การประเมินโครงการฝากบ้านไว้กบั ตํารวจตาม ความคิดเห็นของประชาชน
ในเขตสถานีตํารวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
อัญชลี รวมพลพรมราช*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา ปานเจริญ**

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนใน
เขตสถานีตาํ รวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ต่อโครงการฝากบ้ านไว้ กับตํารวจ และ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในเขตสถานีตาํ รวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ต่ อ
โครงการฝากบ้ านไว้ กบั ตํารวจ จําแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล ประสบการณ์การใช้ โครงการฝาก
บ้ านไว้ กบั ตํารวจ และประสบการณ์การตกเป็ นเหยื่ออาชญากรรม ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้คือ
ประชาชนซึ่งพั กอาศัยอยู่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตาํ รวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุ รี
จํานวน 400 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน โดยเลือกเก็บข้ อมูลจากผู้ท่มี ีอายุต้ังแต่ 18 ปี ขึ้นไป
เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสถิติสาํ เร็จรูปสําหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ (SPSS) วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:
S.D.) และสถิติเชิงอนุมาน ได้ แก่ สถิติ t-test และ ANOVA ผลการศึกษาพบว่า
1. ความคิดเห็นของประชาชนต่ อโครงการฝากบ้ านไว้ กับตํารวจในภาพรวม จัดอยู่ ใน
เกณฑ์เห็นด้ วย เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านเรียงตามลําดับค่าเฉลี่ยจากน้ อยไปหามาก พบว่า ระดับ
ความคิ ด เห็น ของประชาชนที่เ ห็น ด้ ว ยในลํา ดั บ สุด ท้ า ย คื อ ด้ า นแนวทางการดํา เนิ น งานของ
โครงการจัดอยู่ในเกณฑ์เห็นด้ วย รองลงมา คือ ด้ านการประชาสัมพันธ์โครงการ จัดอยู่ในเกณฑ์
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง และด้ านวัตถุประสงค์ของโครงการ จัดอยู่ในเกณฑ์เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ตามลําดับ
2. ประชาชนในเขตสถานี ตํา รวจภูธ รเมื อ งนนทบุ รี จ.นนทบุ รี ที่มี ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล
มี ป ระสบการณ์ ก ารใช้ โ ครงการฝากบ้ า นไว้ กับ ตํา รวจ และมี ป ระสบการณ์ ก ารตกเป็ นเหยื่ อ
อาชญากรรม แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการฝากบ้ านไว้ กับตํารวจไม่แตกต่างกันทั้งใน
ภาพรวมและในรายด้ าน

*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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บทนํา
1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ในสภาพปั จจุ บันปั ญหาอาชญากรรมได้ เป็ นปั ญหาที่ร้ายแรงและเป็ นอันตรายต่ อสังคม
ซึ่งสามารถเกิดได้ ทุกเวลา ทุกสถานที่ และสามารถเกิดขึ้นได้ กบั ทุกคน ซึ่งมีมากมายหลายรูปแบบ
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในยุ คแห่ งโลกาภิวัตน์แล้ ว ปั ญหาอาชญากรรมจะมีวิวัฒนาการควบคู่ ไปกับ
เทคโนโลยีและความเจริญของสังคม ยิ่งสภาพสังคมเจริญมากขึ้นเท่าใด ปัญหาอาชญากรรมก็ย่ิง
เพิ่มขึ้นมากเท่านั้น
ตํ า รวจเป็ นกลไกสํ า คั ญ ของระบบการควบคุ ม ทางสั ง คม เป็ นผู้ รั ก ษากฎหมาย
ลดความขัดแย้ งของคนในสังคม และให้ ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้ สังคมดําเนินไปอย่าง
เรียบร้ อยสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ มีหน้ าที่รักษาความสงบเรียบร้ อยภายใน บําบัดทุกข์บาํ รุงสุข
ให้ กับประชาชนเจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจจึงมีความจําเป็ นจะต้ องศึกษาหากลยุทธ์ท่สี ามารถช่วยให้ ปัญหา
ต่ า งๆ บรรเทาเบาบางลง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่งคดีประเภทประทุษ ร้ ายต่ อทรั พย์ตามบ้ า นเรื อน
ประชาชน ส่วนหนึ่งจะเกิดขึ้นกับบ้ านเรื อนที่เจ้ าของปล่ อยทิ้งบ้ านไว้ โดยไม่ มีผ้ ูดูแล ทั้งในช่ วง
วันหยุดราชการเสาร์-อาทิตย์ ช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ ที่เจ้ าของบ้ านเดินทางไปต่างจังหวัดหรือ
ไปต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้เป็ นสาเหตุท่ที าํ ให้ คนร้ ายสามารถที่จะประกอบอาชญากรรมได้ ง่ายขึ้น
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงได้ จัดให้ มีโครงการ “ฝากบ้ านกับตํารวจ”
สถานีตาํ รวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ได้ จัดโครงการฝากบ้ านไว้ กบั ตํารวจขึ้น เพื่อให้
สอดคล้ องกับนโยบายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2544 โดยมีเป้ าหมายให้ ประชาชน
ในพื้นที่รับผิดชอบมีความรู้สกึ ถึงความปลอดภัยในทรัพย์สนิ ของตนสูงสุด เกิดความอบอุ่นใจใน
ขณะที่ตนไม่อยู่บ้าน

