนือ้หา จากผูเชีย่วชาญ 3 ทาน  ไดคา IOC=0.907 
และตรวจสอบคาความเชื่อมั่น จากประชาชนตัวอยาง 30 ชุด ดวยคาสัมประสิทธิ์ครอนบาคไดคา Alpha = 0.93
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   2) ชุดที่สอง เก็บจากตํารวจสายตรวจ มี 4 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม สวนที ่2 เปนขอมลูเกีย่วกบัความคดิเหน็ตอผลการปฏบิตังิานสายตรวจ เปนลักษณะของการใหคะแนน
ประมาณคาลิเคิทสเกล (Likert Scale) 5 ระดับ มีขอคําถาม จํานวน 19 ขอ  ครอบคลุมคําถามผลการปฏิบัติงาน        
6 ดาน คอื ความสาํเร็จในการรกัษาความสงบเรียบรอย  ประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานของสายตรวจ ผลการปฏบิตังิาน 
สอดคลองกับความคาดหวังของประชาชน ความรูสึกปลอดภัยของประชาชนในขณะอยูในพ้ืนที่   ประชาชนมี           
ความใกลชิด และมีสวนรวมตอการปฏิบัติงานของสายตรวจ และประชาชนเชื่อม่ันตอการปฏบิัติงานของสายตรวจ  
และ สวนที ่3 เปนขอคาํถามเก่ียวกบัความคิดเหน็จากการปฏิบตังิานท่ีมตีอปจจยัทีส่งผลตอการปฏิบตังิานสายตรวจ 
ประกอบดวยดานการบริหารจัดการของสถานีตํารวจ ดานสมรรถนะของบุคลากร และดานแรงกดดันจากภายนอก
สถานตีาํรวจ กาํหนดใหผูตอบเลอืกใหคะแนนเปน 5 ระดบั กาํหนดลกัษณะของการใหคะแนนประมาณคาลิเคทิสเกล 
(Likert Scale) 5 ระดับ และสวนที่ 4 เปนขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามทําการประเมินความถูกตองและ    
ความสอดคลองของเน้ือหาของแบบสอบถาม จากผูเชีย่วชาญ 3 ทาน ไดคา IOC=0.870 จากแบบสอบถาม จาํนวน 30 ชดุ 
สวนคาสัมประสิทธิ์ครอนบาค ไดคา Alpha = 0.956
   2.3 การวิเคราะหขอมลู  เชงิคณุภาพวิเคราะหขอมูลดวยวธิกีารพรรณนา สวนขอมูลเชงิปรมิาณวิเคราะห
ระดับคณุภาพการปฏิบตังิานสายตรวจ ดวยวิธกีารวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลีย่ดวยคาสถติ ิT-test  โดย กาํหนด
ระดบัการวดัผลการปฏบิตั ิ(คณุภาพการปฏบิตังิานสายตรวจ) ไวทีร่ะดบัคะแนนเฉลีย่ 3.50 ขึน้ไป สวนดานการวเิคราะห
ความสัมพนัธระหวางตัวแปรน้ัน ใชสถติกิารวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบ     เพือ่วเิคราะหวาตวัแปรมีความสัมพันธ
ตอคุณภาพการปฏิบัติงานของสายตรวจหรือไมประกอบกับใชการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง เพื่อวิเคราะห             
ระดับความสัมพันธระหวางกลุมปจจัย และทําการวิเคราะหระดับขนาดความสัมพันธของตัวแปร ที่มีอิทธิพลตอกัน 
ดวยสถิติการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพื่อหาระดับความสัมพันธระหวางตัวแปร   

ผลการวิจัย
  1. ผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตํารวจสายตรวจในการปองกันอาชญากรรม พบวา    
ผลการวิจัยสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย คือ การปฏิบัติงานปองกันอาชญากรรมของตํารวจสายตรวจ              

มีคุณภาพระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.83)  และผลการวิเคราะหดวยสถิติ T-test มีดังนี้

