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ร้อยต ารวจโทสายชล เกษอินทร์1 
  Saichon Ketin 

ปาจรีย์ ผลประเสรฐิ2 
Pajaree Polprasert 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปัญหาและหาแนวทางพัฒนาการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ และอาสาสมัครต ารวจชุมชนในสถานีต ารวจชุมชน
เกาะทวี (ตู้ยามโคบัง) อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ต ารวจ อาสาสมัครต ารวจชุมชน จ านวน 39 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ คือ 1) ปัญหา
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ และอาสาสมัครต ารวจชุมชนในสถานีใน
สถานีต ารวจชมุชนเกาะทว ี(ตู้ยามโคบัง) อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 7 ด้าน 
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
2 รองศาสตราจารย์ ดร0, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

แนวทางพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ต ารวจและอาสาสมัครต ารวจชุมชนเกาะทวี 
สถานีต ารวจชุมชนเกาะทว ี(ตู้ยามโคบัง)  
จังหวัดก าแพงเพชร 
Guidelines for Developing Working 
Operation of Police and Volunteers 
Police Communty Relation, Maung 
District, Kamphaeng Phet Province 
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มีปัญหาในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง และ 2) แนวทางพัฒนา 
การปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจและอาสาสมัครต ารวจชุมชนในสถานีต ารวจชุมชน
เกาะทวี (ตู้ยามโคบัง) อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า ควรมี
การออกตรวจในเขตชุมชนเพื่อแนะน าชี้แจงการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ควรมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับประชาชน มีการประชุม 
ระดมความคิดมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ อย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปอ้งกันตนเองและชมุชนจากอาชญากรรม
ในชุมชน ควรให้ต ารวจและประชาชนชุมชนมีส่วนร่วมจัดระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารที่มีความปลอดภัย เป็นปัจจุบันแก่ผู้ให้ข่าวสารผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ  
 

ค าส าคัญ: แนวทางพัฒนา  การปฏิบัติหนา้ที่ 

Abstract 
 The purposes of this study was problems and guidelines 
to develop of the performances of polices and police volunteers 
of Kaothawee community, Kaothawee community police station 
(Koban Police Box), Muang District, Kamphaeng Phet Province. The 
research instruments were rating scale questionnaire and check 
list questionnaire. The samples consisted of 39 persons. The research 
findings were as follows: The problem of the performances of 
polices and police volunteers of Kaothawee community, Kaothawee 
community police station (Koban Police Box), Muang District,  
Kamphaeng Phet Province were at the moderate levels. When 
considering each aspects it was found that the suggestion of self 
protection and community protection, the collaboration of people 
and police and the evaluation and the improving were at the 
highest levels. The guidelines to develop performances of polices 
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and police volunteers of Kaothawee community, Kaothawee 
community police station (Koban Police Box), Muang District,  
Kamphaeng Phet Province were as follows: There should be a 
community check-up to provide continuous clarification on 
community relations. Should participate in activities with the  
public. Should have a meeting of related persons for their opinions 
at least once a month. Organize training courses on knowledge of 
self and community protection from crime in community. Police 
and people in the community should participate in the exchange 
of information. 
