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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประชาสัมพันธ์ของสถานีต�ำรวจ
นครบาลทุ่งสองห้องในการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ผู้น�ำชุมชนต่อการประชาสัมพันธ์ของสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง และเพื่อศึกษา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนต่อโครงการประชาสัมพันธ์ของต�ำรวจชุมชน
สัมพันธ์ สถานีตำ� รวจนครบาลทุง่ สองห้อง กลุม่ ตัวอย่างประชากรประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจชุมชนสัมพันธ์ จ�ำนวน 6 คน ผูน้ ำ� ชุมชน จ�ำนวน 237 คน และประชาชนในพืน้ ที่
ความรับผิดชอบของสถานีตำ� รวจนครบาลทุง่ สองห้อง จ�ำนวน 400 คน เลือกกลุม่ ตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจงและแบบบังเอิญ ใช้แบบสอบถามประกอบกับแบบสัมภาษณ์เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
โดยใช้สถิตริ อ้ ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาวิจัย พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนต่อ
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บทนำ�
ปัจจุบันประเทศไทยก�ำลังเผชิญอยู่กับปัญหาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งก่อให้เกิดความตึงเครียดและเหินห่างกันอย่างมากระหว่างเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานของรัฐและประชาชนโดยทัว่ ไป ไม่วา่ จะเป็นการติดต่อประสานงานทีข่ าดตอน
การให้บริการทีล่ า่ ช้า ความไม่เป็นธรรมเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนแนวความคิด

บทที่ 7

Abstract
This project aims to study the Public Relations of Thoongsonghong
Police Station for building community participation , to study the levels of
community leaders’ participation in the Public Relations of Thoongsonghong
Police Station, and to study the levels of people in community participated
in a project of police-community relations of Thoongsonghong Police Station.
The samples consist of the six policemen responsible for community
relations, two-hundred and thirty seven community leaders and four
hundred residents in the responsible area of the Thoongsonghong Police
Station. The samples were selected by purposive sampling and accidental
sampling. The quantitative study was conducted with standard evaluation
form and analyzed using descriptive statistics. The data was analyzed
by percentage, arithmetic mean, standard deviation (S.D). The results
were as follows: The average level of the participation of the community
leaders in the Public Relations of Thoongsonghong Police Station was
at the high level. Also, the average level of the participation of people
in community in the project of police-community relations was high.
Keywords : Public Relations; Police Station; Participation
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และค่านิยมที่ไม่ตรงกัน ซึ่งหากไม่ด�ำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมแล้ว ก็จะท�ำให้
เกิดความเหินห่างต่อกันมากยิง่ ขึน้ ไป (มานิตย์ จันทร์จำ� เริญ, 2557) ดังนัน้ จึงมีความ
จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีร่ ฐั ต้องพยายามสร้างภาพพจน์ทดี่ ี กล่าวคือให้ประชาชนเกิดความเชือ่ มัน่
และศรัทธาในการบริหารงานของรัฐว่าสามารถทีจ่ ะอ�ำนวยความสุข สร้างความเชือ่ มัน่
และศรัทธาในการบริหารของประชาชน ท�ำให้ประชาชนมีความเป็นอยูด่ ขี นึ้ ช่วยบ�ำบัดทุกข์
บ�ำรุงสุขให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่จะสนองตอบต่อความต้องการ
ของประชาชนเหล่านี้ จึงเป็นหน้าที่อันส�ำคัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการที่จะสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนทีส่ ำ� คัญหน่วยหนึง่ ก็คอื ต�ำรวจ เพราะต�ำรวจเป็นหน่วยงาน
ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ในขณะเดียวกันต�ำรวจก็มีส่วนพัวพันกับสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน อันเป็นสิ่งส�ำคัญในสังคมอีกด้วย
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกของรัฐซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง
กับการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน เป็นข้าราชการประเภทหนึ่งที่มี
ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อสังคม (อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์, 2552) เป็นเจ้าพนักงานใน
กระบวนการยุตธิ รรมของรัฐหน่วยแรกทีส่ มั ผัสกับประชาชน เป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐเพียง
ฝ่ายเดียวทีม่ สี มั พันธภาพกับประชาชนทุกระดับตลอด 24 ชัว่ โมง และ 7 วันต่อสัปดาห์
(ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 2545) เป็นหน่วยงานหน่วยเดียวในสังคมที่ถืออาวุธในการ
ปฏิบัติงานในยามบ้านเมืองสงบสุข โดยเฉพาะการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะหน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมาย (Law Enforcement Agency) เกีย่ วเนือ่ งกับการควบคุมพฤติกรรมของ
สมาชิกในสังคม ซึง่ ความเป็นอยูม่ คี วามรูส้ กึ นึกคิดแตกต่างกันไป ตามสถานภาพการ
ประกอบอาชีพในวิถชี วี ติ ประจ�ำวันหรือมีผลประโยชน์ขดั แย้งกันเป็นธรรมดาปกติวสิ ยั
นับเป็นภารกิจทีต่ อ่ เนือ่ งเหนือ่ ยยาก ตรากตร�ำ ตลอดเวลาและไม่อาจสะดุดหยุดลงได้
แม้แต่เสีย้ วหนึง่ ของวินาที (ประเสริฐ เมฆมณี, 2551) กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