2. คําถามในการวิจยั
1. ความคิ ด เห็น ของประชาชนในเขตสถานี ตํา รวจภูธ รเมื อ งนนทบุ รี จ.นนทบุ รี ต่ อ
โครงการฝากบ้ านไว้ กบั ตํารวจอยู่ในระดับใด
2. ประชาชน ในเขตสถานีตาํ รวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
ประสบการณ์การใช้ โครงการฝากบ้ านไว้ กบั ตํารวจ และประสบการณ์การตกเป็ นเหยื่ออาชญากรรม
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการฝากบ้ านไว้ กบั ตํารวจ แตกต่างกันหรือไม่

3. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตสถานีตาํ รวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ต่อโครงการฝากบ้ านไว้ กบั ตํารวจ
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2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในเขตสถานีตาํ รวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.
นนทบุรี ต่อโครงการฝากบ้ านไว้ กบั ตํารวจ จําแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล ประสบการณ์การใช้
โครงการฝากบ้ านไว้ กบั ตํารวจ และประสบการณ์การตกเป็ นเหยื่ออาชญากรรม

4. สมมุติฐานของการวิจยั
1. ประชาชนในเขตสถานี ตํา รวจภูธ รเมื อ งนนทบุ รี จ.นนทบุ รี ที่มี ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการฝากบ้ านไว้ กบั ตํารวจแตกต่างกัน
2. ประชาชนในเขตสถานีตาํ รวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ที่มีประสบการณ์การใช้
โครงการฝากบ้ า นไว้ กับ ตํา รวจแตกต่ า งกัน มีค วามคิ ด เห็น ต่ อ โครงการฝากบ้ า นไว้ กับ ตํา รวจ
แตกต่างกัน
3. ประชาชนในเขตสถานีตาํ รวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ที่มีประสบการณ์การตกเป็ น
เหยื่ออาชญากรรม แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการฝากบ้ านไว้ กบั ตํารวจแตกต่างกัน

5. ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตด้ านประชากรและพื้นที่
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนซึ่งพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของสถานีตาํ รวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จํานวน 103,726 ครัวเรือน โดยเลือกเก็บตั้งแต่ผ้ ูท่ี
มีอายุต้งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
2. ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้ผ้ ูวิจัยจะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตสถานีตาํ รวจภูธรเมือง
นนทบุรี จ.นนทบุรี ต่อโครงการฝากบ้ านไว้ กบั ตํารวจ จํานวน 3 ด้ าน คือ ด้ านการประชาสัมพันธ์
โครงการ ด้ านวัตถุประสงค์ของโครงการ และด้ านแนวทางการดําเนินงานของโครงการ ตาม
ปรากฏในแผนการดําเนินงานโครงการฝากบ้ านกับตํารวจและสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ปี พ.ศ.
2544
การศึ ก ษาเรื่ อ ง ความคิ ด เห็น ของประชาชนในเขตสถานี ตํา รวจภู ธ รเมื อ งนนทบุ รี
จ.นนทบุรี ต่อโครงการฝากบ้ านไว้ กบั ตํารวจ ผู้วิจัยได้ อาศัยแนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ต่างๆ โดยเรียงตามลําดับ ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจ
2. โครงการฝากบ้ านกับตํารวจ
3. แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น
4. ข้ อมูลสถานีตาํ รวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
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ระเบียบวิธีวิจยั
การศึ กษาเรื่ อง ความคิ ด เห็น ของประชาชนในเขตสถานี ตํา รวจภูธ รเมื อ งนนทบุ รี จ.
นนทบุรี ต่อโครงการฝากบ้ านไว้ กบั ตํารวจ ซึ่งเป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยที่
ระเบียบวิธวี ิจัยที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วยหัวข้ อดังต่อไปนี้
1. กรอบแนวคิดการวิจัย
2. ประชากรและตัวอย่าง
3. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
4. การรวบรวมข้ อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
1.กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล

1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพการสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ

ความคิดเห็นของประชาชนต่ อโครงการ
ฝากบ้ านไว้ กบั ตํารวจ
1. ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ
2. ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ
3. ด้านแนวทางการดําเนินงานของ
โครงการ

ประสบการณ์การใช้โครงการฝากบ้าน
ไว้กบั ตํารวจ

(แผนการดําเนินงานโครงการฝากบ้าน
กับตํารวจ, สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, 2544: 3-4)

ประสบการณ์การตกเป็ นเหยือ่ อาชญากรรม

1. ประชากรและตัวอย่าง
1. ประชากร (Population)
ประชากรของการศึกษาในครั้งนี้ ได้ แก่ ประชาชนซึ่งพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของสถานีตาํ รวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จํานวน 103,726 ครัวเรือน (ฝ่ ายอํานวยการ
นโยบายและแผนฯ, สถานีตาํ รวจภูธร จ.นนทบุรี, 2557) ครัวเรือนละ 1 คน โดยเลือกเก็บตั้งแต่
ผู้ท่มี ีอายุต้งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
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2. การกําหนดขนาดตัวอย่าง (Sampling Size)
ผู้วิจัยใช้ สตู รของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973, p. 194) โดยมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ท่ี
95% และสัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ เกิดขึ้นได้ เท่ากับ 5% ซึ่งสามารถคํานวณได้ ดังนี้
จากสูตร
n
=
N

เมื่อ

แทนค่า

n
N
e

1 + Ne 2
แทน ขนาดตัวอย่าง
แทน จํานวนหน่วยประชากรทั้งหมด
แทน ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่างที่ระดับ
นัยสําคัญ
n

=

103,726
1+103,7262 (0.05)

= 398.46 ≈ 399
จากการคํานวณได้ ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 399 ตัวอย่าง เพื่อป้ องกันการไม่ตอบกลับ
และได้ ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจะทําการแจกแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 ฉบับ
2.3 วิธกี ารสุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยใช้ วิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ตามสูตร ดังนี้

