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บทคดัย่อ 

  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพ่ือศึกษาความคิดเหน็ของประชาชนใน

เขตสถานีตาํรวจภธูรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ต่อโครงการฝากบ้านไว้กับตาํรวจ และ 2) เพ่ือ

เปรียบเทียบความคิดเหน็ของประชาชนในเขตสถานีตาํรวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ต่อ

โครงการฝากบ้านไว้กบัตาํรวจ จาํแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล ประสบการณ์การใช้โครงการฝาก

บ้านไว้กบัตาํรวจ และประสบการณก์ารตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ

ประชาชนซ่ึงพักอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีตาํรวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 

จาํนวน 400 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน โดยเลือกเกบ็ข้อมูลจากผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้ นไป 

เคร่ืองมือที่ใช้คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสาํเรจ็รูปสาํหรับการวิจัยทาง

สงัคมศาสตร์ (SPSS) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และ

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 

S.D.) และสถติิเชิงอนุมาน ได้แก่ สถติิ t-test และ ANOVA ผลการศึกษาพบว่า  

 1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการฝากบ้านไว้กับตาํรวจในภาพรวม จัดอยู่ใน

เกณฑเ์หน็ด้วย เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลาํดับค่าเฉล่ียจากน้อยไปหามาก พบว่า ระดับ

ความคิดเห็นของประชาชนที่เห็นด้วยในลําดับสุดท้าย คือ ด้านแนวทางการดําเนินงานของ

โครงการจัดอยู่ในเกณฑ์เหน็ด้วย รองลงมา คือ ด้านการประชาสมัพันธ์โครงการ จัดอยู่ในเกณฑ์

เหน็ด้วยอย่างย่ิง และด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ จัดอยู่ในเกณฑเ์หน็ด้วยอย่างย่ิง ตามลาํดับ 

 2. ประชาชนในเขตสถานีตํารวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล                     

มีประสบการณ์การใช้โครงการฝากบ้านไว้กับตํารวจ และมีประสบการณ์การตกเป็นเหย่ือ

อาชญากรรม แตกต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อโครงการฝากบ้านไว้กับตาํรวจไม่แตกต่างกันทั้งใน

ภาพรวมและในรายด้าน 

 

 

 

                                                            
*
 นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**
 ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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บทนาํ 

1.  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

ในสภาพปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมได้เป็นปัญหาที่ร้ายแรงและเป็นอันตรายต่อสังคม           

ซ่ึงสามารถเกดิได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และสามารถเกดิขึ้นได้กบัทุกคน ซ่ึงมีมากมายหลายรปูแบบ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยุคแห่งโลกาภิวัตน์แล้ว ปัญหาอาชญากรรมจะมีวิวัฒนาการควบคู่ไปกับ

เทคโนโลยีและความเจริญของสงัคม ย่ิงสภาพสังคมเจริญมากขึ้นเท่าใด ปัญหาอาชญากรรมกย่ิ็ง

เพ่ิมขึ้นมากเท่าน้ัน    

ตํารวจเป็นกลไกสําคัญของระบบการควบคุมทางสังคม  เ ป็น ผู้ รักษากฎหมาย                     

ลดความขัดแย้งของคนในสังคม และให้ทุกคนปฏบิัติตามกฎหมาย เพ่ือให้สังคมดาํเนินไปอย่าง

เรียบร้อยสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน บาํบัดทุกข์บาํรุงสุข

ให้กับประชาชนเจ้าหน้าที่ตาํรวจจึงมีความจาํเป็นจะต้องศึกษาหากลยุทธ์ที่สามารถช่วยให้ปัญหา

ต่างๆ บรรเทาเบาบางลง โดยเฉพาะอย่างย่ิงคดีประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ตามบ้านเรือน

ประชาชน ส่วนหน่ึงจะเกิดขึ้ นกับบ้านเรือนที่เจ้าของปล่อยทิ้ งบ้านไว้โดยไม่มีผู้ดูแล ทั้งในช่วง

วันหยุดราชการเสาร์-อาทติย์ ช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ ที่เจ้าของบ้านเดินทางไปต่างจังหวัดหรือ