 

Keyword: Developing Guidelines, Performance  

บทน า 

 ประเทศไทยก าลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ0ศ0 
2558 ซึ่งเป็นการเปิดประตูเข้าสู่สังคมโลก“ต ารวจ” (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 
2552, หน้า 1 - 5) ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายซึ่งหน้าที่ใน
การรักษากฎเกณฑ์ดังกล่าว จนเป็นสถาบันทางสังคมอย่างหนึ่งเรียกว่า ต ารวจ 
มีหน้าที่หลักในการบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันเหตุร้ายไม่ให้เกิดขึ้น เนื่องจาก
ต ารวจ คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐเพียงฝ่ายเดียวที่เข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับประชาชน
ทุกระดับมีบทบาทส าคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยมีประชาชนเป็น
องค์ประกอบหลักในการมีส่วนร่วมปฏิบัติภารกิจของต ารวจไม่ว่าด้านใด ๆ จึง
ต้องเก่ียวข้องกับประชาชนและพฤติกรรมของประชาชนในสังคม เพื่อความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ต้องก าหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา
อาชญากรรมให้สอดคล้องกับประเทศไทยในประชาคม และให้เป็นสากล 
(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2550, หน้า 3) ตามหลักการปฏิบัติหน้าที่ของ
ต ารวจโดยทฤษฎีต ารวจผู้รับใช้ชุมชน (Community Policing) ซึ่งเป็นพื้นฐาน
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ขององค์การต ารวจสมัยใหม่ทั่วไปที่ท าให้ประชาชนลงมือปฏิบัติงานกับต ารวจ 
คอยเป็นกันชนและเป็นก าลังใจให้ต ารวจในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องและ
ให้บริการ การสร้างความคุ้นเคยด้วยความจริงใจ จากนั้นต ารวจกับประชาชน
ก็จะร่วมมือกันแก้ปัญหา (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2552, หน้า 15 - 25) 
 จากนโยบายงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจและอาสา 
สมัครต ารวจชุมชนในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ0ศ0 2555 - 2558) ของกรม
ต ารวจแห่งชาติ ก าหนดให้มีการศึกษาปัญหา การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ 
ประกอบไปด้วยการศึกษาปัญหาในด้านต ารวจชุมชนสัมพันธ์และการศึกษา
ปัญหาด้านอาสาสมัครต ารวจชุมชน ตามรูปแบบการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ 
(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2554, หน้า 12 - 13) 
 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจชุมชนเกาะทวี  
(ตู้ยามโคบัง) ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ก าหนดเป้าหมาย
เพื่อน าไปสู่การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และปัญหาอื่นของสังคม
ร่วมกันจึงเป็นสิ่งที่ต ารวจจะต้องให้ความส าคัญ และตระหนักถึงความจ าเป็นใน
การบริการชุมชนตามหลักชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ร่วมมืออันดี
ระหว่างต ารวจกับประชาชน ซึ่งจากผลการด าเนินงานของสถานีต ารวจชุมชน
เกาะทวี ในปี พ0ศ0 2557 พบว่า มีปัญหาการปฏิบัติงานภายในสถานีต ารวจ
ชุมชนเกาะทวี 7 ด้าน ดังนี้ ด้านการพบปะเยี่ยมผู้น าชุมชนและประชาชน 
ด้านการศึกษาชุมชนและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน ด้านการประชุมวางแผน
ร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชน ด้านการจัดระบบงานและประเมินความ
พร้อม ด้านการแนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองและชุมชน ด้านการ
จัดระบบประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนกับต ารวจ ด้านการติดตามผล
การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไข จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้การปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานีต ารวจชุมชนเกาะทวี (ตู้ยามโคบัง) ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร ยังไม่เกิดประสิทธิภาพตามความต้องการ (สถานีต ารวจ 
ภูธรจังหวัดก าแพงเพชร, 2553, หน้า 32) 
 ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาในเร่ือง แนวทางพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่  
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจและอาสาสมัคร ต ารวจชุมชนเกาะทวี สถานีต ารวจชุมชน
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เกาะทวี (ตู้ยามโคบัง) จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อศึกษาปัญหาการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจและรวมถึงอาสาสมัครต ารวจชุมชน ในสถานีต ารวจชุมชน
เกาะทวี (ตู้ยามโคบัง) จังหวัดก าแพงเพชร ตลอดจนหาแนวทางพัฒนา การปฏิบัติ