จํานวนตัวอย่าง X

จํานวนประชากรแต่ละพื้นที่
จํานวนประชากรทั้งหมด

2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้นจาก
การศึกษาแนวคิดจากทฤษฎี เอกสารต่างๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่
เพศ
อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์การใช้ โครงการฝากบ้ านไว้ กับ
ตํา รวจ และประสบการณ์ ก ารตกเป็ นเหยื่ อ อาชญากรรม ในเขตสถานี ตํา รวจภูธ ร จ.นนทบุ รี
โดยแบ่งเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Close-ended Response Question) แบบมีสองคําตอบให้
เลือก และแบบมีหลายคําตอบให้ เลือก จํานวน 7 ข้ อ
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ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการฝากบ้ านไว้
กับตํารวจ ลักษณะคําถาม เป็ นคําถามปลายปิ ด โดยมีลักษณะเป็ นคําถามแบบเลือก จํานวน 3
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 4 ข้ อ ด้ านวัตถุประสงค์ของโครงการ จํานวน
6 ข้ อและด้ านแนวทางการดําเนินงานของโครงการ จํานวน 7 ข้ อ ลักษณะคําถามเป็ นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็ น5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในการกําหนดคะแนน ดังนี้
คะแนน
ระดับความคิดเห็น
5
หมายถึง
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
4
หมายถึง
เห็นด้ วย
3
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
2
หมายถึง
ไม่เห็นด้ วย
1
หมายถึง
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
โดยมีเกณฑ์การแปลผล แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
4.21 – 5.00
หมายถึง
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
3.41 – 4.20
หมายถึง
เห็นด้ วย
2.61 – 3.40
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
1.81 – 2.60
หมายถึง
ไม่เห็นด้ วย
1.00 – 1.80
หมายถึง
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ส่วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะอื่นๆ เป็ นลักษณะคําถามปลายเปิ ดให้ ผ้ ูตอบเสนอความคิดเห็น
ของตนเองได้ อย่างอิสระ
3. สถิติทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่
- ค่าความถี่ (Frequency)
- ค่าร้ อยละ (Percentage)
- ค่าเฉลี่ย (Mean)
- ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิงอนุมาน ได้ แก่
- สถิติ t-test และ ANOVA
4. การรวบรวมข้อมูล
1. นําแบบสอบถามที่สร้ างขึ้น เสนออาจารย์ท่ปี รึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบ และให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเกี่ยวกับสํานวนภาษาให้ เข้ าใจง่าย เพื่อให้ ได้ ข้อ
คําถามที่มีข้อความตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และปรับปรุงแก้ ไข
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2. ทําการแจกแบบสอบถามกับประชาชนซึ่งพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จํานวน 400 คน จําแนกตามตําบลตามที่ได้ คาํ นวณไว้ ข้างต้ น
โดยให้ ตัวอย่างตอบแบบสอบถามได้ อย่างอิสระ
3. เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จให้ ตัวอย่างนําแบบสอบถามส่งคืนให้ กบั ผู้วิจัย
4. ผู้ วิ จั ย นํา แบบสอบถามกลั บ เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและความครบถ้ ว นของ
แบบสอบถามทุกฉบับด้ วยตนเอง เพื่อนําไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ วมาลงรหัส (Coding) ในแบบลงรหัส
สําหรับประมวลข้ อมูลด้ วยคอมพิ วเตอร์ เพื่อประมวลผลด้ วยโปรแกรม SPSS (Statistical
Package for Social Sciences) ซึ่งแยกการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ นส่วนต่างๆ ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1.1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์การใช้ โครงการฝากบ้ านไว้ กบั
ตํารวจ และประสบการณ์การตกเป็ นเหยื่ออาชญากรรม โดยใช้ การแจกแจงความถี่ (Frequency)
ค่าร้ อยละ (Percentage)
1.1.2 วิเคราะห์ความความคิดเห็นของประชาชนต่ อโครงการฝากบ้ านไว้ กับ
ตํารวจ จํานวน 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการประชาสัมพันธ์โครงการ ด้ านวัตถุประสงค์ของโครงการ
ด้ านแนวทางการดําเนินงานของโครงการ โดยใช้ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
2.2 การวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์