ไปต่างประเทศ สิ่งเหล่าน้ีเป็นสาเหตุที่ทาํให้คนร้ายสามารถที่จะประกอบอาชญากรรมได้ง่ายขึ้น 

สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ จึงได้จัดให้มีโครงการ “ฝากบ้านกบัตาํรวจ” 

สถานีตาํรวจภธูรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ได้จัดโครงการฝากบ้านไว้กบัตาํรวจขึ้น เพ่ือให้

สอดคล้องกบันโยบายของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2544 โดยมีเป้าหมายให้ประชาชน

ในพ้ืนที่รับผิดชอบมีความรู้สกึถึงความปลอดภัยในทรัพย์สนิของตนสงูสดุ เกดิความอบอุ่นใจใน

ขณะที่ตนไม่อยู่บ้าน   

 

2. คําถามในการวิจยั  

1. ความคิดเห็นของประชาชนในเขตสถานีตํารวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ต่อ

โครงการฝากบ้านไว้กบัตาํรวจอยู่ในระดับใด 

 2.  ประชาชน ในเขตสถานีตาํรวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล 

ประสบการณก์ารใช้โครงการฝากบ้านไว้กบัตาํรวจ และประสบการณก์ารตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม 

แตกต่างกนั มีความคิดเหน็ต่อโครงการฝากบ้านไว้กบัตาํรวจ แตกต่างกนัหรือไม่ 

 

3. วตัถุประสงคข์องการวิจยั  

1. เพ่ือศึกษาความคิดเหน็ของประชาชนในเขตสถานีตาํรวจภธูรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 

ต่อโครงการฝากบ้านไว้กบัตาํรวจ 
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 2. เพ่ือเปรียบเทยีบความคิดเหน็ของประชาชนในเขตสถานีตาํรวจภธูรเมืองนนทบุรี จ.

นนทบุรี ต่อโครงการฝากบ้านไว้กบัตาํรวจ จาํแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล ประสบการณ์การใช้

โครงการฝากบ้านไว้กบัตาํรวจ และประสบการณก์ารตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม 

 

4. สมมุติฐานของการวิจยั  

 1. ประชาชนในเขตสถานีตํารวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล 

แตกต่างกนั มีความคิดเหน็ต่อโครงการฝากบ้านไว้กบัตาํรวจแตกต่างกนั 

 2. ประชาชนในเขตสถานีตาํรวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ที่มีประสบการณ์การใช้

โครงการฝากบ้านไว้กับตํารวจแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการฝากบ้านไว้กับตํารวจ

แตกต่างกนั 

 3. ประชาชนในเขตสถานีตาํรวจภธูรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ที่มีประสบการณ์การตกเป็น

เหย่ืออาชญากรรม แตกต่างกนั มีความคิดเหน็ต่อโครงการฝากบ้านไว้กบัตาํรวจแตกต่างกนั 

 

5. ขอบเขตการวิจยั 

1. ขอบเขตด้านประชากรและพ้ืนที่ 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนซ่ึงพักอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ           

ของสถานีตาํรวจภธูรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จาํนวน 103,726 ครัวเรือน โดยเลือกเกบ็ตั้งแต่ผู้ที่

มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 

 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยจะศึกษาความคิดเหน็ของประชาชนในเขตสถานีตาํรวจภูธรเมือง

นนทบุรี จ.นนทบุรี ต่อโครงการฝากบ้านไว้กบัตาํรวจ จาํนวน 3 ด้าน คือ ด้านการประชาสมัพันธ์

โครงการ ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ และด้านแนวทางการดาํเนินงานของโครงการ ตาม

ปรากฏในแผนการดาํเนินงานโครงการฝากบ้านกับตาํรวจและสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ปี พ.ศ.

2544 

 

การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนในเขตสถานีตํารวจภูธรเมืองนนทบุรี  

จ.นนทบุรี ต่อโครงการฝากบ้านไว้กบัตาํรวจ ผู้วิจัยได้อาศัยแนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ต่างๆ โดยเรียงตามลาํดับ ดังน้ี 

 1. แนวคิดเกี่ยวกบัการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ตาํรวจ 

 2. โครงการฝากบ้านกบัตาํรวจ 

 3. แนวคิดเกี่ยวกบัความคิดเหน็ 

 4. ข้อมูลสถานีตาํรวจภธูรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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ระเบยีบวิธีวิจยั 

 

 การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนในเขตสถานีตํารวจภูธรเมืองนนทบุรี จ.