ตารางท่ี 1  
ผลการวิเคราะหดวยคาสถิติ One-Sample Test

  Test Value = 3.50                                     
  95% Confidence Interval of the Difference 
 

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

 56.363 58 .007 3.9732 .3842 .4125 
 58.505 58 .001 4.1740 .3964 .4244 

. . 59.334 58 .003 3.9412 .3943 .4219 

 P 
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   จากตารางท่ี 1 พบวา คา p = 0.007  0.001 และ 0.003 α (ระดบันยัสําคญั) = 0.05 คา p ทัง้สามตวัมคีานอย
กวา คา α (เทากับ Sig.) ยอมรับ H1  วา คุณภาพการปฏิบัติงานสายตรวจในการปองกันอาชญากรรม มีคามากกวา 
3.50 (ระดบัมาก) อยางมนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดับ 0.05  มีรายละเอยีด และมรีายละเอยีดของผลการปฏิบตั ิดงัตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2
แสดงคุณภาพการปฏิบัติงานสายตรวจในการปองกันอาชญากรรม

ตารางท่ี 3 
รายละเอียดของคุณภาพการปฏิบัติงานสายตรวจในการปองกันอาชญากรรมในแตละดาน
 

 
 

  . .  

 SD  SD  SD  SD 

1.  4.01 0.84 4.25 0.27 3.85 0.63 4.03 0.57 

2.  3.77 0.53 4.03 0.49 3.83 0.81 3.88 0.62 

3.  3.69 0.16 4.05 0.44 3.73 0.92 3.83 0.84 

4.  4.12 0.14 4.28 0.89 4.01 0.25 4.14 0.47 

5.  
 

4.44 0.36 4.42 0.95 4.40 0.44 4.42 0.79 

6.  3.77 0.84 4.00 0.28 3.80 0.33 3.90 0.56 

3.97 0.76 4.17 0.51 3.94 0.48 4.03 0.83 

x x x x

 
 

 SD  SD  SD  SD 
1.  
    1.1  4.10 0.69 4.4 0.53 3.71 0.88 4.04 0.84 
    1.2  4.15 0.14 4.24 0.74 4.1 0.69 4.14 0.78 
    1.3   
         

3.87 0.83 4.20 0.14 3.80 0.62 3.92 0.91 

 4.01 0.84 4.25 0.27 3.85 0.63 4.03 0.57 
2.  
    2.1   3.80 0.79 4.13 0.93 3.82 0.48 3.91 0.82 
    2.2   3.98 0.88 4.17 0.71 4.10 0.68 4.07 0.59 
    2.3   3.54 0.25 3.78 0.56 3.60 0.93 3.64 0.74 

 3.77 0.53 4.03 0.49 3.83 0.81 3.88 0.62 

x x x x
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  จากตารางที ่ 3 พบวาดานผลผลติ (Output) พบวา ตาํรวจสายตรวจ สามารถปองกนัอาชญากรรมไดสาํเรจ็     

ในระดบัมากสดุ คอื ความสาํเร็จในดานการรกัษาความสงบเรยีบรอย ( X = 4.03) รองลงมา คอื ดานประสทิธภิาพ          

ในการปฏิบตังิานของสายตรวจ ( X = 3.88)  และดานผลการปฏิบตังิานสอดคลองกับความคาดหวังของประชาชน           

( X = 3.83)  ตามลาํดบั  ซึง่การปฏบิตังิานของตํารวจสายตรวจในภาพรวม สามารถปฏิบตังิานเปนไปตามนโยบาย      
และความตองการของผูบังคับบัญชา โดยพบวา ความสําเร็จในระดับความสามารถควบคุมการเกิดคดีในพื้นที่มี              
มากทีส่ดุ  สวนความสามารถปฏิบตังิาน (ปองกนัเหตุ) ไดตรงความตองการของประชาชน มคีานอยทีส่ดุ

3.  
    3.1  ( )  3.43 0.12 4.00 0.57 3.42 0.63 3.62 0.84 
    3.2    4.00 0.96 4.21 0.88 4.10 0.16 4.09 0.87 