ได้ก�ำหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท โดยเฉพาะ
อาชญากรรมทีส่ ร้างความเดือดร้อนให้กบั ประชาชนอย่างกว้างขวางในสภาวะเศรษฐกิจ
ตกต�่ำ และกวดขันปราบปรามการกระท�ำผิดกฎหมายที่เป็นเงื่อนไขหรือปัจจัยที่เป็น
สาเหตุนำ� ไปสูก่ ารก่ออาชญากรรม โดยยึดหลักความศักดิส์ ทิ ธิข์ องกฎหมายและการบังคับ
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ใช้กฎหมายด้วยความบริสทุ ธิย์ ตุ ธิ รรมอย่างเสมอภาค งานในกิจการของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
มีหลายประการและจากความหลากหลายของงานหรือภารกิจขององค์กร ต�ำรวจจึง
ได้จัดแบ่งสายงานออกเป็นสายงานด้านต่างๆ เช่น สายงานด้านการบริหาร สายงาน
ด้านการสอบสวน และสายงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เป็นต้น โดยมี
งานสายตรวจถือเป็นงานทีม่ คี วามส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ในสายงานป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม เพราะเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจสายตรวจมีหน้าทีอ่ อกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ อีกทั้งระงับเหตุเบื้องต้นต่างๆ อันอาจขยายเหตุไปสู่
อาชญากรรมทีร่ า้ ยแรงขึน้ ได้ และยังคอยหาข่าวอาชญากรรมภายในพืน้ ที่ มีการพบปะ
เยีย่ มเยียนประชาชนและคอยให้การช่วยเหลือทุกเวลา หากมีการพบการกระท�ำความผิด
ซึ่งหน้าหรือได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีการกระท�ำความผิดเกิดขึ้น ก็เป็นหน้าที่ของ
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจทีจ่ ะต้องท�ำการจับกุมคนร้ายในทันทีทนั ใด เพือ่ น�ำส่งพนักงานสอบสวน
ด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป (กรมต�ำรวจ, 2555)
การด�ำเนินงานของต�ำรวจจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ แต่การที่จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนนั้น
ต�ำรวจจะต้องเข้าถึงและมีความสัมพันธ์ความสนิทสนมกับประชาชนในทางที่ดี ดังนั้น
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติจึงได้จัดท�ำโครงการต่างๆ ขึ้น เช่น โครงการต�ำรวจชุมชน
สัมพันธ์ โครงการเพื่อนบ้านเตือนภัย โครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม โครงการ
ฝากบ้านไว้กับต�ำรวจ เพราะปัจจุบันส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้หันมาให้ความส�ำคัญ
ในงานต�ำรวจสัมพันธ์ ซึ่งก็เป็นงานของต�ำรวจสายตรวจ โดยเจ้าหน้าต�ำรวจสายตรวจ
จะเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนถึงชุมชนถึงในบ้าน เพื่อสอบถามความเป็นอยู่และ
ความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพราะต�ำรวจส�ำนึกอยู่เสมอว่าหากต�ำรวจไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชน ต�ำรวจย่อมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายได้
นั่นก็หมายความว่าต�ำรวจไม่สามารถสนองตอบความต้องการของชุมชนของคน
ในสังคมที่รับผิดชอบได้ และปัญหาต่างๆ ของสังคมนั้นๆ ก็จะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างใด
(กรมต�ำรวจ, 2556) ด้วยเหตุผลดังกล่าวการท�ำงานในหน้าที่ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจสายตรวจ จึงถือว่ามีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เป็นงาน
ที่ต้องเข้าไปประสบปัญหาหรือประสบเหตุก่อนเจ้าหน้าที่ต�ำรวจฝ่ายอื่นๆ รวมทั้ง
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ต้องตัดสินใจเข้าแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่างรอบคอบฉับไวทันต่อเหตุการณ์ (มานิตย์
จันทร์จ�ำเริญ, 2557) สถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องเป็นสถานีต�ำรวจนครบาล
หนึ่งที่ได้มีการท�ำโครงการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อน�ำมาเป็นกลยุทธ์สร้าง
การมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังเป็นกลยุทธ์
ส�ำคัญที่จะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของประชาชนทั่วไป ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “การประชาสัมพันธ์ของสถานีต�ำรวจ นครบาลและการ
มีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา สถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง” เพื่อน�ำข้อมูล
ของผลการด�ำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ของสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ไปใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตั งิ านด้านการประชาสัมพันธ์ของ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐต่างๆในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาการประชาสัมพันธ์ของสถานีตำ� รวจนครบาลทุง่ สองห้องในการสร้าง
การมีส่วนร่วมกับชุมชน
2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในการประชาสัมพันธ์ของสถานี
ต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
3. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการประชาสัมพันธ์ของ
ต�ำรวจชุมชนสัมพันธ์สถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
สมมติฐานการวิจัย
1. ผู ้ น� ำ ชุ ม ชนที่ มี ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ แ ตกต่ า งกั น มี ส ่ ว นร่ ว มต่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ของสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องแตกต่างกัน
2. ชุมชนในพื้นที่ที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกันมีส่วนร่วมต่อโครงการ
ประชาสัมพันธ์ของต�ำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
แตกต่างกัน
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กรอบแนวคิด