หน้าที่ของต ารวจและอาสาสมัครต ารวจชุมชนในสถานีต ารวจชุมชนเกาะทวี 
(ตู้ยามโคบัง) จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหากับแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ และ
อาสาสมัครต ารวจชุมชน ในสถานีต ารวจชุมชนเกาะทวี (ตู้ยามโคบัง) ต าบล
ในเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปัญหาในชุมชน
ได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 10 เพื่อศึกษาปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจและอาสา 
สมัครต ารวจชุมชนเกาะทวี (ตู้ยามโคบัง) อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 20 เพื่อหาแนวทางพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจและอาสาสมัคร
ต ารวจชุมชนเกาะทวี (ตู้ยามโคบัง) อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

ขอบเขตของการวิจัย  

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ต ารวจและอาสาสมัครต ารวจชุมชนเกาะทวี (ตู้ยามโคบัง) อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ศึกษาปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจและอาสาสมัคร
ต ารวจชุมชน ในสถานีต ารวจชุมชนเกาะทวี (ตู้ยามโคบัง) อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร ใน 7 ด้าน ดังนี้ ด้านการพบปะเยี่ยมผู้น าชุมชนและประชาชน 
ด้านการศึกษาชุมชนและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน ด้านการประชุมวางแผน
ร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชน ด้านการจัดระบบงานและประเมินความพร้อม 
ด้านการแนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองและชุมชน ด้านการจัดระบบ 
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ประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนกับต ารวจ ด้านการติดตามผลการประเมินผล
และการปรับปรุงแก้ไข  
 ขอบเขตผู้ให้ข้อมูล 
 ข้าราชการต ารวจและอาสาสมัครต ารวจชุมชน (อส0ตร0) ที่ประจ าตู้ยาม
โคบัง ในส่วนรับผิดชอบสวนน้ าเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ (ริมปิง) อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร ในปี พ0ศ0 2557 จ านวน 4 ชุด จ าแนกเป็นต ารวจ 10 คน 
และอาสาสมัครต ารวจชุมชน (อส0ตร0) 29 คน รวมทั้งสิ้น 39 คน 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อหาแนวทางพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ 
และอาสาสมัครต ารวจชุมชนเกาะทวี (ตู้ยามโคบัง) อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 แนวทางพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของของต ารวจร่วมกับอาสาสมัคร
ต ารวจชุมชน (อส0ตร0) ในสถานีต ารวจชุมชนเกาะทวี (ตู้ยามโคบัง) จังหวัด
ก าแพงเพชร ใน 7 ด้าน ดังนี้ ด้านการพบปะเยี่ยมผู้น าชุมชนและประชาชน 
ด้านการศึกษาชุมชนและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน ด้านการประชุมวางแผน
ร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชน ด้านการจัดระบบงานและประเมินความพร้อม 
ด้านการแนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองและชุมชน ด้านการจัดระบบ
ประสานความรว่มมือระหว่างประชาชนกับต ารวจ ด้านการติดตามผลการประเมินผล
และการปรับปรุงแก้ไข 
 ขอบเขตผู้ให้ข้อมูล 
 ต ารวจผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจชุมชนเกาะทวี   
(ตู้ยามโคบัง) อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ในปี พ0ศ0 2557 และประธาน
ชุมชนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสายงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 17 คน 
 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 แนวทางพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของของต ารวจร่วมกับอาสาสมัคร
ต ารวจชุมชน (อส0ตร0) ในสถานีต ารวจชุมชนเกาะทวี จังหวัดก าแพงเพชร 
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วิธีการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ข้าราชการต ารวจและอาสาสมัครต ารวจชุมชน (อส0ตร0) ที่ประจ าตู้
ยามโคบัง ในส่วนรับผิดชอบสวนน้ าเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ (ริมปิง) อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร ในปี พ0ศ0 2557 จ านวน 4 ชุด จ าแนกเป็นต ารวจ 
10 คน และอาสาสมัครต ารวจชุมชน (อส0ตร0) 29 คน รวมทั้งสิ้น 39 คน 
 วิธีการเก็บข้อมูล 
 ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่ก าหนด 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ต ารวจ และอาสาสมัครต ารวจชุมชนเกาะทวี สถานีต ารวจ 
ชุมชนเกาะทวี (ตู้ยามโคบัง) จังหวัดก าแพงเพชร ด้วยตนเอง 
 เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าแจกแจงความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 

แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

 แนวคิดการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ 
 กรมต ารวจ (2550, หน้า 1 - 4) ได้ให้ความหมายงานชุมชนสัมพันธ์ไว้
ในแผนแม่บทกรมต ารวจ พ0ศ0 2530 - 2534 ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อเกิดความคุ้นเคยประชาชน
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการท างานของต ารวจและการมองภาพพจน์ของต ารวจ
ดีขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมความร่วมมือ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในชุมชนได้เองรวมถึงการปฏิบัติการทางจิตวิทยาเพื่อ
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ความมุ่งหมายที่จะให้ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม 
 กองวิจัยและพัฒนาส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2550, หน้า 15) ได้อธิบาย
ถึงความหมายของต ารวจชุมชนนั้นความหมายถึงเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนแก้ต้นเหตุเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมปัญหา
ความไม่เป็นระเบียบของชุมชนโดยเทคนิคการแก้ต้นเหตุปัญหาด้วยความ
ร่วมมือระหว่างต ารวจและชุมชนซึ่งเป็นแนวคิดเริ่มต้นมาจากเซอร์โรเบิร์ต พีล 
ผู้ก่อตั้งต ารวจมหานครลอนดอนหรือสกอตแลนด์ยาร์ดที่ว่า “ต ารวจ” คือ 
ประชาชน คือ ต ารวจแนวคิดการปฏิบัติงานต ารวจชุมชนได้ง่าย ๆ คือ ต ารวจ
ชุมชน ซึ่งเป็นหลักการท างานใหม่ของต ารวจที่เพิ่มเติมจากการท างานของ
ต ารวจแบบเดิมที่มุ่งเพียงมีสายตรวจป้องกันแก้ไขเหตุร้ายและสืบสวนจับกุม
คนร้ายเท่านั้น 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2554, หน้า 5 - 6) อธิบายว่าการด าเนินงาน
และปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์มีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่การให้ชุมชนและ
ประชาชนมีความสามารถในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและความมั่นคงในระดับพื้นฐานของตนเองได้เพื่อเป็นฐานและ
สนับสนุนงานการสร้างความสงบสุขแก่ชุมชนและสังคมของต ารวจ 
 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ธนานพ นิ่มสุวรรณ์ (2554) ได้ท าการวิจัยแนวทางพัฒนาการปฏิบัติ 
งานสายตรวจสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการ
ปฏิบัติงานสายตรวจสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก และปัญหาการปฏิบัติงานสายตรวจสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 2) แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงาน
สายตรวจสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลกนัน้ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาตาม
รายด้าน ดังนี้ ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมควรเพิ่มก าลังพล
ต ารวจสายตรวจให้เพียงพอ ในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากในปัจจุบันก าลังพลที่
ปฏิบัติงานมีน้อย ด้านการสร้างความใกล้ชิดความอบอุ่นใจให้กับประชาชนที่
พบเห็นควรเข้าไปพบปะพูดคุยกับประชาชนตามสถานที่ต่าง ๆ ฝึกการมีมนุษย
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สัมพันธ์เพื่อสร้างมวลชน และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนด้านการให้
ความช่วยเหลือแนะน า และบริการประชาชนในบริเวณใกล้เคียงที่ตรวจควรตั้ง
จุดบริการประชาสัมพันธ์ให้การช่วยเหลือประชาชนในสถานที่ต่าง ๆ โดย 
เฉพาะบริเวณที่มีประชากรหนาแน่นหรือมีการรวมตัวกัน เช่น ตลาดนัดหรือ
ศูนย์การค้าด้านการประชาสัมพันธ์ และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน
ควรจัดชุดต ารวจชุมชนสัมพันธ์เข้าไปสร้างความใกล้ชิดกับประชาชน เพื่อ
แสวงหาความร่วมมือและข่าวสารจากประชาชน 
 นิรุต คุณชัย (2554) ได้วิจัยแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของ
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในจังหวัดก าแพงเพชรผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการ
ปฏิบัติงานของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในจังหวัดก าแพงเพชรในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีสภาพปัญหาการ
ปฏิบัติงานสามอันดับแรกอยู่ในระดับมาก คือ การพบปะเยี่ยมเยียนและร่วม
กิจกรรมมากที่สุด, การแนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองและชุมชน 
และการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชนตามล าดับ 2) ปัญหาการปฏิบัติงาน
ของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในจังหวัดก าแพงเพชร ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับปัญหาการปฏิบัติงานสามอันดับ
แรกอยู่ในระดับปานกลาง คือ การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชนมากที่สุด 
การพบปะเยี่ยมเยียนและร่วมกิจกรรม และการติดตามประเมินผลและการ
ปรับปรุงแก้ไข ตามล าดับ 3) แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของต ารวจชุมชน
สัมพันธ์ในจังหวัดก าแพงเพชร ทั้ง 7 ด้าน มีดังต่อไปนี้ จัดเจ้าหน้าที่ชุดต ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนและผู้น าชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษา 
และวิเคราะห์ปัญหาพร้อมหาแนวทางแก้ไข โดยเน้นความร่วมมือจากในทุก
ภาคส่วนในการร่วมคิด ตัดสินใจ จัดประชุมผู้น าชุมชน ประชาชน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน อาสาสมัครหมู่บ้าน เพื่อแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วางแผน ลงมติ
แผนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระบบงานและขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมสภาพปัญหาในชุมชน จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน จัดอบรมให้
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ความรู้แก่ประชาชน อาสาสมัครหมู่บ้านในเรื่องการป้องกันอาชญากรรม 
ยาเสพติดให้โทษ อุบัติภัยและปัญหาความปลอดภัยต่าง ๆ จัดประชุมระหว่าง
ผู้น าชุมชน ประชาชน เจ้าหน้าที่ต ารวจ ชี้แจงเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองดี ตลอดจน 
วิธีการแจ้งเหตุและข่าวสารให้กับต ารวจและจัดท าแบบสอบถามเก็บข้อมูล
ผลกระทบต่าง ๆ ในการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์เพื่อน ามาแก้ไขปรับปรุง
กระบวนการท างานให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ผลการวิจัย 

 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของการศึกษาระดับปัญหาการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจและอาสาสมัครต ารวจชุมชน ในสถานีต ารวจ
ชุมชนเกาะทวี (ตู้ยามโคบัง) อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ าแนกตามราย
ด้าน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3028) โดยมีปัญหาด้านการ
แนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองและชุมชน ด้านการจัดระบบ
ประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนกับต ารวจ และด้านการติดตามผลการ
ประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไข มากที่สุด (µ = 3.33) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
รองลงมา คือ ด้านการจัดระบบงาน และประเมินความพร้อม (µ = 3.31) และ
ด้านการพบปะเยี่ยมผู้น าชุมชน และประชาชน (µ = 3027) ตามล าดับ 
 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของแนวทางพัฒนาการปฏิบัติ
หน้าที่ของต ารวจและอาสาสมัครต ารวจชุมชนในสถานีต ารวจชุมชนเกาะทวี  
(ตู้ยามโคบัง) จังหวัดก าแพงเพชร 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพบปะเยี่ยมผู้น าชุมชน
และประชาชน 2) ด้านการศึกษาชุมชนและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน 3) ด้านการ
ประชุมวางแผนร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชน 4) ด้านการจัดระบบงานและ
ประเมินความพร้อม 5) ด้านการแนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองและ
ชุมชน 6) ด้านการจัดระบบประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนกับต ารวจ 
7) ด้านการติดตามผลการประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไข ในภาพรวม พบว่า 
เจ้าหน้าที่ต ารวจและอาสาสมัครต ารวจชุมชนควรออกตรวจในเขตชุมชน เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานชุมชนสมัพันธ์อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ควรมีการ
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เข้าร่วมกิจกรรมกับประชาชน การศึกษาข้อมูลชุมชน, การประชุมการปฏิบัติงาน
ชุมชนสัมพันธ์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และควรมีการจัดระบบงานและประเมิน 
ความพร้อมให้ต ารวจ และอาสาสมัคร ด้านบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน, ควรเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจอาสาสมัครต ารวจชุมชนรวมถึงประชาชน
ในชุมชนในการประชาสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้
เป็นปัจจุบัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
ร่วมกัน และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยจัดท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครต ารวจชุมชน อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 

การอภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
และอาสาสมัครต ารวจชุมชนเกาะทวี สถานีต ารวจชุมชนเกาะทวี (ตู้ยามโคบัง) 
จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยค้นพบประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายได้ดังต่อไปนี้  
 ด้านการแนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองและชุมชน มีปัญหา
การแนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองและชุมชน ได้แก่ การอบรม
ประชาชน ด้านการป้องกันอาชญากรรมเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
ของเจ้าหน้าที่สถานีต ารวจชุมชนเกาะทวี (ตู้ยามโคบัง) (µ = 3044) สาเหตุ
เนื่องมาจากประชาชนไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของงานต ารวจมวลชนสัมพันธ์ ซึ่ง
มีผลมาจากการขาดการประชาสัมพันธ์หรือประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้านการ
แนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง และชุมชนซึ่งสอดคล้องกับผลงาน 
วิจัยของปรีชาพล รัตนมณี (2556) ได้ท าผลงานวิจัยการประเมินผลการปฏิบัติ 
งานโครงการของต ารวจชุมชนมวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจภูธรสารภี
ผลการวิจัยพบว่า ในการด าเนินงานยังขาดการสอดแทรกภารกิจการประชาสัมพันธ์
งานของต ารวจให้แก่ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมายให้มีความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันตนเอง และชุมชนไม่เพียงพอเช่นเดียวกัน 
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 แนวทางพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจและอาสาสมัครต ารวจ
ชุมชน ในสถานีต ารวจชุมชนเกาะทวี (ตู้ยามโคบัง) อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  
 1. ด้านการพบปะเยี่ยมผู้น าชุมชนและประชาชนเจ้าหน้าที่ต ารวจและ
อาสาสมัครต ารวจชุมชนควรมีการออกตรวจในเขตชุมชน เพื่อแนะน าชี้แจง 
การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของธนานพ นิ่มสุวรรณ์ (2554) ได้ท าการวิจัย แนวทางพัฒนาการ
ปฏิบัติงานสายตรวจสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า แนวทาง
พัฒนาการปฏิบัติงานสายตรวจสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก ควรเข้าไปพบปะ
พูดคุยกับประชาชนตามสถานที่ต่าง ๆ ฝึกการมีมนุษยสัมพันธ์สร้างความร่วมมือ
จากภาคประชาชนในการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกัน 
 2. ด้านการศึกษาชุมชนและวิเคราะห์ปัญหาชุมชนควรมีการเข้าร่วม
กิจกรรมกับประชาชน การศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของชุมชน ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของนิรุต คุณชัย (2554) ได้วิจัยแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในจังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า แนวทางพัฒนา 
การปฏิบัติงานของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในจังหวัดก าแพงเพชร ด้านการศึกษา
ชุมชนและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน ควรมีการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน
พร้อมหาแนวทางแก้ไขแผนการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์เพื่อน ามาแก้ไข
ปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากข้ึนเช่นเดียวกัน 
 3. ด้านการประชุมวางแผนร่วมกับผู้น าชุมชน และประชาชนควรมี
การประชุมระดมความคิดมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนิรุต คุณชัย (2554) 
ได้วิจัยแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในจังหวัด
ก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของต ารวจชุมชน
สัมพันธ์ในจังหวัดก าแพงเพชรควรมีจัดประชุมระหว่างผู้น าชุมชน ประชาชน 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ชี้แจงเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองดี ตลอดจนวิธีการแจ้งเหตุ และ
ข่าวสารให้กับต ารวจ และจัดท าแบบสอบถามเก็บข้อมูลผลกระทบต่าง ๆ ใน
การด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์เพื่อน ามาแก้ไขปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดีขึ้น
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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 40 ด้านการจัดระบบงานและประเมินความพร้อม ควรมีการจัดระบบงาน
และประเมินความพร้อมให้ต ารวจและอาสาสมัคร ด้านบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน 
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนิรุต คุณชัย (2554) ได้วิจัยแนวทางการพัฒนา 
การปฏิบัติงานของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในจังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า 
แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในจังหวัดก าแพงเพชร 
ด้านการจัดระบบงานและประเมินความพร้อมควรมีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระบบงานและขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมปัญหาใน
ชุมชนเช่นเดียวกัน 
 5. ด้านการแนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองและชุมชน 
มีแนวทางพัฒนาโดยให้เจ้าหน้าที่ต ารวจและอาสาสมัครต ารวจชุมชนท าการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมสนับสนุน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ตนเองและชุมชนจากอาชญากรรมในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
ธนานพ นิ่มสุวรรณ์ (2554) ได้ท าการวิจัย แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานสาย
ตรวจสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า แนวทางพัฒนาด้าน
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ควรอบรมเพิ่มความรู้ในด้านกฎหมาย
ให้แก่ต ารวจสายตรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างถูกต้องและ
มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานป้องกันตนเองและชุมชนจากอาชญากรรมใน
ชุมชนได้เช่นเดียวกัน 
 6. ด้านการจัดระบบประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนกับต ารวจ 
มีแนวทางพัฒนาโดยให้ต ารวจและประชาชนชุมชนมีส่วนร่วมจัดระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารที่มีความปลอดภัยเป็นปัจจุบันแก่ผู้ให้ข่าวสารผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน เป็นอาสาสมัคร
ต ารวจชุมชนและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้ข้อกฎหมาย
ด าเนินกิจกรรมป้องกันอาชญากรรมได้ด้วยตัวชุมชนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของธนานพ นิ่มสุวรรณ์ (2554) ได้ท าการวิจัยแนวทางพัฒนาการปฏิบัติ 
งานสายตรวจสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า แนวทางพัฒนา
ด้านการประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน พบว่า มีการก าหนด
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แนวทางในการให้จัดชุดต ารวจชุมชนสัมพันธ์ เข้าไปสร้างความใกล้ชิดกับประชาชน 
เพื่อแสวงหาความร่วมมือและข่าวสารจากประชาชน ประชาสมัพันธ์ผลการจับกุม 
แก่สื่อมวลชน  
 7. ด้านการติดตามผลการประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไข มีแนวทาง
พัฒนาโดยเปิดเผยข้อมูลปฏิบัติงานของอาสาสมัครต ารวจชุมชนให้ประชาชน
ทราบและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส ารวจการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
อาสาสมัครต ารวจชุมชน โดยวัดจากคุณภาพของชีวิตคนในชุมชนที่ดีขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของนิรุต คุณชัย (2554) ได้วิจัยแนวทางการพัฒนา 
การปฏิบัติงานของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในจังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัย
พบว่า ด้านการติดตามผลการประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข มีแนวทาง
พัฒนาโดยเน้นความร่วมมือจากในทุกภาคส่วนในการร่วมคิด ตัดสินใจ จัดประชุม
ผู้น าชุมชน ประชาชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครหมู่บ้าน เพื่อแสดง
ความคิดเห็น วิเคราะห์ วางแผน ลงมติแผนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมปัญหาในชุมชนได้เช่นเดียวกัน 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้   
 10 ควรให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการปฏิบัติงานชมุชนสัมพันธ์มาก าหนด
แนวทางแก้ไขปัญหา การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจและอาสาสมัคร
ต ารวจชุมชนเร่งด่วน                                      
 20 ควรแก้ไขปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าทีต่ ารวจและอาสาสมัคร
ต ารวจชุมชนด้านการแนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองและชุมชน
โดยท าการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  
 30 ควรแก้ไขปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจและอาสา 
สมัครต ารวจชุมชนด้านการจัดระบบประสานความร่วมมือระหว่างประชาชน
กับต ารวจโดยจัดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
และให้ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน บูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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 40 ควรเปิดเผยข้อมูลปฏิบัติงานของอาสาสมัครต ารวจชุมชน ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครต ารวจชุมชน 