    3.3  3.70 0.93 3.94 0.46 3.71 0.81 3.77 0.57 
 3.69 0.16 4.05 0.44 3.73 0.92 3.83 0.84 

4.  
    4.1   4.21 0.87 4.40 0.43 4.20 0.68 4.25 0.41 
    4.2     4.20 0.56 4.33 0.81 4.10 0.92 4.20 0.35 
    4.3    

 
4.50 0.71 4.50 0.86 4.30 0.93 4.43 0.15 

    4.4  3.61 0.14 3.90 0.96 3.49 0.58 3.68 0.26 
 4.12 0.14 4.28 0.89 4.01 0.25 4.14 0.47 

5.   
    5.1  4.40 0.21 4.40 0.04 4.31 0.98 4.37 0.57 
    5.2  4.60 0.51 4.70 0.67 4.70 0.20 4.65 0.61 
    5.3  4.41 0.11 4.10 0.54 4.30 0.06 4.25 0.32 

 4.44 0.36 4.42 0.95 4.40 0.44 4.42 0.79 
6.  
    6.1  3.30 0.15 3.60 0.84 3.40 0.27 3.43 0.17 
    6.2   4.10 0.62 4.20 0.07 4.00 0.53 4.15 0.35 
    6.3   3.90 0.83 4.20 0.92 4.00 0.84 4.13 0.54 

 3.77 0.84 4.00 0.28 3.80 0.33 3.90 0.56 

 
 

 SD  SD  SD  SD x x x x

ตารางที่ 3 
รายละเอียดของคุณภาพการปฏิบัติงานสายตรวจ ในการปองกันอาชญากรรมในแตละดาน (ตอ)
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  ดานผลลพัธ (Outcome) พบวา ประชาชนมีความใกลชดิ และมีสวนรวมตอการปฏิบตังิานสายตรวจ ในระดบั

มาก ( X = 4.42) รองลงมา คอืประชาชนรูสกึปลอดภยัในขณะอยูในพืน้ที ่ระดับมาก ( X = 4.14) และประชาชนเช่ือมัน่

ตอการปฏบิตังิานของสายตรวจในระดับมาก ( X = 4.03)   
  2. การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการปฏิบัติงานสายตรวจในการปองกันอาชญากรรม
พบวา ผลการวจิยัสอดคลองกบัสมมตุฐิานการวิจยั อยางมีนยัสําคญัทางสถติทิี ่ 0.05 คอื ปจจยัดานสมรรถนะบคุคล
ปจจยัดานการบริหารจดัการสถานีตาํรวจ และปจจยัดานแรงกดดันจากภายนอกสถานีตาํรวจ มคีวามสมัพนัธทางบวก
ตอคณุภาพการปฏิบตังิานสายตรวจ ในระดับ 3.09, 2.16 และ 2.09 ตามลาํดบั ซึง่ปจจยัสมรรถนะในดานความเขาใจ
ในงานสายตรวจและเขาใจในพ้ืนทีร่บัผดิชอบ มคีวามสาํคญัตองานสายตรวจมากท่ีสดุ ดงัภาพผลการวิเคราะหสมการ
โครงสราง  ดงัภาพท่ี 1

ภาพท่ี 1: แสดงผลการวิเคราะหสมการโครงสราง (System Equation Model : SEM) ของโมเดลปจจยัทีส่งผลตอ
                การปฏบิตังิานสายตรวจของเจาหนาทีต่าํรวจท่ีปฏิบตังิานสายตรวจ ในพ้ืนทีร่บัผิดชอบตํารวจภูธรภาค 5 

0.18 

2.16*** 

3.09*** 

2.09*** 

0.86 0.14 

0.26 

 -0.07*** 

 - 0.04** 

0.08*** 

Regression 
R2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chi – Square =  430.875  df = 6    CMIN/df.  = 71.812 , p =  0.000 < 0.001  *** p < 0.001, ** p < 0.05     