นนทบุรี ต่อโครงการฝากบ้านไว้กบัตาํรวจ ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยที่

ระเบียบวิธวิีจัยที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปน้ี 

 1. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 2. ประชากรและตัวอย่าง 

 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 4. การรวบรวมข้อมูล  

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1.กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

ตวัแปรอิสระ              ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ประชากรและตวัอย่าง 
 

 1. ประชากร (Population)  

ประชากรของการศึกษาในคร้ังน้ี ได้แก่ ประชาชนซ่ึงพักอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ

ของสถานีตาํรวจภธูรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จาํนวน 103,726 ครัวเรือน (ฝ่ายอาํนวยการ

นโยบายและแผนฯ, สถานีตาํรวจภธูร จ.นนทบุรี, 2557) ครัวเรือนละ 1 คน โดยเลือกเกบ็ตั้งแต่

ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 

  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพการสมรส 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 
 

ประสบการณ์การใชโ้ครงการฝากบา้น 
ไวก้บัตาํรวจ 
 
ประสบการณ์การตกเป็นเหยือ่อาชญากรรม 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อโครงการ 
ฝากบ้านไว้กบัตํารวจ 

1. ดา้นการประชาสมัพนัธ์โครงการ 
2. ดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการ 
3. ดา้นแนวทางการดาํเนินงานของ 
   โครงการ 

(แผนการดาํเนินงานโครงการฝากบา้น 
กบัตาํรวจ, สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ, 2544: 3-4) 
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 2. การกาํหนดขนาดตัวอย่าง (Sampling Size)  

ผู้วิจัยใช้สตูรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973, p. 194) โดยมีระดับความเช่ือม่ันอยู่ที่ 

95% และสดัส่วนของความคลาดเคล่ือนที่ยอมให้เกดิขึ้นได้เท่ากบั 5% ซ่ึงสามารถคาํนวณได้ดังน้ี 

 
จากสตูร  n  =      N 

 

          

      1 + Ne 
2 

  เม่ือ  n  แทน  ขนาดตัวอย่าง  

   N  แทน  จาํนวนหน่วยประชากรทั้งหมด  

   e  แทน  ความคลาดเคล่ือนของการเลือกตัวอย่างที่ระดับ 

     นัยสาํคัญ  

 

  แทนค่า   n  =                  103,726 

                            1+103,726 (0.05) 

 

     =   398.46 ≈ 399 

 จากการคาํนวณได้ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 399 ตัวอย่าง เพ่ือป้องกันการไม่ตอบกลับ

และได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ ์ผู้วิจัยจะทาํการแจกแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 ฉบับ 

 

 2.3 วิธกีารสุ่มตัวอย่าง 

 ผู้วิจัยใช้วิธกีารสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภมิู (Stratified Sampling) ตามสตูร ดังน้ี 

 

                               จาํนวนประชากรแต่ละพ้ืนที่ 

                จาํนวนประชากรทั้งหมด 

 

2. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก

การศึกษาแนวคิดจากทฤษฎ ีเอกสารต่างๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่

  เพศ  

อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์การใช้โครงการฝากบ้านไว้กับ

ตํารวจ และประสบการณ์การตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม ในเขตสถานีตํารวจภูธร จ.นนทบุรี                 

โดยแบ่งเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Response Question) แบบมีสองคาํตอบให้

เลือก และแบบมีหลายคาํตอบให้เลือก จาํนวน 7 ข้อ 

      จาํนวนตวัอยา่ง  X 
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 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัความคิดเหน็ของประชาชนต่อโครงการฝากบ้านไว้

กับตาํรวจ ลักษณะคาํถาม เป็นคาํถามปลายปิด โดยมีลักษณะเป็นคาํถามแบบเลือก จาํนวน 3 

ด้าน ได้แก่ ด้านการประชาสมัพันธโ์ครงการ จาํนวน 4 ข้อ ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ จาํนวน 

