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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่อง พัฒนารูปแบบการปองกันอาชญากรรมโดยการสรางอนาคตรวมกันของประชาชนในอําเภอทุง
ใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีวัตถุประสงคเพื่อ  ศึกษาระดับการปองกันอาชญากรรมของประชาชนในอําเภอทุงใหญ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  และเพื่อพัฒนารูปแบบการปองกันอาชญากรรมโดยการสรางอนาคตรวมกันของประชาชนใน
อําเภอทุงใหญจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยใชแบบสอบถามเปนแบบคําถามใหเลือกคําตอบที่มีน้ําหนักมาก-นอย 
(Scale) 5 ระดับ ขอคําถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale ) จํานวน 15 ขอ  และนําเอา
รูปแบบการประชุมโดยการสรางอนาคตรวมกันมาใชในการดําเนินการพัฒนารูปแบบการปองกันอาชญากรรมของ
ประชาชน  กลุมตัวอยาง  จํานวน 318  คน สวนใหญเปนผูชาย อายุระหวาง 31-40 ป ระดับการศึกษาสวนใหญจบช้ัน
ประถมศึกษา ภูมิลําเนาเดิมสวนใหญ อยูในอําเภอทุงใหญ อาชีพสวนใหญประกอบอาชีพ ทางเกษตรกรรม  กลุม
ตัวอยางมีรายไดระหวาง 10,001-15,000 บาท ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน สวนใหญอาศัยอยูมากกวา 20 ป   ระดับ
การปองกันอาชญากรรม ของประชาชนในอําเภอทุงใหญ   ทั้ง 3 ระดับ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการปองกันอาชญากรรมโดยการสรางอนาคตรวมกันของประชาชนในอําเภอ
ทุงใหญ รูปแบบการประชุมใชเทคนิคการประชุม F.S.C  ซ่ึงมีขั้นตอน 8 ขั้นตอนหรือ 3 ชวงคือ อดีต ปจจุบัน อนาคต 
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการไดรูปแบบการปองกันอาชญากรรม3เปน 3 ระดับ ไดแก การปองกันอาชญากรรมในระดับ
บุคคลและครอบครัว ในระดับชุมชนและระดับความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจโดยผลการดําเนินการทั้ง 3 ชวง พบวา
ชวงอดีต  การปองกันอาชญากรรมในระดับบุคคลและครอบครัว ไดแก การลอค ประตูบานดวยกุญแจและติด
สัญญาณเตือนภัยปองกันอาชญากรรมอยางรอบคอบ  อยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด  สวนปญหาการ
ปองกันอาชญากรรมในระดับชุมชน ไดแก การจัดเวรยามรักษาการณดูแลรักษาความปลอดภัยในชุมชนอยูในระดับ
ปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดและปญหาการปองกันอาชญากรรมในระดับความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจ ไดแก การ
รวมใหขอมูลและจดจําเหตุการณเพื่อชวยเหลือในการซักถามของเจาหนาที่ตํารวจหลังจากที่เหตุไดเกิดขึ้นแลว อยูใน
ระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด  สําหรับชวงปจจุบัน เปนการเสนอความคิดการปองกันอาชญากรรมในมุมมอง
ของผูเกี่ยวของซ่ึงเสนอแนวทางการปองกันอาชญากรรมในระดับบุคคลและครอบครัว  ไดแก เนนการใหความรูดานการ
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ปองกันอาชญากรรมและการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของฯ   การปองกันอาชญากรรมในระดับชุมชน  การสงเสริมทาง
วิชาการโดยการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการสรางชุมชนเขมแข็ง “โครงการสรางรั้วดวยคน”ซ่ึงจะไดรูแนวทางการ
ปองกันอาชญากรรมสวนในระดับความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจเสนอใหประชาชนและเจาหนาที่ตํารวจมีการจัด
กิจกรรมเพื่อสรางเสริมความสัมพันธอันดีและทัศนคติที่ดีตอตํารวจเพื่อทํางานรวมกันไดดี ในชวงอนาคต เสนอ
โครงการอบรมการใหความรูดานการปองกันอาชญากรรมและการสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมปองกันอาชญากรรม
ในครอบครัว  ในระดับชุมชน เสนอโครงการสงเสริมทางวิชาการโดยการจัดอบรมสัมมนา เกี่ยวกับการสรางชุมชน
เขมแข็ง “โครงการสรางรั้ว ดวยคน”  การใหความรูเกี่ยวกับเวรยาม และการจัดเวรยามที่ ชุมชนรวมกันสอดสองดูแล 
ตลอดจนการเฝาระวัง และในระดับความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจเสนอใหมีโครงการสรางความตระหนักในการฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรมจริยธรรมใหแกชุมชนใหเกิดความรักหวงแหนและแสดงความเปนเจาของ โครงการเจาหนาที่ตํารวจ
พบปะกับประชาชนคณะกรรมการรวมและจัดกิจกรรมประสานสัมพันธ 
 