Co
rre

lati
on

( ) X1 

( )  X2 

( ) X3 

(  ) e11

1 
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   2.1 ดานการบริหารจัดการของสถานีตาํรวจมีความสัมพนัธเชงิบวกตอคณุภาพการปฏิบตังิานของสาย
ตรวจ เปนอนัดบัสอง กลาวคอื  การกําหนดนโยบาย คาํสัง่การ ตองคํานึงถึงความสอดคลองกับสถานการณและบริบท
ของทองถ่ิน  หนวยงานบังคับบัญชาสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ สําหรับการปฏิบัติงานไมเพียงพอ  ทางดาน
โครงสรางสายการบังคบับญัชาของสถานีตาํรวจ โดยตองคํานงึถงึความเหมาะสมตอการปฏิบตั ิการกําหนดสายงาน   
การบังคบับญัชาและการมอบหมายบทบาท ความรับผดิชอบของบุคลากรในสถานีตาํรวจ ตองคํานงึถงึความเหมาะสม  
   2.2 ดานสมรรถนะของบุคลากรมีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพการปฏิบัติงานของสายตรวจมากท่ีสุด   
คือ การปฏิบัติงานของตํารวจสายตรวจ คือ ตองมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตน เขาใจในบริบทพื้นที่
สามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับบริบททองถิ่น และตํารวจตองมีความชํานาญในดานยุทธวิธีในการปฏิบัติงาน  
เพื่อความปลอดภัยของตน และการปฏิบัติงานที่ไดผลดีนั้น ตํารวจตองมีขวัญกําลังใจท่ีดีในการปฏิบัติงาน
   2.3  ดานแรงกดดันภายนอกสถานีตํารวจ  มีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพการปฏิบัติงานของสายตรวจ    
เปนอันดับสาม กลาวคือ การไดรับการรวมมือและการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของเปนอยางดี         
ความสัมพันธระหวางประชาชนกับตํารวจสายตรวจอยูในเกณฑที่ดี การนําเสนอขอมูลขาวสารของส่ือมวลชน             
เปนแรงกดดันตอการปฏิบตังิานของตํารวจสายตรวจ อกีทัง้ปจจัยทางการเมืองเขามามีบทบาทแทรกแซง การปฏิบตังิาน
ของตํารวจ ทําใหตํารวจสายตรวจไมสามารถปฏิบัติงานไดเทาท่ีควร ปญหาดานขอกฎหมายท่ีมีลักษณะการเอ้ือ    
เปนประโยชนตอผูกระทําผิดมาก และเปนปญหาตอการปฏิบัติงานของตํารวจสายตรวจ   
  3. การสังเคราะหแนวทางการสรางคุณภาพงานปองกันอาชญากรรมของสถานีตํารวจ  พบวา 
คณุภาพการปฏบิตังิานของสายตรวจในการปองกนัอาชญากรรมเปนการประเมินผลการปฏบิตังิานของตาํรวจสายตรวจ 
ควบคูกับการพิจารณาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น ตองประเมิน      
ความสําเร็จทั้งสองดาน คือ ดานผลสําเร็จหรือผลผลิต (Output) ของการปฏิบัติงานที่ตองใหความสําคัญตอความ
สําเร็จในการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบรอยในพ้ืนที่  บนพื้นฐานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสายตรวจ และ
มคีวามสอดคลองกบัความคาดหวงัของประชาชน   รวมทัง้ตองใหความสําคญัไปทีก่ารประเมนิดานผลตอบแทนหรอื
ผลลัพธ (Outcome) คือการวัดความรูสึกของประชาชน ไดแก ความรูสึกปลอดภัย อบอุนใจของประชาชนในขณะ  
อยูในพืน้ที ่ ความรูสกึใกลชดิและมีสวนรวมตอการปฏิบตังิานกับสายตรวจ  รวมถึงความเช่ือมัน่ของประชาชนท่ีมตีอ
การปฏิบัติงานของสายตรวจ และตองพิจารณาอิทธิพลของปจจัยที่มีตอการปฏิบัติงานของสายตรวจ ในการปองกัน