6 ข้อและด้านแนวทางการดาํเนินงานของโครงการ จาํนวน 7 ข้อ ลักษณะคาํถามเป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น5 ระดับ โดยมีเกณฑใ์นการกาํหนดคะแนน ดังน้ี 

     คะแนน                        ระดับความคิดเหน็ 

    5  หมายถงึ  เหน็ด้วยอย่างย่ิง 

    4  หมายถงึ  เหน็ด้วย 

    3  หมายถงึ  ไม่แน่ใจ 

    2  หมายถงึ  ไม่เหน็ด้วย 

    1  หมายถงึ  ไม่เหน็ด้วยอย่างย่ิง 

   โดยมีเกณฑก์ารแปลผล แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

   4.21 – 5.00  หมายถงึ   เหน็ด้วยอย่างย่ิง 

   3.41 – 4.20  หมายถงึ   เหน็ด้วย 

   2.61 – 3.40  หมายถงึ   ไม่แน่ใจ 

   1.81 – 2.60  หมายถงึ  ไม่เหน็ด้วย 

   1.00 – 1.80  หมายถงึ   ไม่เหน็ด้วยอย่างย่ิง 

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็นลักษณะคาํถามปลายเปิดให้ผู้ตอบเสนอความคิดเหน็

ของตนเองได้อย่างอสิระ 

 
3. สถติิทีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

          วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิเชิงพรรณนา ได้แก่  

           - ค่าความถี่ (Frequency)  

           - ค่าร้อยละ (Percentage)  

            - ค่าเฉล่ีย (Mean)  

           - ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  

          วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิเชิงอนุมาน ได้แก่  

           - สถติิ t-test และ ANOVA  

 

4. การรวบรวมขอ้มูล 

 1. นาํแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือพิจารณา

ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเกี่ยวกบัสาํนวนภาษาให้เข้าใจง่าย เพ่ือให้ได้ข้อ

คาํถามที่มีข้อความตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และปรับปรงุแก้ไข   
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 2. ทาํการแจกแบบสอบถามกบัประชาชนซ่ึงพักอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานี

ตาํรวจภธูรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จาํนวน 400 คน จาํแนกตามตาํบลตามที่ได้คาํนวณไว้ข้างต้น 

โดยให้ตัวอย่างตอบแบบสอบถามได้อย่างอสิระ  

 3. เม่ือตอบแบบสอบถามเสรจ็ให้ตัวอย่างนาํแบบสอบถามส่งคืนให้กบัผู้วิจัย 

 4. ผู้วิจัยนําแบบสอบถามกลับ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของ

แบบสอบถามทุกฉบับด้วยตนเอง เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ทางสถติิต่อไป 

     5.  การวิเคราะหข์อ้มูล 

 1. นาํแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณแ์ล้วมาลงรหัส  (Coding) ในแบบลงรหัส 

สาํหรับประมวลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  เพ่ือประมวลผลด้วยโปรแกรม  SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) ซ่ึงแยกการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นส่วนต่างๆ ดังน้ี 

  1.1 การวิเคราะห์โดยใช้สถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

   1.1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณก์ารใช้โครงการฝากบ้านไว้กบั

ตาํรวจ และประสบการณ์การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม โดยใช้การแจกแจงความถี่  (Frequency)                

ค่าร้อยละ (Percentage)  

   1.1.2 วิเคราะห์ความความคิดเหน็ของประชาชนต่อโครงการฝากบ้านไว้กับ

ตาํรวจ จาํนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ                     

ด้านแนวทางการดาํเนินงานของโครงการ โดยใช้การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

  2.2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์

ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  โดยเลือกใช้สถิติ t-test และ ANOVA ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถิติ ที่ 

0.05 และในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ จึงทาํการทดสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธขีองเชฟเฟ่  

 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง ประเมินโครงการฝากบ้านไว้กบัตาํรวจ ตามความคิดเหน็ของประชาชนใน

เขตสถานีตาํรวจภธูรเมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพ่ือศึกษาความ

คิดเหน็ของประชาชนในเขตสถานีตาํรวจภธูรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ต่อโครงการฝากบ้านไว้กบั

ตาํรวจ และ 2) เพ่ือเปรียบเทยีบความคิดเหน็ของประชาชนในเขตสถานีตาํรวจภธูรเมืองนนทบุรี          