ข้ อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยเลือกใช้ สถิติ t-test และ ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่
0.05 และในกรณีท่พี บความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธขี องเชฟเฟ่
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง ประเมินโครงการฝากบ้ านไว้ กบั ตํารวจ ตามความคิดเห็นของประชาชนใน
เขตสถานีตาํ รวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของประชาชนในเขตสถานีตาํ รวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ต่อโครงการฝากบ้ านไว้ กบั
ตํารวจ และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในเขตสถานีตาํ รวจภูธรเมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี ต่อโครงการฝากบ้ านไว้ กบั ตํารวจ จําแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล ประสบการณ์การใช้
โครงการฝากบ้ านไว้ กับ ตํารวจ และประสบการณ์การตกเป็ นเหยื่ออาชญากรรม โดยผู้ วิจัยจะ
ทําการศึกษากับประชาชนซึ่งพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตาํ รวจภูธรเมืองนนทบุรี
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จ.นนทบุรี จํานวน 400 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน โดยเลือกเก็บตั้งแต่ผ้ ูท่มี ีอายุต้งั แต่ 18 ปี ขึ้น
ไป
1.สรุปผลการวิจยั
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว
จํานวน 176 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 44.0 รองลงมา คือ พนักงานเอกชน
จํานวน 112 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 28.0 ข้ าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
จํานวน 64 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 16.0 นักเรียน/นักศึกษา
จํานวน 32 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 8.0 และอื่นๆ คือ รับจ้ างทั่วไป
แพทย์ ทนายความ จํานวน 16 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 4.0
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 40-49 ปี สถานภาพสมรส
แล้ ว โดยส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี อ าชี พ ธุ ร กิจ ส่ ว นตั ว ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ เ คยมี
ประสบการณ์ ฝ ากบ้ า นไว้ กั บ ตํา รวจ และส่ ว นใหญ่ ไ ม่ เ คยมี ป ระสบการณ์ ก ารตกเป็ นเหยื่ อ
อาชญากรรม ขณะที่ผ้ ู
ที่เคยมีประสบการณ์ฝากบ้ านไว้ กับตํารวจจะมีจาํ นวนการฝากบ้ านฯ
1-2 ครั้ ง และเคยมี ป ระสบการณ์ ก ารตกเป็ นเหยื่ อ อาชญากรรม คื อ ตนเองหรื อ บุ ค คลใน
ครอบครัวเคยถูกคนร้ ายประทุษร้ ายต่อทรัพย์ ตามลําดับ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการฝากบ้านไว้กบั ตํารวจ
1. ความคิดเห็นของประชาชนต่ อโครงการฝากบ้ านไว้ กับตํารวจ ในภาพรวม จัดอยู่ ใน
เกณฑ์ เ ห็ น ด้ วย เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ านเรี ย งตามลํา ดั บ ค่ า เฉลี่ ย พบว่ า ลํา ดั บ แรก คื อ
ด้ า นวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ จั ด อยู่ ใ นเกณฑ์ เ ห็ น ด้ วยอย่ า งยิ่ ง รองลงมา คื อ ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดอยู่ ในเกณฑ์เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง และด้ านแนวทางการดําเนินงานของ
โครงการ จัดอยู่ในเกณฑ์เห็นด้ วย ตามลําดับ
1.1 ด้ านการประชาสัมพันธ์โครงการ ความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวม จัดอยู่ใน
เกณฑ์เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อเรียงตามลําดับค่ าเฉลี่ย พบว่ า ลําดับแรก คือ
ทราบโครงการฝากบ้ านไว้ กบั ตํารวจเป็ นอย่างดี จัดอยู่ในเกณฑ์เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
1.2 ด้ านวัตถุประสงค์ของโครงการ ความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวม จัดอยู่ใน
เกณฑ์เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง เมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้ อเรี ยงตามลําดับค่ าเฉลี่ย พบว่ า ลําดับแรก คือ
โครงการฝากบ้ านไว้ กับตํารวจแสดงว่ าเจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจมีความห่ วงใยในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สนิ ของประชาชนเป็ นอย่างดี จัดอยู่ในเกณฑ์เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
