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บทคัดย่อ
กำรวิจัยเรื่อง กำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคม กรณีศึกษำ: กลุ่มผู้ขับรถ
แท็กซี่ในกรุงเทพมหำนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคม
เปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมจำแนกตำมภูมิหลังของผู้ขับรถแท็กซี่ และ
หำแนวทำงกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคม กลุ่มตัวอย่ำง คือ ผู้ขับรถแท็กซี่ใน
โครงกำรแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ พ.ศ. 2556 จำนวน 282 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับพัฒนำกำรมี
ส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคม โดยสรุปผลกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์ 3 ข้อดังนี้
1. กำรมี ส่ ว นร่ ว มในกำรป้ อ งกั น อำชญำกรรมผ่ ำ นสื่ อ วิ ท ยุ จ รำจรเพื่ อ สั งคมเป็ น กระบวนกำรส่ งเสริ ม ให้
ประชำชนเข้ำมำมีบทบำทในกิจกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้ำน คือ กำรวำงแผน กำรปฏิบัติ และกำรติดตำมและประเมินผล
โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กำรติดตำมและประเมินผล
รองลงมำคือ ด้ำนกำรปฏิบัติ ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ กำรวำงแผน
2. กำรเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมจำแนกตำมเพศอำยุ
ระดับกำรศึกษำสูงสุด สถำนภำพ ภูมิลำเนำเดิม กำรเป็นสมำชิกกลุ่มป้องกันอำชญำกรรม และกำรเข้ำอบรมกำรป้องกัน
อำชญำกรรม ทั้งในภำพรวมและรำยด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน แต่เมื่อจำแนกตำมประสบกำรณ์กำรขับรถแ ท็กซี่ พบว่ำ ใน
ภำพรวมและรำยด้ำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
3. แนวทำงกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจร คือ กำรเข้ำร่วมในกำร
ป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมทำให้ผู้ขับแท็กซี่ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับสำเหตุกำรเกิดอำชญำกรรม และ
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ขับแท็กซี่ด้วยกัน เพื่อร่วมมือกันป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม
คาสาคัญ: กำรมีส่วนร่วม, กำรป้องกันอำชญำกรรม, สื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคม
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Abstract
The study, “Participation in crime prevention through social media to radio traffic, Case Study :
Taxi Driver in Bangkok,” has the objectives to study the participation in crime prevention, to compare
the participation in crime prevention by the background of the taxi drivers, and to find the approach to
develop participation in crime prevention through the traffic radio.
The sample group is 282 taxi drivers from the “Taxi Thai Hua Jai Inter” Program, 2013 chosen by simple
random sampling. The tool for this research is a questionnaire regarding the development of participation in crime
prevention through the traffic radio. The results of the study in accordance with the 3 objectives are as follows
1. Participation in crime prevention through the traffic radio for society promotes community
involvement in the activity, which can be separated into 3 parts. These 3 parts are planning, taking
action, and follow-up and evaluation. In general, results are at the medium level. When considering
each part separately, follow-up and evaluation has the highest average. The second highest is taking
action, and the part with the lowest average is planning.
2. Comparing participation in crime prevention through the traffic radio by gender, age, highest
level of education, status, domicile of origin, membership in crime prevention groups, and participation
in crime prevention training, There is no difference between the general result and the result in each
part. However, when compared by experience as a taxi driver, the general result and the result in each
part differ at a statistically significant level of 0.05.
3. The approach to develop participation in crime prevention through the traffic radio is that
participation in crime prevention through the traffic radio informs taxi drivers of the cause of crimes.
Also, it creates a network of cooperation between taxi drivers to pull together to prevent crime.