จ.นนทบุรี ต่อโครงการฝากบ้านไว้กบัตาํรวจ จาํแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล ประสบการณ์การใช้

โครงการฝากบ้านไว้กับตํารวจ และประสบการณ์การตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม โดยผู้วิจัยจะ

ทาํการศึกษากบัประชาชนซ่ึงพักอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีตาํรวจภธูรเมืองนนทบุรี 
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จ.นนทบุรี จาํนวน 400 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน โดยเลือกเกบ็ตั้งแต่ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้น

ไป 
  

 1.สรุปผลการวิจยั  

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกจิส่วนตัว  

จาํนวน 176 คน คิดเป็น ร้อยละ 44.0 รองลงมา คือ พนักงานเอกชน  

จาํนวน 112 คน คิดเป็น ร้อยละ 28.0 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกจิ  

จาํนวน 64 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.0 นักเรียน/นักศึกษา  

จาํนวน 32 คน คิดเป็น ร้อยละ 8.0 และอื่นๆ คือ รับจ้างทั่วไป  

แพทย์ ทนายความ จาํนวน 16 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.0  

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 40-49 ปี สถานภาพสมรส

แล้ว โดยส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว ส่วนใหญ่ไม่เคยมี

ประสบการณ์ฝากบ้านไว้กับตํารวจ และส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์การตกเป็นเหย่ือ

อาชญากรรม ขณะที่ผู้        ที่เคยมีประสบการณ์ฝากบ้านไว้กับตาํรวจจะมีจาํนวนการฝากบ้านฯ 

1-2 คร้ัง และเคยมีประสบการณ์การตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม คือ ตนเองหรือบุคคลใน

ครอบครัวเคยถูกคนร้ายประทุษร้ายต่อทรัพย์ ตามลาํดับ 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการฝากบา้นไวก้บัตํารวจ 

 1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการฝากบ้านไว้กับตาํรวจ ในภาพรวม จัดอยู่ใน

เกณฑ์เห็นด้วย เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลําดับค่าเฉล่ีย พบว่า ลําดับแรก คือ                     

ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ จัดอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างย่ิง รองลงมา คือ ด้านการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างย่ิง และด้านแนวทางการดาํเนินงานของ

โครงการ จัดอยู่ในเกณฑเ์หน็ด้วย ตามลาํดับ 

 1.1 ด้านการประชาสมัพันธโ์ครงการ ความคิดเหน็ของประชาชนในภาพรวม จัดอยู่ใน

เกณฑ์เห็นด้วยอย่างย่ิง  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามลาํดับค่าเฉล่ีย พบว่า ลาํดับแรก คือ 

ทราบโครงการฝากบ้านไว้กบัตาํรวจเป็นอย่างดี จัดอยู่ในเกณฑเ์หน็ด้วยอย่างย่ิง  

 1.2 ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ ความคิดเหน็ของประชาชนในภาพรวม จัดอยู่ใน

เกณฑ์เห็นด้วยอย่างย่ิง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามลําดับค่าเฉล่ีย พบว่า ลําดับแรก คือ 

โครงการฝากบ้านไว้กับตาํรวจแสดงว่าเจ้าหน้าที่ตาํรวจมีความห่วงใยในการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สนิของประชาชนเป็นอย่างดี จัดอยู่ในเกณฑเ์หน็ด้วยอย่างย่ิง  

 1.3 ด้านแนวทางการดาํเนินงานของโครงการ ความคิดเหน็ของประชาชนในภาพรวม 

จัดอยู่ในเกณฑเ์หน็ด้วยอย่างย่ิง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามลาํดับค่าเฉล่ีย พบว่า ลาํดับแรก 

คือ สภาพเคร่ืองมือ และอปุกรณ์ป้องกนัภัยของเจ้าหน้าที่ตาํรวจสายตรวจ มีความพร้อมในการใช้

งาน จัดอยู่ในเกณฑเ์หน็ด้วยอย่างย่ิง  
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2. การทดสอบสมมติฐาน 

 ประชาชนในเขตสถานีตํารวจภูธร จ.นนทบุรี ที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส  ระดับ