1.3 ด้ านแนวทางการดําเนินงานของโครงการ ความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวม
จัดอยู่ในเกณฑ์เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อเรียงตามลําดับค่าเฉลี่ย พบว่า ลําดับแรก
คือ สภาพเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันภัยของเจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจสายตรวจ มีความพร้ อมในการใช้
งาน จัดอยู่ในเกณฑ์เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
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2. การทดสอบสมมติฐาน
ประชาชนในเขตสถานี ตํา รวจภูธ ร จ.นนทบุ รี ที่มีเ พศ อายุ สถานภาพสมรส ระดั บ
การศึกษา อาชีพ ประสบการณ์การใช้ โครงการฝากบ้ านไว้ กบั ตํารวจ จํานวนครั้งที่เคยฝากบ้ านไว้
กับ ตํา รวจ และประสบการณ์ ก ารตกเป็ นเหยื่ อ อาชญากรรม แตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็น ต่ อ
โครงการฝากบ้ านไว้ กบั ตํารวจไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและในรายด้ าน สอดคล้ องกับงานวิจัย
ของจักรพันธุ์ ภักดี (2550) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อ
โครงการฝากบ้ านกับตํารวจของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และจํานวนครั้งที่เคยฝากบ้ านกับโครงการฝากบ้ านกับตํารวจต่างกัน
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อโครงการฝากบ้ านกับตํารวจไม่แตกต่างกัน
3. ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจยั
1. ด้านแนวทางการดําเนินงานของโครงการ
จากการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการฝากบ้ านไว้ กบั ตํารวจ
ด้ านแนวทางการดําเนินงานของโครงการ ที่ประชาชนเห็นด้ วยในลําดับสุดท้ าย คือ พบตํารวจสาย
ตรวจมาตรวจและลงนามในตู้แดงระแวกบ้ านเป็ นประจํา ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่าช่วงเวลาของตํารวจ
สายตรวจที่มาตรวจและลงนามในตู้แดงเป็ นช่วงเวลาที่ไม่มีผ้ ูคนอยู่บ้าน จึงอาจทําให้ ประชาชนไม่
เห็นการปฏิบัติงานในช่ วงเวลาดังกล่ าว ดังนั้นทางสถานีตาํ รวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ควร
ปรับเปลี่ยนช่ วงเวลาในการปฏิบัติงานให้ มีความถี่มากขึ้น ใน 3 ช่ วงเวลาต่ อวัน เช่ น ช่ วงเวลา
7.00-8.00 น. ช่ วงเวลา 12.00-13.00 น. และช่ วงเวลา 18.00-19.00 น. เพื่อสร้ างความ
มั่นใจและความปลอดภัยให้ แก่ประชาชน
2. ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ
จากการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการฝากบ้ านไว้ กบั ตํารวจ
ด้ านการประชาสัมพันธ์โครงการ ที่ประชาชนเห็นด้ วยในลําดับสุดท้ าย คือ ใบปลิวและแผ่นพับ
โครงการฝากบ้ านไว้ กับตํารวจ มีข้อมูลที่ชัดเจนและเหมาะสม ดังนั้นในด้ านการประชาสัมพันธ์
โครงการฯ สถานีตาํ รวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ควรเลือกใช้ ส่อื ที่มีความหลากหลายคงทน
และเข้ าถึงประชาชนทุกกลุ่ม เช่น สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์
ท้ องถิ่น เป็ นต้ น และเพิ่มระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์โครงการให้ มากขึ้นเป็ นระยะๆ โดยไม่
ต้ องยึดเอาช่วงเทศกาล หรือวันหยุดยาวเป็ นเกณฑ์ในการประชาสัมพันธ์
3. ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ
จากการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการฝากบ้ านไว้ กบั ตํารวจ
ด้ านวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่ประชาชนเห็นด้ วยในลําดับสุดท้ าย คือ โครงการฝากบ้ านไว้ กับ
ตํารวจมีส่วนสร้ างภาพลักษณ์ท่ดี ีให้ แก่ตาํ รวจ ดังนั้นสถานีตาํ รวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ควร
สร้ างการรับรู้โดยอาศัยความร่ วมมือของประชาชนที่เคยเข้ าร่ วมโครงการฝากบ้ านไว้ กับตํารวจ
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แล้ วได้ รับความปลอดภัยในทรัพย์สินมาเป็ นกลุ่มแกนนําในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และชี้
ชวนให้ ผ้ ูอ่นื เห็นถึงประโยชน์ของการเข้ าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็ นการลดจํานวนของผู้ท่ไี ม่แน่ใจว่า
จะเข้ าร่วมโครงการหรือไม่ ซึ่งจะเป็ นการเสริมสร้ างภาพลักษณ์ท่ดี ีและสร้ าง
ความมั่นใจในการเข้ าร่วมโครงการฯ มากขึ้น
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