Keyword : participation, crime prevention, social media to radio traffic

บทนา
กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินชีวิตในปัจจุบันของ
ประชำชนอย่ำงมำก เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วและพร้อม ๆ กันหลำยด้ำน ทำให้ประชำชนต้องปรับตัวให้ทันกับ
กำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนั้น แต่ประชำชนบำงส่วนที่ไม่สำมำรถปรับตัวได้ก็จะเกิดปัญหำในกำรดำรงชีวิตและส่งผลกระทบให้เกิดเป็น
ปัญหำของสังคม เช่น ปัญหำยำเสพติด ปัญหำพฤติกรรมทำงเพศ รวมถึงปัญหำอำชญำกรรมซึ่งจัดเป็นปัญหำที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำย
ต่อสังคมส่วนรวมเป็นอย่ำงมำก เช่น ด้ำนเศรษฐกิจ ชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรฆ่ำคนตำย กำรปล้นทรัพย์
กำรชิงทรัพย์ หรือกำรวำงเพลิง เป็นปัญหำที่มีผลกระทบกระเทือนต่อควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน ที่
สำคัญคือก่อให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจของประชำชน อันส่งผลให้สังคมมีควำมวุ่นวำย ประชำชนเกิดควำมไม่มั่นใจในกำรประกอบ
อำชีพกำรงำนและกำรดำรงชีวิตประจำวัน
นอกจำกปัญหำสภำพสังคมปัจจุบันที่มีควำมเจริญทำงวัตถุในอัตรำค่อนข้ำงสูง แต่ควำมเจริญทำงจิตใจของประชำชนกลับ
มีแนวโน้มที่ลดลง ควำมสัมพันธ์ของคนในสังคมไม่ดีเท่ำที่ควร ขำดควำมเห็นอกเห็นใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ขำดกำรเสียสละประโยชน์ส่วน
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ตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม กำรดำเนินชีวิตในสังคมทุกวันนี้เป็นไปในลักษณะตัวใครตัวมัน เป็นสภำพชีวิตที่ต่ำงคนต่ำงอยู่ เพื่อนบ้ำน
ไม่มีควำมใส่ใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่มีกำรร่วมมือกันเพื่อป้องกันปัญหำที่จะเกิดขึ้น
นักอำชญำวิทยำตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหำอำชญำกรรมได้พยำยำมศึกษำค้นคว้ำหำมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อที่จะกำจัด
หรือลดปัญหำอำชญำกรรมขึ้น โดยกำรเน้นทำงกำรศึกษำถึงสำเหตุของกำรเกิดอำชญำกรรม และกำรกำจัดสำเหตุต่ำง ๆ เหล่ำนั้น
อย่ำงไรก็ตำม กำรแก้ไขโดยวิธีกำรดังกล่ำวเพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรพิจำรณำ กำหนดมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม
นั้น ไม่อำจประสบผลสำเร็จเป็นอย่ำงดีได้ หำกไม่มีกำรร่วมมือกันจำกทุกฝ่ำย ทั้งรัฐบำล เอกชน และประชำชนเอง โดยกำรใช้สื่อเข้ำ
มำช่วยเหลือในกำรติดต่อสือ่ สำร ประสำนควำมร่วมมือ และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันปัญหำอำชญำกรรมต่ำง ๆ ให้ลดน้อยลง
กำรใช้สื่อเข้ำมำช่วยในกำรป้องกันอำชญำกรรมเนื่องจำกสื่อหมำยถึงสิ่งใดๆ ก็ตำมที่เป็นตัวกลำงระหว่ำงแหล่งกำเนิดของ
สำรกับผู้รับสำร เป็นสิ่งที่นำพำสำรจำกแหล่งกำเนินไปยังผู้รับสำร เพื่อให้เกิดผลใดๆ ตำมวัตถุประสงค์ของกำรสื่อสำร สื่อนั้น มี
หลำยประเภทตำมรูปแบบกำรแบ่งสื่อ เช่ น กำรแบ่ งสื่อออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ 1) สื่อสิ่งพิ มพ์ (Printed Media) เช่ น