อาชญากรรม ซึง่ประกอบดวย ปจจยัดานการบรหิารจดัการของสถานตีาํรวจ  ปจจยัดานสมรรถนะของบคุลากร และ
ปจจัยดานแรงกดดันจากภายนอกสถานีตํารวจ ดังนี้
   3.1 ดานการบรหิารจดัการของสถานตีาํรวจ มแีนวทางการสรางคณุภาพ กลาวคอื ตองใหความสาํคญั 
ตอ ลกัษณะการจัดการของสถานีตาํรวจ การกําหนดนโยบาย  กรอบ ทศิทาง ตลอดจนการจัดองคกรและการสนับสนุน
ทรัพยากรใหกับผูปฏิบัติงานสายตรวจในการปองกันอาชญากรรม ประกอบดวย องคประกอบ 3 ดานคือ  นโยบาย
ของสถานีตํารวจท่ีสายตรวจสามารถนําไปปฏิบัติไดเหมาะสมกับสถานการณ  ไดแก  ความชัดเจนของนโยบาย     
ความเปนไปไดของนโยบาย  และนโยบายทีเ่ขาใจไดงาย   ดานลักษณะการบริหารจัดการสถานตีาํรวจทีม่ปีระสทิธิภาพ   
ไดแก ลกัษณะการจดัโครงสราง สายการบงัคับบญัชา  กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั การจัดการ ความพรอมดานการสนบัสนนุ
ตอการปฏิบัติ เชน งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ การนําเทคโนโลยีสนับสนุนตอการปฏิบัติ   และดานความเปนเอกภาพ
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ของสถานีตํารวจ ไดแก วัฒนธรรมของตํารวจ เชน การยอมรับระบบการว่ิงเตนเพื่อโยกยายเลื่อนตําแหนง  การยึด
มั่นในระบบอุปถัมภพวกพองและผลประโยชน  และภาพลักษณความเปนผูปกครองมากกวาภาพลักษณของ           
ความเปนผูใหบริการ
   3.2 ดานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร มีแนวทางการสรางคุณภาพ คือ ตองใหความสําคัญตอ 
การพัฒนาลักษณะดานตัวบุคลากรที่ปฏิบัติงานสายตรวจในสถานีตํารวจ 3 ดาน คือ ดานความพรอม ไดแก 
บคุลกิภาพในการปฏิบตังิานสายตรวจ ไดแก ภาวะผูนาํ  ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมบุคคลและเหตุการณ 
ขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน ภาวะผูตาม ดานการรับรูและความเขาใจในงานสายตรวจและพื้นที่รับผิดชอบ  
ไดแก ความรูความเขาใจตอเนือ้หาของงาน ความเขาใจในบทบาทหนาที ่ความรบัผิดชอบ ความเขาใจในบรบิทสังคม
วัฒนธรรม และมีความรูลักษณะพื้นที่ที่รับผิดชอบ และดานความพรอมของผูบังคับบัญชาในการควบคุมการปฏิบัติ 
ไดแก ลักษณะการบังคับบัญชา  ลักษณะการจูงใจ การสรางขวัญ กําลังใจ และบุคลิกภาพผูนํา
         3.3 ดานแรงกดดันจากภายนอกสถานีตํารวจ มีแนวทางการสรางคุณภาพของสายตรวจ กลาวคือ    
งานสายตรวจตองใหความสําคัญตอลักษณะการปฏิบัติของหนวยงานที่เก่ียวของกับสายตรวจ  ไดแก ลักษณะ         
การเสนอขาวของสื่อมวลชน  การมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของ  การแสวงหาผลประโยชนของกลุมอิทธิพล   
และตองคํานึงถึงขอจํากัดทางบริบทสังคม ไดแก อิทธิพลของเศรษฐกิจและการเมือง  เงื่อนไขและขอจํากัดของ
กฎหมาย  เงื่อนไขทางจารีตประเพณีทองถ่ิน  สวนดานลักษณะการปฏิบัติของประชาชนตอการปฏิบัติงานสายตรวจ 
ตองใหความสาํคญัตอการมสีวนรวมของประชาชนในการกําหนดวธิกีารปฏบิตั ิทศิทางการปฏบิตังิานของสายตรวจ 
และการมีบทบาทกับสายตรวจ ตลอดจนความคาดหวังของประชาชนตอผลการปฏิบัติของสายตรวจ