เพื่อคุณภาพของชีวิตคนในชุมชนที่ดีขึ้น 
 50 ควรปฏิบัติงานจิตอาสาเพื่อประชาชนอย่างเคร่งครัด ป้องกันอาชญากรรม 
ให้ประชาชนยอมรับร่วมมือ ชื่นชม มีสัมพันธ์ที่ดี ไม่ปฏิบัติหน้าที่เชิงบังคับใช้
ก าลังเมื่อจ าเป็น เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดจากอาชญากรรม 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป     
 10 ควรมีการศึกษาการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม 
ในการสร้างเครือข่ายชุมชนลักษณะปฏิบัติการ และเครือข่ายชุมชนลักษณะ
แนวร่วม เพื่อการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ร่วมกัน 
 20 ควรมีการน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปศึกษาแนวทางปรับปรุง
การด าเนินงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ โดยการจัดท าแผนฝึกอบรมการปฏิบัติงาน
ชุมชนสัมพันธ์และลงไปติดตามก ากับดูแลการปฏิบัติถึงระดับผู้ปฏิบัติอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้การด าเนินงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 30 ควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
และอาสาสมัครต ารวจชุมชนสถานีต ารวจชุมชนเกาะทวี (ตู้ยามโคบัง) อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร ภายหลังการใช้แนวทางพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงแนวทางพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อ
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้หมดไป 
 40 ควรมีการศึกษาความต้องการของประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจและอาสาสมัครต ารวจชุมชนสถานีต ารวจชุมชนเกาะทวี 
(ตู้ยามโคบัง) อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
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เอกสารอ้างอิง 

ต ารวจ, กรม0 (2550)0 แผนแม่บทกรมต ารวจ พ.ศ. 2530 - 2534. กรุงเทพฯ:  
 โรงพิมพ์ต ารวจ0 
ต ารวจแห่งชาติ, ส านักงาน0 (2550)0 แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 ต ารวจด้านชุมชนเข้มแข็งเพื่อการป้องกันอาชญากรรม0  
 กรุงเทพฯ: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ0 
________. (2552)0 ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมให้ 
 ประชาชนชุมชนท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ  
 พ.ศ. 25510 กรุงเทพฯ: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ0  
________. (2554)0 แผนปฏิบัติการชุมนุมและมวลชนสัมพันธ์ ประจ าปี 25540  
 กรุงเทพฯ: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ0  
________. (2554)0 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558)0  
 กรุงเทพฯ: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ0  
ธนานพ นิ่มสุวรรณ์0 (2554)0 แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานสายตรวจสถานี 
 ต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก0 วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  
 สาขาวชิายทุธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม0 
 พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม0 
นิรุต คุณชัย0 (2554)0 แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของต ารวจชุมชน 
 สัมพันธ์ในจังหวัดก าแพงเพชร0 วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร 
 มหาบัณฑิต สาขาวชิาการปกครองท้องถิ่น  
 มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร0  
 ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ปรีชาพล รัตนมณี0 (2556)0 การประเมินผลการปฏิบตัิงานโครงการของ 
 ต ารวจชุมชน มวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจภูธรสารภี  
 จังหวัดเชียงใหม่0 การค้นคว้าแบบอิสระ รัฐประศาสนศาสตร 
 มหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยเชียงใหม่0 เชียงใหม่: มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่0 
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อานนท์ แก้วเขียว0 (2553)0 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของ 
 ต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์กรณีศึกษากองบังคับการต ารวจ 
 นครบาล 40 ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)  
 สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์0 กรุงเทพฯ:  
 สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์0 
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