การศึกษา อาชีพ ประสบการณ์การใช้โครงการฝากบ้านไว้กบัตาํรวจ จาํนวนคร้ังที่เคยฝากบ้านไว้

กับตํารวจ และประสบการณ์การตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

โครงการฝากบ้านไว้กบัตาํรวจไม่แตกต่างกนัทั้งในภาพรวมและในรายด้าน สอดคล้องกบังานวิจัย

ของจักรพันธุ ์ ภักดี (2550) ศึกษาเร่ือง ความคิดเหน็ของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อ

โครงการฝากบ้านกบัตาํรวจของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ 

อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และจาํนวนคร้ังที่เคยฝากบ้านกบัโครงการฝากบ้านกบัตาํรวจต่างกนั 

ต่างกนัมีความคิดเหน็ต่อโครงการฝากบ้านกบัตาํรวจไม่แตกต่างกนั 

 

3. ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวิจยั 

1. ดา้นแนวทางการดําเนนิงานของโครงการ 

จากการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเหน็ของประชาชนต่อโครงการฝากบ้านไว้กบัตาํรวจ  

ด้านแนวทางการดาํเนินงานของโครงการ ที่ประชาชนเหน็ด้วยในลาํดับสดุท้าย คือ พบตาํรวจสาย

ตรวจมาตรวจและลงนามในตู้แดงระแวกบ้านเป็นประจาํ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าช่วงเวลาของตาํรวจ

สายตรวจที่มาตรวจและลงนามในตู้แดงเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีผู้คนอยู่บ้าน จึงอาจทาํให้ประชาชนไม่

เหน็การปฏบิัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว ดังน้ันทางสถานีตาํรวจภธูรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ควร

ปรับเปล่ียนช่วงเวลาในการปฏิบัติงานให้มีความถี่มากขึ้ น ใน 3 ช่วงเวลาต่อวัน  เช่น ช่วงเวลา 

7.00-8.00 น. ช่วงเวลา 12.00-13.00 น. และช่วงเวลา 18.00-19.00 น. เพ่ือสร้างความ

ม่ันใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน 

2. ดา้นการประชาสมัพนัธโ์ครงการ 

จากการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเหน็ของประชาชนต่อโครงการฝากบ้านไว้กบัตาํรวจ  

ด้านการประชาสมัพันธโ์ครงการ ที่ประชาชนเหน็ด้วยในลาํดับสดุท้าย คือ ใบปลิวและแผ่นพับ 

โครงการฝากบ้านไว้กับตาํรวจ มีข้อมูลที่ชัดเจนและเหมาะสม ดังน้ันในด้านการประชาสัมพันธ์

โครงการฯ สถานีตาํรวจภธูรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ควรเลือกใช้สื่อที่มีความหลากหลายคงทน 

และเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม เช่น สถานีโทรทศัน์ท้องถิ่น หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน หนังสอืพิมพ์

ท้องถิ่น เป็นต้น และเพ่ิมระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์โครงการให้มากขึ้นเป็นระยะๆ โดยไม่

ต้องยึดเอาช่วงเทศกาล หรือวันหยุดยาวเป็นเกณฑใ์นการประชาสมัพันธ ์ 

3. ดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการ 

            จากการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเหน็ของประชาชนต่อโครงการฝากบ้านไว้กบัตาํรวจ 

ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่ประชาชนเหน็ด้วยในลาํดับสุดท้าย คือ โครงการฝากบ้านไว้กับ

ตาํรวจมีส่วนสร้างภาพลักษณท์ี่ดีให้แก่ตาํรวจ ดังน้ันสถานีตาํรวจภธูรเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ควร

สร้างการรับรู้ โดยอาศัยความร่วมมือของประชาชนที่เคยเข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตาํรวจ 
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แล้วได้รับความปลอดภัยในทรัพย์สินมาเป็นกลุ่มแกนนาํในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และช้ี

ชวนให้ผู้อื่นเหน็ถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือเป็นการลดจาํนวนของผู้ที่ไม่แน่ใจว่า

จะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ ซ่ึงจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณท์ี่ดีและสร้าง 

ความม่ันใจในการเข้าร่วมโครงการฯ มากขึ้น  
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