อภิปรายผล
  จากผลการวิจยั พบวา การปฏบิตังิานของตํารวจสายตรวจ  ดานความสาํเรจ็ในการรักษาความสงบเรยีบรอย 
มีคามากที่สุด ถือเปนผลการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับเปาหมายหลักของภาครัฐในการใหบริการสาธารณะดาน      
การรักษาความสงบเรียบรอย  และเปนเปาหมายหลักของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในฐานะหนวยงานของรัฐ              
ทีร่บัผดิชอบงานดานการรกัษาความสงบเรยีบรอย ซึง่มีการพจิารณาวดัผลการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการบรรลเุปาหมาย
หลักขององคกร สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุชาดา บุญสรางสม (2543) เรื่องความสําเร็จของนโยบายการปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่พบวา ประสิทธิภาพในการปองกันปราบปราม
อาชญากรรมของตํารวจ เปนไปตามนโยบายท่ีตาํรวจกําหนดไว ซึง่วเิคราะหไดวา ผลการปฏิบตังิานท่ีบรรลเุปาหมาย
ของตํารวจสายตรวจ เปนผลจากลักษณะบริบทของพื้นที่รับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค 5 (ภาคเหนือตอนบน)             
ซึ่งมีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมแบบถอยทีถอยอาศัย  และเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจมีแนวปฏิบัติงาน                  
ที่สอดคลองกับบริบทของแตละทองถิ่น ปราศจากเงื่อนไขสังคมที่เปนการกดดันการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ 
อีกท้ังประชาชนมีความสนใจ ใสใจตอเจาหนาท่ีตํารวจ  ประชาชนใหการสนับสนุนตอการปฏิบัติงาน จึงทําใหสาย
ตรวจสามารถปฏิบัติงานปองกันอาชญากรรมไดอยางสมฤทธ์ิผล แตเมื่อพิจารณาไปท่ีผลการปฏิบัติงานสอดคลอง
กับความคาดหวังของประชาชนหรือไมนั้น  กลับพบวา ความสําเร็จดานความสอดคลองกับความคาดหวัง                     
ของประชาชน มีคานอยท่ีสุด  ทําใหพิจารณาไดวา ผลของการปฏิบัติที่เกิดข้ึนนั้น เปนเพียงความสําเร็จในมุม              