คําสําคัญ :  กระบวนการประชุมเพื่อสรางอนาคตรวมกัน  F.S.C  รูปแบบการพัฒนาการปองกันอาชญากรรม 

 
Abstract 

 The purposes of this research ; “Development of Criminal Prevention Models by Future Search 
Conference of  People in Thungyai District,  Nakhonsrithammaraj  Province  ”,  were  1)  To study the 
problems of criminal prevention in Thungyai District community, 2)  To develop suitable models to prevent 
such crimes from the study area of the community.  To identify the problems ; a series of focus group 
discussion meetings were held. And then, the future search conference technique : F.S.C.  was used. The 
group was thirty  residents from Thungyai  District community who were between 31-40 years old. The 
majority of the group were male. The educational background of the group was completion of Mattayom 6 
or equivalent. The employment of this group was working for wages. The average monthly wage was over 
20,000 baht.  They have also lived in Thungyai District community for over 20 years. 
 The results of the study, using 8 steps of  F.S.C. technique, could be divided into 3 periods : past, 
present and future. There were three levels of criminal prevention; individual and family prevention, 
community prevention and the cooperation with police officers. In the past, the problems of the individual 
and family prevention were house watching and the members’ updating information. The problems of 
community prevention were keeping the eyes on strangers, appointing guards and inspecting the  
neglected areas. The problems of the cooperation with the police officers were the call between them, 
giving information, reporting the incident and retaining the evidence.  At present, the suggestion of criminal 
prevention for individual and family prevention was trusting police on home watching program. The 
suggestions for community prevention were offering the police temporary accommodation and establishing 
an announcement centre. In the cooperation with the police officers, there should be walking police and 
motorbike police inspecting in the community. In the future, the suggestions of criminal prevention at the 
individual and family prevention were to educate people in laws. For the community prevention level, there 
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should be  the police performance evaluation and appointing guards. While adding the cooperation, there 
should be activities to establish the relations between the police and the people in the community. 
 
Keywords :  Future  Search Conference : F.S.C , Development Models of Criminal Prevention 

 
คํานํา 

จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีตาง ๆ ซึ่งมีผลมาจากกระแส
โลกาภิวัตนนั้น แมจะทําใหเกิดความเจริญกาวหนาขึ้นอยางมากมายก็ตาม แตก็สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ 
การพัฒนาสังคมแบบขาดทิศทาง ซึ่งนําไปสูการทําลายโครงสรางพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่ดีของชุมชน ซึ่งมีผลทําให
เกิดปญหาสังคมและอาชญากรรมตามมาการปองกันอาชญากรรมในอดีตนั้นถือวาเปนหนาที่ของตํารวจโดยตรง ซึ่ง
มีการใช    ยุทธวิธีตํารวจแบบจารีตประเพณี โดยการออกตรวจทองที่ ตูยาม ตั้งจุดตรวจ และระดมกําลังออก
ปองกัน ปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่แตผลปรากฏวาความพยายามดังกลาวนั้นไดผลสําเร็จเพียงระดับหนึ่งซึ่ง
ยังไมเปนที่ยอมรับของสังคมเนื่องจากองคกรอาชญากรรมไดมีการพัฒนารูปแบบของอาชญากรรมอยูตลอดเวลา 
ทําใหการทํางานของตํารวจเพียงตามลําพังนั้นไมสามารถบรรลุผลไดจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชน
ในการปองกันอาชญากรรมทําใหตํารวจตองปรับบทบาทของตนเองเพื่อสรางความศรัทธาตอประชาชนใหประชาชน
มีทัศนคติที่มีตอตํารวจและพรอมที่จะชวยเหลือใหความรวมมือในการปฏิบัติภารกิจของตํารวจในฐานะพลเมืองดี
ดวยเหตุนี้ จึงนํามาซึ่งงานวิจัยเพื่อศึกษาการปองกันอาชญากรรมโดยการสรางอนาคตรวมกันของประชาชนใน
อําเภอทุงใหญ   จังหวัดนครศรีธรรมราชและ เพื่อพัฒนารูปแบบการปองกันอาชญากรรมโดยการสรางอนาคต
รวมกันของประชาชนในอําเภอทุงใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

