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บทคัดยอ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงคเพื่อศึกษาถึงทัศนคติของประชาชนตอการปองกันปราบปราม
อาชญากรรมของเจาหนาที่ตํารวจในสถานีตํารวจนครบาลบางขุนนนทและเพื่อศึกษาถึงทัศนคติของประชาชนตอ
การปองกันปราบปรามอาชญากรรมของเจาหนาที่ตํารวจในสถานีตํารวจนครบาลบางขุนนนท กลุมตัวอยาง ไดแก
ผูนําชุมชนและคณะกรรมการชุมชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลบางขุนนนท
รวม 19 ชุมชน จํานวน 200 ราย เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต การวิเคราะหความแปรปรวนและการวิเคราะหการจําแนกพหุ ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้
1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 46 ปขึ้นไป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา สมรสแลว
มีรายไดตอเดือนประมาณ 8,501 บาทขึ้นไป ประกอบอาชีพคาขายและประกอธุรกิจสวนตัว มีระยะเวลาในการ
ดํารงตําแหนงประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนมาแลว 12 เดือนและต่ํากวา เคยเขาติดตอเพื่อขอรับบริการ
หรือเคยแจงเหตุรายกับเจาหนาที่ตํารวจในทองที่เปนบางครั้ง เคยไดรับรับทราบขาวสารเกี่ยวกับอาชญากรรมจาก
สื่อประเภท วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ/วารสาร/นิตยสาร และไมเคยตกเปนผูเสียหายหรือตกเปนเหยื่ออาชญา
กรรม
2. กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอทัศนคติของประชาชนตอการปองกันปราบปรามอาชญากรรมของเจา
หนาที่ตํารวจในสถานีตํารวจนครบาลบางขุนนนท ไมแตกตางกันทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานความกระตือรือรนของ
เจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติหนาที่ ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ ดานการปฏิบัติตามระเบียบ
วินัยของเจาหนาที่ตํารวจ ดานความซื่อสัตยของเจาหนาที่ตํารวจ ดานความยุติธรรมของเจาหนาที่ตํารวจและดาน
การมีมนุษยสัมพันธเขากับประชาชนไดดี อยูในระดับสูง สวนมาตรการทางดานความรวมมือระหวางหนวยงาน
นั้น กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น อยูในระดับปานกลาง
ขอเสนอแนะจากการวิจัย เจาหนาที่ของสถานีตํารวจนครบาลบางขุนนนทควรใหสนใจในการเดิน
ตรวจตรา สอดสองตามตรอก ซอกซอย ที่รถจักรยานยนตไมสามารถเขาถึงใหมากขึ้น เพื่อเปนการปองกันอาชญา
กรรมไมใหเกิดขึ้นแลวยังเปนการสรางความอบอุนใจใหแกประชาชนในพื้นที่อีกดวย นอกจากนี้เจาหนาที่ตํารวจ
ควรมีการพบปะสังสรรคกับประชาชนในพื้นที่อยางนอยเดือนละ 1-2 ครั้ง เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางเจาหนาที่ตํารวจกับประชาชนในชุมชนอยางตอเนื่อง
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ABSTRACT
This study was to investigate community attitudes to counter crime activities of
police in Bangkhunnon Police Station and to study factors affecting community
attitudes to counter crime of police. Samples were 200 respondents who were
community leaders and committee members of 19 communities located in the areas of
Bangkhunnon Police Station. A questionnaire was used for data collection. The
statistical applications were percentage, mean, ANOVA, and multiple regression.
Results were as follows:
1. Most samples were female with ages of more than 46 years, had earned
primary education and were married. Their monthly income was more than 8,501
Baht. They were traders and owned private businesses. Their terms of office were 12
months and less. They had sought services or notified mishaps to the local police and
had received information of crimes from radio, TV, newspapers/ articles/ magazines/
and had never been victimized by crime.
2. Samples had no differences of opinions is attitudes to counter crime of
police in Bangkhunnon Police Station in 6 dimensions, i.e. enthusiasm of police in
fulfilling duty, knowledge and ability to fulfill duty, following police codes of
conduct, honesty, and justice. Human relations with community were strong while
cooperation measures among units were moderate.
It is recommended from the research that the police in Bangkhunnon Police
Station should take more interest in walk-inspections and surveillance along lanes and
small streets motorcycle police cannot reach. This would also built relations with the
local people. In addition the police should associate with local people at least 1-2
times a month to exchange opinions between police and people in the communities.
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