181
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹

»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 

ขององคกรภาครัฐเทานั้น แตยังไมสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับความคาดหวังของประชาชน  ซึ่งประชาชนมี
ความคาดหวังตอการปฏิบัติงานของตํารวจสายตรวจสูง ทําใหผลการปฏิบัติงานของตํารวจสายตรวจ ตองพิจารณา
ไปท่ีการใหความสําคญัตอความคาดหวังของประชาชน  สอดคลองกับผลการสํารวจของสถาบันประปกเกลา (2556) 
ทีพ่บวา ประชาชนมคีวามคาดหวงัตอผลการปฏบิตังิานของตาํรวจสงู ดงันัน้ถงึแมตาํรวจสายตรวจ จะสามารถควบคมุ 
ปองกนัการเกดิอาชญากรรมอยางไดผล แตยงัไมสามารถปฏบิตังิานไดตรงสอดคลองกบัความคาดหวงัของประชาชน 
อันอาจมีสาเหตุจากภาคประชาชนมีบทบาทตอการเสนอแนะความตองการ การช้ีนําแนวทางการดําเนินงานของ
ตํารวจสายตรวจนอยเกินไป ดังปรากฏจากคําสัมภาษณของ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ของสถานีตํารวจ ที่กลาววา บทบาทของ กต.ตร.สภ. นั้น เปนเพียงตรายางใหกับสถานีตํารวจ หรือเปนเพียงผูใหการ
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณตอการปฏิบัติงานตํารวจเทานั้น กต.ตร. ไมไดมีบทบาทในการเปนตัวแทนภาคประชาชน          
ทีแ่สดงความตองการประชาชนและขอเสนอแนะการปฏบิตังิานตามบทบาทท่ีไดกาํหนดไวในหลักการเทาทีค่วรเลย 
ซึ่งสามารถวิเคราะหไดวา  ตํารวจสายตรวจทํางานตามนโยบายของผูบังคับบัญชาโดยไมไดใหความสําคัญตอ         
การรับเอาขอมูลจากบริบทพื้นที่ของตนเองมาวางแผนการทํางาน จึงอาจทําใหผลการทํางานของตํารวจสายตรวจ  
ไมตรงกับความตองการของประชาชนเทาที่ควร  
  ผลการวจิยัพบวา ประชาชนพรอมทีจ่ะใหความรวมมอืและมสีวนรวมตอการปฏบิตังิานของตาํรวจสายตรวจ 
ซึง่มคีาเฉลีย่ในดานน้ีมาก  จงึอาจกลาวไดวาการปฏิบตังิานของตํารวจสายตรวจนับเปนสวนหน่ึงของสังคมท่ีจาํเปน
ตอความตองการของประชาชน  ตาํรวจสายตรวจมีหนาทีห่ลกั คอื การปฏิบตังิานเพ่ือสรางความรูสกึปลอดภัยในชีวติ 
ทรัพยสินของประชาชน  เนื่องจากตํารวจสายตรวจเปนสวนสําคัญของสังคม จึงทําใหประชาชนใหความสนใจตอ   
การปฏิบัติงานของตํารวจอยางมาก  ประชาชนมีความคาดหวังตอการปฏิบัติงานของตํารวจสายตรวจ  ถึงแมวาใน
ปจจุบันมีบริษัทรักษาความปลอดภัย หรือบางหนวยงาน หรือหมูบานจัดสรรตาง ๆ จะมีการจางพนักงานรักษา       
ความปลอดภัย ก็ตาม แตการปฏิบัติงานของตํารวจ เปนการปฏิบัติงานตามหนาที่  มีกฎหมายรองรับ สามารถจะ   
พกอาวุธปนในขณะปฏิบัติหนาท่ีได สามารถตรวจคน จับกุม และตรวจสอบยานพาหนะ ทรัพยสินของบุคคล              
ตองสงสัยได โดยที่พนักงานรักษาความปลอดภัย อาสาสมัคร หรือผูชวยเหลือเจาพนักงานนั้น ไมอาจดําเนินการ      
ในลักษณะบางอยางได เพราะไมเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดไว ซึ่งทายท่ีสุดแลว ประชาชนก็ยังมีความคาดหวัง
ตอการปฏิบัติงานของตํารวจในการตรวจตราปองกันภัย ตลอดจนประชาชนก็พรอมที่จะใหความรวมมือ และมีสวน
รวมในการชวยเหลือการปฏิบัติงานของสายตรวจ 
  ดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของตํารวจสายตรวจ พบวา ตัวแปรดานสมรรถนะของบุคลากร         
มีคามากท่ีสุด โดยพบวาปจจัยดานการรับรู ความเขาใจในงานสายตรวจและพ้ืนที่รับผิดชอบ เปนปจจัยสําคัญที่สุด 
ซึง่วเิคราะหไดวา การปฏบิตังิานของตาํรวจสายตรวจ ตองอาศยัทกัษะ ความเชีย่วชาญ ความรูความชาํนาญในยทุธวธิี 
เนื่องจากสายตรวจตองปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงตอชีวิต ความปลอดภัย ไมสามารถกําหนดไดวาจะตองพบเจอกับ
เหตุการณอยางใด  ในปจจุบันคนรายที่กระทําผิดไดมีพัฒนาการไปในทางท่ีมีความพรอมที่จะใชความรุนแรง และ  
มกีารนําเอาอาวธุท่ีหาไดงายในปจจบุนัมาใชในการกระทําผดิ อกีท้ังความเปลีย่นแปลงในดานคานยิม ตลอดจนการ
พัฒนาการของเทคโนโลยี ที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงบริบทพื้นที่  คานิยม และขอกฎหมาย ทําใหสายตรวจตอง
มียุทธวิธีในการปฏิบัติงานที่ตองสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ดังที่ ผลการศึกษาของ ถาวรศักดิ์ เทพชาตรี 
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(2550) ที่พบวา อิทธิพลดานการรับรูวัฒนธรรมทองถิ่นและวัฒนธรรมองคกรมีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ตํารวจในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต  และผลการศึกษาของ Paoline (2001) ที่พบวา การรับรูวัฒนธรรมทองถิ่น 
มคีวามสาํคญัตอความสาํเรจ็ของงานในองคกร ดงันัน้ การท่ีตาํรวจสายตรวจ ปฏบิตังิานปองกนัอาชญากรรมในพืน้ที่
นั้น จําเปนตองเปนผูที่มีความรอบรูในขอบเขตงานในหนาที่ของสายตรวจ  ตองมีความรูดานขอกฎหมาย ระเบียบ 
เพือ่ความเช่ือมัน่ในการปฏิบตังิาน อกีท้ังสายตรวจจะตองรูจกัพ้ืนทีท่ีต่นเองรับผิดชอบ ไดแก การรูจกัเสนทางคมนาคม 
การรูจักภูมิประเทศ ลักษณะขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น ลักษณะบริบทของพ้ืนที่ และตองรูจักคน 
รูจักหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ ในการที่จะประสานงานการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว มีคุณภาพ  