ตัวแปรต้น
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ตัวแปรตาม

การประชาสัมพันธ์ของสถานี
ต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
ภายใต้บริบทของโครงการ
ต�ำรวจชุมชนสัมพันธ์

การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อโครงการต�ำรวจชุมชนสัมพันธ์
ของสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
- โครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม
- โครงการนกหวีดไล่โจร
- โครงการชุมชนเข้มแข็ง

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์
3. บทบาทและหน้าที่ของต�ำรวจ
4. แนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งงาน และการก�ำหนดหน้าที่การงานของต�ำแหน่ง ใน
สถานีต�ำรวจ
5. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
6. แนวคิดเกี่ยวกับผู้น�ำชุมชน
7. แนวคิดเกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ์
8. แนวคิดเกี่ยวกับงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในหน้าที่ต�ำรวจ
9. นโยบายแผนกรมต�ำรวจด้านชุมชนสัมพันธ์
10. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประเสริฐ สุนทร (2550) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี กองบังคับการนครบาล 6 พบว่าระดับ

บทที่ 7

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
- ต�ำแหน่งในชุมชน

การมีสว่ นร่วมของผูน้ ำ� ชุมชนต่อโครงการประชาสัมพันธ์ของ
สถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
- ด้านการมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน
- ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการประชาสัมพันธ์
- ด้านการมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์
- ด้านการมีสว่ นร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการ
ประชาสัมพันธ์
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ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับต�่ำ เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า ประเด็นการอุทิศเวลาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนประเด็นการอุทิศแรงงาน และการอุทิศทุนทรัพย์อยู่ในระดับต�่ำ
อิทธิพล สุขยิง่ (2552) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ งทรรศนะของผูน้ ำ� ชุมชนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
ต่อการปฏิบัติงานของต�ำรวจชุมชนสัมพันธ์พบว่า ผู้น�ำชุมชนส่วนใหญ่เป็นชายอายุ
ระหว่าง 51-60 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยม และประกอบธุรกิจส่วนตัวมีฐานะ
ปานกลาง ลักษณะชุมชนส่วนใหญ่เป็นย่านพักอาศัยและชุมชนแออัด ปัญหาที่พบ
ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นเรื่องการลักขโมย ปัญหายาเสพติด และการพนัน รูปแบบ
กิจกรรมของเจ้าหน้าที่เข้าไปด�ำเนินการ ได้แก่ การเข้าไปพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน
การเข้าไปแจกหนังสือเอกสารและเข้าไปร่วมงานที่ชุมชนจัดขึ้น และพบว่าผู้น�ำชุมชน
ส่วนใหญ่รจู้ กั และมีความเข้าใจในงานต�ำรวจชุมชนสัมพันธ์เป็นอย่างดี รวมทัง้ มีทศั นคติ
ที่ดีต่องานนี้ จากการสัมภาษณ์พบว่า ทุกคนเห็นว่าโครงการมีประโยชน์ต่อชุมชน
ควรที่จะด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้านปัญหาอุปสรรคผู้น�ำชุมชนเห็นว่าประชาชน
ทั่วไปยังไม่เข้าใจงานต�ำรวจชุมชนสัมพันธ์เพียงพอ ประชาชนในชุมชนไม่ให้ความ
ร่วมมือเพื่องานของส่วนรวม
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) ที่ผสมผสาน
ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research)
1. การด�ำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาการประชาสัมพันธ์ของสถานี
ต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องในการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม
สถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องและเจ้าหน้าที่ต�ำรวจชุมชนสัมพันธ์ที่รับผิดชอบ
โครงการประชาสัมพันธ์ของสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง จ�ำนวน 6 นาย โดย
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส�ำหรับการวิจยั เชิงคุณภาพได้ใช้แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด
(Open-end interview) ทีก่ ำ� หนดประเด็นในเรือ่ ง 1) การด�ำเนินงานเพือ่ การพัฒนา
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การประชาสัมพันธ์ของสถานีตำ� รวจนครบาลทุง่ สองห้อง 2) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
เพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วม 3) การจัดท�ำโครงการประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วม
4) การแบ่งกลุ่มเป้าหมายในแต่ละโครงการประชาสัมพันธ์ 5) โครงการ/กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ 6) สือ่ ทีใ่ ช้ในโครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของสถานีตำ� รวจนครบาล
ทุ่งสองห้อง ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
ด้วยการถอดข้อความ วิเคราะห์สังเคราะห์ตีความ และน�ำมาร้อยเรียงเสนอข้อมูลอยู่
ในรูปรายงานในเชิงพรรณนาความ (Descriptive approach)
2. การด�ำเนินการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชน
ในการประชาสัมพันธ์ของสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องและศึกษาการมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนต่อโครงการประชาสัมพันธ์ของต�ำรวจชุมชนสัมพันธ์
สถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยเชิงปริมาณนี้คือประชาชนที่อยู่ในเขต
ความรับผิดชอบของสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุม่ ผูน้ ำ� ชุมชนในเขตหลักสี่ จ�ำนวน 79 ชุมชน ใช้วธิ สี มุ่ แบบเจาะจง (Purposive
sampling) เลือกประธานชุมชนและกรรมการชุมชนๆ ละ 3 คน รวมประชากร 237 คน
2) ประชาชน ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน 79 ชุมชนในพื้นที่เขตหลักสี่ ซึ่งมี
จ�ำนวนประชากรในพืน้ ที่ จ�ำนวน 74,194 คน (ส�ำนักงานเขตหลักสี,่ 2559) ได้กำ� หนด
ขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู รค�ำนวณขนาดตัวอย่างของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane)
ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ซึง่ จากการค�ำนวณจะได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน การสุ่มตัวอย่างประชาชนได้ท�ำการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน โดยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละชุมชนแล้ว
สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาในเชิงปริมาณมี 2 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบสอบถาม
(Questionnaire) แบบเลือกตอบ ใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้น�ำชุมชน ซึ่งแบบสอบถามนั้น
ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไป ตอนที่ 2
ข้อมูลเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของผูน้ ำ� ชุมชนต่อการประชาสัมพันธ์ของสถานีตำ� รวจนครบาล
ทุ่งสองห้อง ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์เพื่อแสวงหา
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ความร่วมมือจากผูน้ ำ� ชุมชนของสถานีตำ� รวจนครบาลทุง่ สองห้อง ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง 2) แบบสอบถาม
(Questionnaire) ใช้เก็บข้อมูลจากประชาชน แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไป ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับโครงการ
ประชาสัมพันธ์ของสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของชุมชนต่อโครงการประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะที่มีต่อการ
ประชาสัมพันธ์ของสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง โดยทดสอบความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 ชุด แล้วน�ำแบบสอบถามที่ได้
มาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
(Cronbach, 1990) และค่าความเชื่อมั่นต้องไม่ต�่ำกว่า 0.75
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ศึกษาระดับการมีสว่ นร่วมของผูน้ ำ� ชุมชนในการประชาสัมพันธ์
ของสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการ
ประชาสัมพันธ์ของต�ำรวจชุมชนสัมพันธ์สถานีตำ� รวจนครบาลทุง่ สองห้องใช้การประมวลผล
โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป ส่วนการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใช้
การวิเคราะห์เนือ้ หาเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของ
กลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบาย
ระดับการมีสว่ นร่วมของชุมชนในพืน้ ทีต่ อ่ การประชาสัมพันธ์ของสถานีตำ� รวจนครบาล
ทุง่ สองห้อง วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เพื่อใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบคือ หาความแตกต่างด้านการมีส่วนร่วมของผู้น�ำ
ชุมชนและประชาชนในพืน้ ทีต่ อ่ การประชาสัมพันธ์ของสถานีตำ� รวจนครบาลทุง่ สองห้อง
จ�ำแนกตามเพศ ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ คือ จะท�ำการทดสอบความแปรปรวนของประชากร
ของสถิตทิ ดสอบ Levene’s Test for Equality of Variances หากพบว่ามีความแปรปรวน
ไม่แตกต่างกันจะใช้ค่า Equal Variances Assumed แต่หากพบว่ามีความแปรปรวน
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ จะใช้คา่ Equal Variances not Assumed ใน
การด�ำเนินการทดสอบสมมติฐานโดยการใช้ค่าสถิติ t-test และ F-test
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สรุปผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาการประชาสัมพันธ์ของสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
ในการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน
		 1.1 สถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องมีหลักในการด�ำเนินงานเพื่อการ
พัฒนาการประชาสัมพันธ์ 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นช่วงของการชี้แจงท�ำความเข้าใจ
แก่ข้าราชการต�ำรวจทุกระดับ รณรงค์แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ด�ำเนินการ
จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ที่ก�ำหนดตามขีดความสามารถที่จะด�ำเนินการได้เอง
เป็นอันดับแรก ระยะที่ 2 เป็นการด�ำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอน ตั้งแต่
การวิเคราะห์สถานการณ์ การก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานต่างๆ การชีแ้ จงท�ำความ
เข้าใจการเตรียมความพร้อมการลงมือปฏิบัติ ไปจนถึงการติดตามประเมินผล โดยมี
การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงวิธกี ารด�ำเนินการ พร้อมรายละเอียดต่างๆ ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์
		 1.2 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสถานีต� ำรวจ
นครบาลทุ่งสองห้อง จะด�ำเนินการในลักษณะร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมกันท�ำ
และร่วมกันประเมินผลในระบบเปิด
		 1.3 โครงการประชาสัมพันธ์ของสถานีตำ� รวจนครบาลทุง่ สองห้องจะมีโครงการ
บังคับทีส่ ำ� นักงานต�ำรวจก�ำหนดมาและมีโครงการทีส่ ถานีตำ� รวจนครบาลทุง่ สองห้อง
เป็นผู้ริเริ่มหรือคิดที่จะท�ำ ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาสถานีต�ำรวจ
นครบาลทุ่งสองห้องแต่ละท่านที่มาบริหารในช่วงนั้นๆ
		 1.4 กลุม่ เป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ของสถานีตำ� รวจนครบาลทุง่ สองห้อง
คือชุมชน ซึง่ มีหลากหลายกลุม่ หลากหลายอาชีพ ทัง้ สถานประกอบการ ผูป้ ระกอบอาชีพ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนในชุมชนทั่วไป โดยสถานี
ต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องจะมีโครงการหรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน
ไปส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
		 1.5 โครงการประชาสัมพันธ์ของสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องมีต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี แต่โครงการที่ยังคงไว้ทุกปีและด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการ
ต�ำรวจบ้าน สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม โครงการนกหวีดไล่โจร โครงการอาสาจราจร
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		 1.6 สื่อประชาสัมพันธ์ของสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องคือผู้น�ำชุมชน
โดยจะมีการประชุมผู้น�ำชุมชนเพื่อให้น�ำข้อมูลไปแจ้งต่อยังชุมชนในพื้นที่ มีการจัดท�ำ
ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อแผ่นพับ คู่มือหรือแจกหนังสือให้ความรู้ มีการอบรมสัมมนา
ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ของชุมชน
2. ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนต่อการประชาสัมพันธ์
ของสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
2.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้น�ำชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ผู้น�ำชุมชนจ�ำนวน 237 คน เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.9 เพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 48.1 มีอายุระหว่าง 61 – 70 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา
คือมีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.9 มีอายุ 70 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20.7
มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.0 มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 10.1 และมีอายุน้อยกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.0 ส่วนใหญ่ส�ำเร็จการศึกษา
ต�่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 46.4 รองลงมาคือส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 41.3 ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 10.1 และส�ำเร็จ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 2.1 ผู้น�ำชุมชนส่วนใหญ่ท�ำธุรกิจส่วนตัว
คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมาเป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 18.2 ท�ำอาชีพ อื่นๆ
อาทิ เป็นแม่ค้า แม่บ้าน รับจ้างทั่วไป พยาบาลเกษียณอายุ และข้าราชการบ�ำนาญ
คิดเป็นร้อยละ 16.4 เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 10.5 และเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 5.9 ส่วนใหญ่มีรายได้ต�่ำกว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
40.5 รองลงมามีรายได้ระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.2 มีรายได้
ระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.5 และมีรายได้มากกว่า 35,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 11.8 ผูน้ ำ� ชุมชนส่วนใหญ่ดำ� รงต�ำแหน่งประธานชุมชน คิดเป็นร้อยละ
33.3 รองประธานชุมชน คิดเป็นร้อยละ 19.4 เลขาชุมชน คิดเป็นร้อยละ 16.4 ปฏิคม
คิดเป็นร้อยละ 11.8 เหรัญญิก คิดเป็นร้อยละ 7.6 ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ
5.9 และด�ำรงต�ำแหน่งทะเบียน คิดเป็นร้อยละ 5.6
		 2.2 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนต่อการประชาสัมพันธ์
ของสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
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		 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนต่อการประชาสัมพันธ์ของ
สถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องพบว่าระดับการมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนโดยรวม
ในแต่ละด้านอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.42, S.D. = 1.08) เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
การมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้น�ำชุมชนอยู่ในระดับมาก
( = 3.68, S.D. = 1.07) รองลงมาผู้น�ำชุมชนการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินโครงการ/
กิจกรรมประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ( = 3.59, S.D. = 1.06) มีส่วนร่วมในการ
วางแผนโครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.29, S.D. = 1.13)
และมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์ใน
ระดับปานกลาง ( = 3.13, S.D. = 1.12) ตามล�ำดับ
		 2.3 ผลการวิเ คราะห์ความคิดเห็นต่อการประชาสั ม พั นธ์ เ พื่ อ แสวงหา
ความร่วมมือจากชุมชนของสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
		 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์เพือ่ แสวงหาความร่วมมือ
จากชุมชนของสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องพบว่าผู้น�ำชุมชนมีความคิดเห็นต่อ
การประชาสัมพันธ์เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากชุมชนของสถานีต�ำรวจนครบาล
ทุ่งสองห้องอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.95, S.D. = 1.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า สถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องมีการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเป็นสมาชิกต�ำรวจบ้านในระดับปานกลาง ( = 3.20, S.D. = 1.21) รองลงมา
เป็นสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องมีการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
โครงการ/ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆอย่างทั่วถึงในระดับปานกลาง ( = 3.14,
S.D. = 1.23) โครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
ท�ำให้ชมุ ชนมีการพัฒนาไปในทางทีด่ ขี นึ้ ในระดับปานกลาง ( = 3.07, S.D. = 1.15) ใน
การจัดโครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์แต่ละครัง้ ของสถานีตำ� รวจนครบาลทุง่ สองห้อง
สามารถจัดได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมในระดับปานกลาง ( = 3.05, S.D. = 1.21)
สถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องมีการบอกกล่าวข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ/
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนอย่างทัว่ ถึงในระดับปานกลาง ( = 2.98, S.D. = 1.26)
สถานีตำ� รวจนครบาลทุง่ สองห้องมีการเปิดโอกาสให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการเป็น
อาสาจราจรในระดับปานกลาง ( = 2.97, S.D. = 1.21) เจ้าหน้าที่ต�ำรวจของสถานี
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ต�ำรวจนครบาลทุง่ สองห้อง มีความรูค้ วามสามารถในการด�ำเนินงานในแต่ละโครงการ/
กิจกรรมให้ส�ำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี กับสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง มีการจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ กับชุมชนได้อย่างทั่วถึง เท่ากันในระดับ
ปานกลาง ( = 2.92, S.D. = 1.18) สถานีตำ� รวจนครบาลทุง่ สองห้องมีการจัดท�ำสือ่ ต่างๆ
อาทิ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ไปยังชุมชนอย่างทัว่ ถึงในระดับปานกลาง ( = 2.89, S.D. = 1.25) โครงการ/กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ที่สถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องจัดขึ้นในช่วงเวลา 1 ปี มีจ�ำนวน
เหมาะสมในระดับปานกลาง ( = 2.88, S.D. = 1.25) สถานีตำ� รวจนครบาลทุง่ สองห้อง
มีการให้ความรูเ้ กีย่ วกับงานต�ำรวจด้านต่างๆ รวมถึงกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อนื่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องให้กับชุมชนรับทราบอยู่เสมอในระดับปานกลาง ( = 2.87, S.D. = 1.14)
สถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดกับชุมชนได้อย่างทัว่ ถึงในระดับปานกลาง ( = 2.85,
S.D. = 1.08) โครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
ท�ำให้ชุมชนได้รับความรู้และสาธารณะประโยชน์ได้เป็นอย่างดี ในระดับปานกลาง
( = 2.82, S.D. = 1.14) เจ้าหน้าที่ต�ำรวจของสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องมีความ
สามารถในการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี และสถานีต�ำรวจ
นครบาลทุ่งสองห้องมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมกับชุมชนได้อย่างทัว่ ถึงในระดับปานกลาง ( = 2.81, S.D. = 1.16)
		 2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานลักษณะทั่วไปของผู้น�ำ
ชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ของสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
		 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test แบบ 2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน
(Independent Samples t-test) ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 พบว่า การมีส่วนร่วมต่อ
การประชาสัมพันธ์ของสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องของผู้น�ำชุมชนกับเพศไม่มี
ความสัมพันธ์กัน ผู้น�ำชุมชนทั้งเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมต่อการประชาสัมพันธ์
ของสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องแตกต่างกัน ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test
ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 พบว่าการมีส่วนร่วมต่อการประชาสัมพันธ์ของสถานีต�ำรวจ
นครบาลทุ่งสองห้องของผู้น�ำชุมชนกับอายุ การศึกษา และต�ำแหน่งในชุมชนมีความ
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยมีส่วนร่วมต่อการประชาสัมพันธ์ของสถานี
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ต�ำรวจนครบาลทุง่ สองห้องไม่แตกต่างกัน ส่วนการมีสว่ นร่วมต่อการประชาสัมพันธ์ของ
สถานีตำ� รวจนครบาลทุง่ สองห้องของผูน้ ำ� ชุมชนกับอาชีพและรายได้ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั
ผูน้ ำ� ชุมชนทีม่ อี าชีพแตกต่างกันมีสว่ นร่วมต่อการประชาสัมพันธ์ของสถานีตำ� รวจนครบาล
ทุ่งสองห้องแตกต่างกัน
		 2.5 ข้อเสนอแนะของผูน้ ำ� ชุมชนทีม่ ตี อ่ การประชาสัมพันธ์ของสถานีตำ� รวจ
นครบาลทุ่งสองห้อง พบว่าผู้น�ำชุมชนต้องการให้เพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ทางสื่อออนไลน์ เช่น ทางเฟซบุ๊ก หรือไลน์กลุ่ม ต้องการให้จัดสัมมนาต�ำรวจกับ
ประชาชนในชุมชนเดือนละครั้ง โดยอาจให้มหาวิทยาลัยเกริกหรือส�ำนักงานเขตเป็น
เจ้าภาพให้ เนื่องจากขาดงบประมาณ และบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านชุมชน
สัมพันธ์ จึงควรจัดเจ้าหน้าที่มาอบรมเกี่ยวกับยาเสพติดหรือกฎจราจรให้กับโรงเรียน
ในชุมชนทหาร ผู้บริหารสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องควรด�ำเนินการตามนโยบาย
การประชาสัมพันธ์เดิมทีเ่ คยให้ไว้กบั ทางชุมชน เนือ่ งจากเมือ่ ปรับเปลีย่ นผูบ้ ริหาร นโยบาย
หรือโครงการประชาสัมพันธ์ก็เปลี่ยน ชุมชนปรับตัวไม่ทัน ผู้บริหารระดับสูงของ
สถานีต�ำรวจนครบาลต้องเข้าใจสภาวะของแต่ละชุมชน ทั้งในเรื่องของพื้นที่ ประชากร
ในพื้นที่และความต้องการของประชากรในพื้นที่ เนื่องจากชุมชนใหญ่และชุมชนเล็ก
ย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกันไป ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงคนใหม่จึงควรศึกษาข้อมูล
จากผู้บริหารเดิมหรือเจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่ติดต่อประสานกับชุมชนอยู่
3. ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนต่อโครงการ
ประชาสัมพันธ์ของต�ำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
		 3.1 ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
		