อุปกรณและวิธีการ 
ผลการศึกษาและวิจารณ 

1.ระดับการปองกันอาชญากรรมของประชาชน 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูชาย รอยละ 55.7 อายุระหวาง 31-40 ปคิดเปนรอยละ 32.1ระดับการศึกษา
สวนใหญของกลุมตัวอยาง จบชั้นประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 23.6  ภูมิลําเนาเดิมสวนใหญ อยูในอําเภอทุงใหญ
จังหวัดนครศรีธรรมราชคิดเปนรอยละ 57.2  อาชีพสวนใหญของกลุมตัวอยางประกอบอาชีพ ทางเกษตรกรรม คิด
เปนรอยละ 31.1มีรายไดระหวาง 10,001-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.5ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน สวนใหญ
อาศัยอยูมากกวา 20 ป คิดเปนรอยละ 33.0ระดับการปองกันอาชญากรรมในระดับบุคคลและครอบครัว  พบวา  
ระดับการปองกันอาชญากรรม ของประชาชน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนประเด็น พบวา  
ประเด็นการลอค ประตูบานดวยกุญแจและติดสัญญาณเตือนภัยปองกันอาชญากรรมอยางรอบคอบ มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด การปองกันอาชญากรรมในระดับชุมชน  พบวา  ระดับการปองกันอาชญากรรม ของประชาชน โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนประเด็น พบวา  ประเด็นการจัดเวรยามรักษาการณดูแลรักษาความปลอดภัยใน
ชุมชน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด การปองกันอาชญากรรมในระดับความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจ พบวา  ระดับการ
ปองกันอาชญากรรมของประชาชน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนประเด็น  พบวา  ประเด็นการ
รวมใหขอมูลและจดจําเหตุการณเพื่อชวยเหลือในการซักถามของเจาหนาที่ตํารวจหลังจากที่เหตุไดเกิดขึ้นแลว มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด  
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2.พัฒนารูปแบบการปองกันอาชญากรรมโดยการสรางอนาคตรวมกันของประชาชน 
 ผูวิจัยไดประยุกตขั้นตอนกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางอนาคตรวมกัน 8 ขั้นตอนโดย