สรุป
  การปฏิบตังิานของตํารวจสายตรวจในการปองกันอาชญากรรมในพ้ืนทีร่บัผิดชอบของตํารวจภูธรภาค 5 พบวา 
ตาํรวจสายตรวจมีผลการปฏบิตังิานท่ีมคีณุภาพมาก และพบวา การรับรูความเขาใจในงานสายตรวจและพ้ืนทีร่บัผิดชอบ 
เปนปจจัยสําคัญที่สุด สําหรับการปฏิบัติงานสายตรวจ ดังนั้น จึงขอเสนอแนะ แนวทางในการจัดทํายุทธศาสตร        
การปฏิบัติงานปองกันอาชญากรรมของสถานีตํารวจใหเหมาะสมกับบริบท ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ และแนวทางใน
การสนับสนุนการใหบริการสาธารณะดานการปองกันอาชญากรรมของหนวยงานที่เกี่ยวของ กลาวคือ การจัดทํา
ยทุธศาสตรในการปฏบิตังิานของสายตรวจเพือ่ปองกนัอาชญากรรม ในพืน้ที ่8 จงัหวดัภาคเหนอื ตองใหความสําคัญ
ตอสมรรถนะของผูปฏิบัติงานสายตรวจในดานการมีความเช่ียวชาญ ดานระเบียบ กฎหมาย ยุทธวิธีตํารวจ และ      
ความรอบรู ความเขาใจในดานลักษณะสภาพพ้ืนที่ ลักษณะบริบทของพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และเน่ืองจากการวิจัยคร้ังนี้
เปนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานจากผลผลิต (ประสิทธิผลและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน) และผลลัพธ 
(ความพึงพอใจของประชาชน) ซึ่งอาจจะยังไมครอบคลุมถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน จึงเสนอแนะใหมีการวจิัย
เชิงการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตํารวจสายตรวจ ที่เปนการประเมินจากการวิเคราะหความสงบสุข
ในสังคม ประชาชนรูสึกปลอดภัยจากอาชญากรรม 
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