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนจ�ำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 57.5 รองลงมาเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 42.5 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง
51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมาคือมีอายุ 61 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 23.8
มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.8 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ
8.5 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.3 และมีอายุน้อยกว่า 20 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 2.0 ส่วนใหญ่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.5 รองลง
มาคือส�ำเร็จการศึกษาต�่ำกว่าระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 26.5 ส�ำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 5.5 และส�ำเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาโทคิดเป็น
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ร้อยละ 0.5 ส่วนใหญ่ท�ำธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมาท�ำอาชีพอื่นๆ
อาทิ เป็นแม่ค้า แม่บ้าน รับจ้างทั่วไป พยาบาล เกษียณอายุ และข้าราชการบ�ำนาญ
คิดเป็นร้อยละ 29.0 เป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 12.0 เป็นพนักงานบริษทั เอกชน
คิดเป็นร้อยละ 9.0 และเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ 3.0 ชุมชนในพื้นที่
ส่วนใหญ่มรี ายได้ตำ�่ กว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมามีรายได้ระหว่าง
15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.5 มีรายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 16.5 และมีรายได้มากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.0
		 3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อของประชาชนในพื้นที่
เกี่ยวกับโครงการประชาสัมพันธ์ของสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
		 การเปิดรับสื่อการประชาสัมพันธ์ของสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องใน
ภาพรวมสามารถท�ำให้เกิดการรับรู้ข่าวสารได้ในระดับมาก ( = 3.46, S.D. = 1.52)
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประชาชนสามารถรับรูข้ า่ วสารจากสือ่ บุคคลในระดับมาก
( = 3.59, S.D. = 1.52) รองลงมาคือประชาชนรับรูข้ า่ วสารจากสือ่ เฉพาะกิจในระดับ
ปานกลาง ( = 3.33, S.D. = 1.52)
		 3.3 ผลการวิเคราะห์การมีสว่ นร่วมของชุมชนในพืน้ ทีต่ อ่ โครงการประชาสัมพันธ์
ของต�ำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
		 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อโครงการประชาสัมพันธ์
ของต�ำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องพบว่าระดับการมีส่วนร่วม
ของชุมชนโดยรวมในแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.10, S.D. = 1.48) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อโครงการชุมชนเข้มแข็งอยู่
ในระดับมาก ( = 3.44, S.D. = 2.25) โครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = 3.15, S.D. = 1.20) และโครงการนกหวีดไล่โจร ชุมชนมีส่วน
ร่วมในระดับปานกลาง ( = 2.73, S.D. = 1.01)
		 3.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐานลักษณะทัว่ ไปของประชาชน
ในพื้นที่กับการมีส่วนร่วมในโครงการประชาสัมพันธ์ของต�ำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานี
ต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
		 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test แบบ 2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน
(Independent Samples t-test) ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 พบว่า การมีส่วนร่วมต่อ
โครงการประชาสัมพันธ์ของต�ำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำ� รวจนครบาลทุง่ สองห้องของ
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ประชาชนในพืน้ ทีก่ บั เพศมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตใิ นด้านโครงการ
สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม ชุมชนในพื้นที่ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมต่อ
โครงการประชาสัมพันธ์ของต�ำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
ไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน
(ANOVA) ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 พบว่า โดยภาพรวมและในรายด้าน ประชาชนใน
พื้นที่ที่มีอายุและอาชีพที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมต่อโครงการประชาสัมพันธ์ของต�ำรวจ
ชุมชนสัมพันธ์ สถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องไม่แตกต่างกัน ส่วนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในพื้นที่ต่อโครงการประชาสัมพันธ์ของต�ำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีต�ำรวจ
นครบาลทุ่งสองห้องพบว่าการศึกษาและรายได้ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมต่อโครงการ
ประชาสัมพันธ์ของต�ำรวจชุมชนสัมพันธ์แตกต่างกัน
		 3.5 ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของ
สถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง พบว่าชุมชนในพื้นที่ต้องการให้ต�ำรวจลงพื้นที่พบปะ
ชุมชนให้มากขึ้น โครงการประชาสัมพันธ์ที่ดีควรคงไว้และด�ำเนินการต่อไป อาทิ
โครงการต�ำรวจบ้าน สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม โครงการนกหวีดไล่โจร โครงการ
อาสาจราจร นอกจากการพบปะผู้น�ำชุมชนแล้ว ชุมชนต้องการให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
พบปะกับประชาชนทุกหมู่บ้านด้วย เพื่อท�ำความเข้าใจกับสมาชิกในชุมชน เพื่อให้
สมาชิกชุมชนเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับนโยบายและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของ
สถานีตำ� รวจนครบาลทุง่ สองห้อง สือ่ ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ ใบปลิว ควรมีสสี นั ชวนอ่าน
มากขึ้น ควรมีการใช้เสียงตามสายและพูดคุยกับชาวบ้าน โครงการประชาสัมพันธ์ดี
ทุกโครงการ แต่ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนือ่ ง ควรมีการจัดเวทีพดู คุยระหว่าง
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจและชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สมาชิกในชุมชนมีความอบอุ่น
เหมือนการได้พูดคุยกันกับสมาชิกในครอบครัว ควรมีการระดมความคิดเกี่ยวกับ
โครงการประชาสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนโดยตรงอย่างใกล้ชิด ทุกครั้งที่มีโครงการ
ประชาสัมพันธ์ ชุมชนยังคงมีความต้องการให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจแจ้งไปยังประธาน
ชุมชนทราบ เพื่อประธานจะได้แจ้งคณะกรรมการและสมาชิกในชุมชนต่อไป ชุมชน
ต้องการให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจเชิญคณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมเสวนาที่สถานีต�ำรวจ
นครบาลทุ่งสองห้องเพื่อน�ำเสนอถึงปัญหาที่เกิดภายในชุมชนและแนวทางแก้ไข
ตลอดจนเพือ่ หาแนวทางในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จริง
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บทที่ 7