แบงเปนขั้นตอนที ่(1-3) เปนขั้นตอนชวงอดีต ขั้นตอนที ่(4-6)  เปนขั้นตอนปจจุบันและขั้นตอนที ่(7-8)   เปนขั้นตอน
ชวงอนาคต  ชวงอดีต  การปองกันอาชญากรรมในระดับบุคคลและครอบครัว ไดแก การลอค ประตูบานดวยกุญแจ
และติดสัญญาณเตือนภัยปองกันอาชญากรรมอยางรอบคอบ  อยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด  สวน
ปญหาการปองกันอาชญากรรมในระดับชุมชน ไดแก การจัดเวรยามรักษาการณดูแลรักษาความปลอดภัยในชุมชน
อยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดและปญหาการปองกันอาชญากรรมในระดับความรวมมือกับเจาหนาที่
ตํารวจ ไดแก  การรวมใหขอมูลและจดจําเหตุการณเพื่อชวยเหลือในการซักถามของเจาหนาที่ตํารวจหลังจากที่เหตุ
ไดเกิดขึ้นแลว อยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด  สําหรับชวงปจจุบันเปนการเสนอความคิดการปองกัน
อาชญากรรมในมุมมองของผูเกี่ยวของซึ่งเสนอแนวทางการปองกันอาชญากรรมในระดับบุคคลและเนนการให
ความรูดานการปองกันอาชญากรรมและการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของฯ   การปองกันอาชญากรรมในระดับ
ชุมชน  การสงเสริมทางวิชาการโดยการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการสรางชมุชนเขมแข็ง “โครงการสรางรั้วดวยคน”
ซึ่งจะไดรูแนวทางการปองกันอาชญากรรมสวนในระดับความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจเสนอใหประชาชนและ
เจาหนาที่ตํารวจมีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางเสริมความสัมพันธอันดีและทัศนคติที่ดีตอตํารวจเพื่อทํางานรวมกันไดด ี
ในชวงอนาคต เสนอโครงการอบรมการใหความรูดานการปองกันอาชญากรรมและการสรางจิตสํานึกในการมสีวน
รวมปองกันอาชญากรรมในครอบครัวในระดับชุมชน เสนอโครงการสงเสริมทางวิชาการโดยการจัดอบรมสัมมนา 
เกี่ยวกับการสรางชุมชน เขมแข็ง “โครงการสรางรั้ว ดวยคน”  การใหความรูเกี่ยวกับเวรยาม และการจัดเวรยามที ่
ชุมชนรวมกันสอดสองดูแลตลอดจนการเฝาระวังสอดคลองกับงานเขียนของ ปุระชัย  เปยมสมบูรณ. (2526 : 66-
81) ซึ่งไดกลาวถึง ความรวมมือรวมใจของประชาชนในชุมชนวามีความสําคัญในระดับมากในการที่จะปองกัน 
ควบคุมอาชญากรรม ดังนั้นประชาชนควรตองรวมกันสอดสองดูแลอยางจริงจังจึงสามารถปกปองและปองกันชุมชน
ตนเองได และในระดับความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจเสนอใหมีการโครงการสรางความตระหนักในการฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรมจริยธรรมใหแกชุมชนใหเกิดความรักหวงแหนและแสดงความเปนเจาของโครงการ เจาหนาที่ตํารวจ
พบปะกับประชาชนคณะกรรมการรวมและจัดกิจกรรมประสานสัมพันธ  สอดคลองกับผลลัพธที่เกิดขึ้น จากการ
ประชุมแบบการสรางอนาคตรวมกันของ ทวีศักดิ ์นพเกษตร. (2540 : 7-12) ที่กลาวไววา ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการ
ประชุมแบบการสรางอนาคตรวมกันนั้น คือ สมาชิกของกลุมในการประชุมจะเขาใจปจจัยองคประกอบเหตุการณใน
อดีตที่มีผลตอสภาพปจจุบันและแนวโนมที่มีผลกระทบตออนาคตการปองกันอาชญากรรมวาตองหามาตรการ
อยางไรบางในการปองกันโดยมีแผนงานที่ชัดเจน   และสอดคลองกับผลการวิจัยของ อรยา  ขันทอง (2548 : 
บทคัดยอ) การเสนอมาตรการและแผนปฏิบัตกิารการปองกันอาชญากรรมของประชาชน ทั้ง 3 ระดับและแตละ
ระดับจะมีลักษณะแตกตางกัน เชนระดับบุคคลฯและชุมชน ไดเสนอมาตรการ คือ การจัดอบรมความรูในการ
ปองกันและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันอาชญากรรมแกประชาชน สวนในระดับความรวมมือกับเจาหนาที ่
เสนอใหจัดกิจกรรมระหวางเจาหนาที่กับประชาชนเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน และจากการศึกษาของ ดาบ
ตํารวจ ยงยุทธ ณ สงขลา (2553:บทคัดยอ) ไดศึกษายุทธศาสตรการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน
อาชญากรรม ไดเสนอมาตรการการปองกันอาชญากรรมในลักษณะตางๆ  ไดแกโครงการฝกอบรมการปองกัน
อาชญากรรม  การเขาคายใหความรูแกประชาชนและเยาวชนในการสรางจิตสํานึก การสรางเครือขายการปองกัน
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อาชญากรรมไปยังชุมชนที่ใกลเคียงและการรวมกันกําหนดกติกาและบทลงโทษสําหรับผูกระทําผิด กําหนด
ยุทธศาสตรในรูปของแผนปฏิบัต ิ 
 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 จากการพัฒนารูปแบบการปองกันอาชญากรรมโดยการสรางอนาคตรวมกันของประชาชน ในอําเภอทุงใหญ
ตามกระบวนการการประชุมแบบ การสรางอนาคตรวมกันนั้นผูวิจัยไดดําเนินการในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
โดยประยุกตเทคนิคการสรางอนาคตรวมกัน จากการประชุมฯ ทั้ง 8 ขั้นตอนโดยแบงเปน 3 ชวง คือ อดีต  ปจจุบัน 
อนาคต  ไดรูปแบบการปองกันอาชญากรรมการทํากิจกรรมหรือโครงการที่จะทําในอนาคตที่เกี่ยวกับการปองกัน
อาชญา กรรม ตามแนวการทําแผนปฏิบัติการ  (Action Plan) 1. ระดับบุคคลและครอบครัว ประชาชนเสนอรูปแบบ
เกี่ยวกับการปองกันอาชญากรรมอบรมจริยธรรมผูนําและจัดกิจกรรมเยี่ยมบานโดยการสลับกันทุกวันที ่ 15 ของ
เดือน  2.ระดับชุมชน ประชาชนเสนอรูปแบบเกี่ยวกับการสรางชุมชน เขมแข็ง “โครงการสรางรั้ว ดวยคน”  การให
ความรูเกี่ยวกับเวรยามและการจัดเวรยามที่ ชุมชนรวมกันสอดสองดูแล ตลอดจนการเฝาระวัง โครงการฝกอบรม
การสงเสริมอาชีพการสรางงานที่กอให เกิดรายไดใหกับคนในชุมชน 3.ระดับความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจ 
ประชาชนเสนอรูปแบบ การจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธโดยมีตํารวจเขามามีสวนรวมในกิจกรรม 
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