ในสภาวะและสภาพแวดล้อมจริง โครงการประชาสัมพันธ์ควรท�ำให้ต่อเนื่องเพื่อ
ลดช่องว่างที่จะเกิดปัญหาขึ้น ควรมีเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารถึงบ้าน
ทุกหลังในชุมชน เพราะหากเป็นการติดประกาศ อาจไม่ทราบรายละเอียดเพียงพอ
อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัยในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผู้วิจัยพบว่าสถานีต�ำรวจนครบาล
ทุ่งสองห้องมีกระบวนการด�ำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับกระบวนการ
ด�ำเนินงานประชาสัมพันธ์พื้นฐานของงานประชาสัมพันธ์ 4 ขั้นตอนของ John E.
Marston. (John E., 2013) ที่มีการวิจัยรับฟังความคิดเห็นของชุมชนก่อนการ
ประชาสัมพันธ์ มีการวางแผนและการตัดสินใจน�ำข้อมูลต่างๆ ทีค่ น้ คว้ารวบรวมได้จาก
ขัน้ ตอนการวิจยั การรับฟังความคิดเห็น มาก�ำหนดเป็นแผนการกิจกรรมประชาสัมพันธ์
มีการติดต่อสื่อสารกับผู้น�ำชุมชนและชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนมีการประเมินผลการ
ด�ำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าการด�ำเนินงานโครงการต่างๆ ของสถานีต�ำรวจนครบาล
ทุง่ สองห้องนัน้ ควรจะมีการปรับปรุงแก้ไข และจัดรูปแบบกิจกรรมเพือ่ การประชาสัมพันธ์
ให้ดีขึ้นอย่างไร จึงเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของชุมชน
สถานีตำ� รวจนครบาลทุง่ สองห้อง มีความเข้าใจในกระบวนการด�ำเนินงานประชาสัมพันธ์
เนื่องจากมีการประชุมเตรียมการภายในหน่วยงาน มีการประชุมและเตรียมความ
พร้อมก่อนการด�ำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจชุมชนสัมพันธ์ทุกระดับ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน
อาทิ เจ้าหน้าที่อาสา ต�ำรวจบ้าน เจ้าหน้าที่อาสา ก่อนที่จะมีการประชาสัมพันธ์ใน
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงชุมชนเป้าหมาย
สอดคล้องกับงานของ Philip, Z.G. (2010) ทีพ่ บว่าการติดต่อสือ่ สารระหว่างองค์กร
และประชาชนสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง อันน�ำมาซึ่งความเชื่อถือ ศรัทธา
และความร่วมมือ และมีผลท�ำให้การด�ำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. จากผลการวิจัยในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผู้วิจัยพบว่าการประชาสัมพันธ์ของ
สถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องให้ความส�ำคัญกับผู้น�ำชุมชนซึ่งถือเป็นสื่อบุคคลที่
มีบทบาทส�ำคัญในการโน้มน้าวและกระตุ้นชุมชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในโครงการ

บทที่ 7 การประชาสัมพันธ์ของสถานีตำ�รวจนครบาลและการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาสถานีตำ�รวจนครบาลทุ่งสองห้อง
Public Relations of Metropolitan Police Station and Community Participation: A Case Study of Thoongsonghong Police Station

บทที่ 7

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ มีการใช้ผู้น�ำชุมชนมาเป็นแกนในการสร้างการมีส่วนร่วม ดังที่
White, A.T. (2014) ได้กล่าวไว้วา่ ผูน้ ำ� ชุมชนคือผูท้ มี่ อี ทิ ธิพลเหนือคนอืน่ ในชุมชน และ
มีบทบาทส�ำคัญในการน�ำชุมชนไปสู่ความส�ำเร็จตามเป้าหมาย และสามารถท�ำให้
จุดมุง่ หมายบรรลุผลส�ำเร็จเร็วขึน้ โดยเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจชุมชนสัมพันธ์ของสถานีตำ� รวจ
นครบาลทุ่งสองห้องจะมีการประชุมหารือกับผู้น�ำชุมชน สอบถามปัญหาในพื้นที่
ตลอดจนความต้องการของชุมชน เพื่อหารูปแบบของกิจกรรมประชาสัมพันธ์ร่วมกัน
กับผู้น�ำชุมชนก่อนการด�ำเนินงานแผนการประชาสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศรัณพร ชวนเกริกกุล (2553) ทีพ่ บว่าสือ่ บุคคลมีผลต่อการตัดสินใจของประชาชน
ในระดับมาก โดยสื่อบุคคลสามารถขจัดข้อสงสัยได้ในทันทีและก่อให้เกิดความสนใจ
และความร่วมมือในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ สุเมธ พิมพะ
(2552) ที่พบว่าประชาชนที่มีส่วนร่วมในการคิดและวางแผนจะมีทัศนคติที่ดีต่อ
การประชาสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้เป็นอย่างดี สถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
เปิดโอกาสให้ผู้น�ำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการโครงการ
ประชาสัมพันธ์ ทั้ง 1) ร่วมคิด หมายถึง การให้โอกาสผู้น�ำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเสนอข้อมูล สภาพปัญหา ค้นคว้าปัญหา ค้นหาสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
หรือสถานีต�ำรวจของตนเอง ตลอดจนถึงการศึกษาหาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา
เพื่อเสนอความต้องการของชุมชนสร้างรูปแบบวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาและลด
ปัญหาของชุมชนหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่จะเป็นประโยชน์และสนองความต้องการ
ของชุมชนหรือสถานีต�ำรวจ 2) ร่วมตัดสินใจ หมายถึงการให้โอกาสผู้น�ำชุมชนร่วม
ตัดสินใจทางเลือกที่จะใช้ทางเลือกที่มีอยู่หรือการใช้ทรัพยากรที่มีจ�ำกัดให้เป็น
ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมโดยอาศัยระบบข้อมูลทีผ่ า่ นการประมวลวิเคราะห์มาใช้ประกอบ
การตัดสินใจ 3) ร่วมวางแผน หมายถึงผูน้ ำ� ชุมชนมีโอกาสในการวางนโยบายแผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรมของสถานีต�ำรวจ เพื่อขจัดและแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนหรือสถานีต�ำรวจโดยอยู่บนพื้นฐานการน�ำข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
อาชญากรรมปั ญ หาและความต้ อ งการของชุ ม ชนหรื อ สถานี ต� ำ รวจที่ ผ ่ า นการ
ประมวลวิเคราะห์แล้วอย่างเป็นระบบไปประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์ ปัญหาความต้องการ
ของชุมชนหรือองค์กรและศักยภาพของชุมชน ตลอดจนร่วมวางแผนลงทุนในกิจกรรม
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ตามขีดความสามารถของสถานีต�ำรวจนั้นๆ 4) ร่วมท�ำ หมายถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้น�ำชุมชนในการปฏิบัติการด�ำเนินงานตามกิจกรรม แผนงาน โครงการ หรือนโยบาย
ที่วางแผนไว้ของสถานีต�ำรวจเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยให้สอดคล้องกับ
ภูมิปัญญา ทรัพยากรที่มีอยู่ตรงตามช่วงเวลาและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และ 5) ร่วม
ติดตามประเมินผล หมายถึงผู้น�ำชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตามประเมินผล
และร่วมบ�ำรุงรักษาโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติไปแล้วให้ประโยชน์ตลอดไป
สามารถแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการผลักดันไปสู่
แผนงานโครงการประชาสัมพันธ์ของสถานีต�ำรวจต่อไป
3. จากผลการวิจัยในวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ผู้วิจัยพบว่าสถานีต�ำรวจนครบาล
ทุ่งสองห้องมีการสร้างสัมพันธภาพกับประชาชนในพื้นที่ มีการจัดท�ำโครงการ
ประชาสัมพันธ์เฉพาะกลุม่ นอกจากนี้ สถานีตำ� รวจนครบาลทุง่ สองห้องยังใช้สอื่ แผ่นพับ
และโปสเตอร์ คูม่ อื ประชาชน สติก๊ เกอร์ เป็นสือ่ ทีส่ ามารถให้ขอ้ มูลข่าวสารต่อประชาชน
กลุม่ เป้าหมายในราคาประหยัด ซึง่ การใช้สอื่ ดังกล่าวสามารถสร้างการรับรูใ้ ห้กบั ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย แต่ประสิทธิภาพของสื่อยังไม่สามารถคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน
และเหมาะสมกับโครงการนัน้ ๆ การประชาสัมพันธ์ของสถานีตำ� รวจนครบาลทุง่ สองห้อง
จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับการใช้สอื่ ออนไลน์หรือเทคโนโลยีทที่ นั สมัยเป็นเครือ่ งมือ
ในการประชาสัมพันธ์ให้มากขึน้ เนือ่ งจากการน�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยหน่วยงานผลิตเอง ทั้งเนื้อหา วิธีการ ตลอดจนรูปแบบที่ต้องการเผยแพร่ สามารถ
พัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงานและการประชาสัมพันธ์ได้ (ลักษณา สตะเวทิน, 2542)
ทั้งนี้ งานต�ำรวจชุมชนสัมพันธ์ของสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องถือเป็น
ส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ภารกิจขององค์กรประสบความส�ำเร็จ ท�ำให้องค์กรมีชื่อเสียงและ
มีภาพลักษณ์ทดี่ ี เพราะเป็นงานทีส่ ร้างความเข้าใจกับประชาชน ท�ำให้ได้รบั ความร่วมมือ
จากประชาชน ส่งผลให้การท�ำงานของสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องประสบความ
ส�ำเร็จได้รวดเร็วมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อิทธิพล สุขยิ่ง (2552) ที่ศึกษา
ทัศนะของผูน้ ำ� ชุมชนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายต่อการปฏิบตั งิ านของต�ำรวจทีม่ โี ครงการต�ำรวจ
ชุมชนสัมพันธ์และไม่มีโครงการต�ำรวจชุมชนสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่าผู้น�ำชุมชน
มีความเข้าใจ มีทัศนคติในทางบวก มีความเชื่อมั่น และมีความสัมพันธ์อันดีกับการ
ปฏิบตั งิ านต�ำรวจทีม่ โี ครงการต�ำรวจชุมชนสัมพันธ์ อันน�ำมาซึง่ การสนับสนุนและการมี
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ส่วนร่วมของประชาชน และมีผลท�ำให้ปญั หาต่างๆ ในพืน้ ที่ อันได้แก่ ปัญหาอาชญากรรม
ปัญหายาเสพติด เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ โดยการวิจัยเชิงส�ำรวจ เพื่อ
ศึกษาความต้องการในการพัฒนาสื่อเฉพาะกิจที่มีผลต่อการตัดสินใจของชุมชนใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการประชาสัมพันธ์ของต�ำรวจชุมชนสัมพันธ์ เพื่อน�ำผล
การวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท�ำสื่อเฉพาะกิจเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ตรงและ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
2. ควรมีการศึกษาการประชาสัมพันธ์ของสถานีตำ� รวจนครบาลและการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนของสถานีตำ� รวจนครบาลแห่งอืน่ ด้วย เพือ่ ทราบกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
พื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีต�ำรวจนครบาลแห่งนั้น เพื่อน�ำผลการวิจัยมาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสถานีต�ำรวจ
นครบาลโดยรวมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บทที่ 7

ข้อเสนอแนะ
1. ปั ญ หาและอุ ป สรรคส� ำ คั ญ ในการด� ำ เนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์ ข องสถานี
ต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องคือการขาดก�ำลังพลและงบประมาณ ดังนั้นจึงควรได้รับ
การจัดสรรก�ำลังพลและงบประมาณให้มากขึ้น
2. สถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องควรน�ำสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ อาทิ การสร้างเว็บไซต์ที่
ทันสมัย สร้างช่องทางสือ่ สารผ่านไลน์หรือผ่านเฟซบุก๊ เป็นต้น เพือ่ การประชาสัมพันธ์
ของสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องจะได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. สถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้องควรมีการจัดพบปะสังสรรค์กับประชาชน
ในพื้นที่เป็นระยะ เพื่อสร้างความเป็นมิตร สร้างความเข้าใจ ตลอดจนทราบความ
ต้องการของชุมชน อันจะเป็นแนวทางในการสร้างโครงการหรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ได้ตรงตามความต้องการของชุมชนต่อไป
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