หนังสือพิมพ์ นิตยสำร หนังสือ ภำพถ่ำย และ 2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) ได้แก่ วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์
ภำพยนตร์ หรือ แบ่งสื่อออกเป็น 1) สื่อโสต (Audio Media ) ได้แก่ วิทยุกระจำยเสียง เทป และ 2) สื่อทัศน์ ( Visual Media) ซึ่ง
ไม่ว่ำจะเป็นสื่อประเภทใดก็มีควำมสำคัญในกำรติดต่อสื่อสำรอย่ำงยิ่ง โดยเฉพำะสื่อที่มีควำมสำคัญและมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวัน
เช่น โทรทัศน์และวิทยุ
วิทยุถือเป็นสื่อสำคัญสำหรับในยุคปัจจุบัน เนื่องจำกกำรดำเนินชีวิตส่วนใหญ่ของประชำชนในกรุงเทพมหำนคร
จะเสียเวลำไปในกำรอยู่บนรถเพรำะกำรจรำจรที่ติดขัด ดังนั้นจึงมีสถำนีวิทยุเกิดขึ้นหลำยสถำนี ทั้งเพื่อให้ควำมบันเทิง ให้
ข้อมูลข่ำวสำร รวมถึงกำรให้ข้อมูลด้ำนกำรจรำจรด้วย เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนที่ใช้รถ ใช้ถนน และเพื่อ
เป็นสื่อกลำงในกำรช่วยเหลือประชำชน หรือเพื่อติดต่อประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำน หรือองค์กรต่ำงๆ ซึ่งสถำนีวิทยุ
จรำจรเพื่อสังคมนอกจำกจะจัดตั้งขึ้นเพื่อรำยงำนกำรจรำจรแล้วยังช่วยประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ด้วย โดย
สถำนีจรำจรเพื่อสังคมจัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนในกำรประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรพัฒนำและหน่วยงำน
ภำครัฐ ตลอดจน กำรดำเนินงำนส่งเสริมองค์กรกำรกุศลต่ำงๆ เพื่อสำธำรณประโยชน์แก่สังคมโดยรวม
สถำนีจรำจรเพื่อสังคม คลื่น FM 99.5 MHz จัดตั้งขึ้นโดยมีเจตนำรมณ์ในกำรเป็นสื่อกลำงรองรับภำรกิจรำยงำน
กำรจรำจร แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชน โดยได้รับควำมร่วมมือจำกองค์กรภำคีต่ำงๆในสังคม ทั้งหน่วยงำน
เอกชนและหน่วยงำนรำชกำร อำทิเช่น สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ , กรุงเทพมหำนคร และหน่วยงำนเอกชนทำงสังคมอื่นๆ
นอกจำกนี้ สถำนีวิทยุจรำจรเพื่อสังคมยังจะเป็นสื่อกลำงในกำรเชื่อมควำมเข้ำใจและสัมพันธภำพที่ดีแก่ทุกภำคส่วนของ
สังคม โดยไม่มีกำรโฆษณำเชิงธุรกิจ (Commercial Ad) และมิได้หวังผลตอบแทนใดๆ ทำงธุรกิจ อีกทั้งยังได้มีนโยบำยใน
กำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นๆ ในกำรสร้ำงกิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิตของชุมชนเพื่อเป็นกำรส่งเสริม
สำธำรณประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมโดยรวม พร้อมทั้งสร้ำงสรรค์ให้เกิดควำมมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สนับสนุนให้สังคมไทยมี
ควำมน่ำอยู่ยั่งยืนต่อไป ภำยใต้กำรทำงำนที่มีควำมสมัครสมำนสำมัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดีย วกันของสังคมและบุคลำกรของ
สถำนีจรำจรเพื่อสังคม ดังคำขวัญของสถำนีที่ว่ำ “รวมใจอำสำ ลดปัญหำจรำจร เพิ่มสุขทุกครอบครัว”
ผู้ฟังของสถำนีจรำจรเพื่อสังคม คลื่น FM 99.5 MHz กลุ่มหนึ่ง คือ ผู้ขับรถยนต์สำธำรณะ (แท็กซี่) ซึ่งต้องใช้
บริกำรติดตำมข่ำวสำรกำรจรำจรในเส้นทำงต่ำงๆ นอกจำกนี้ ผู้ขับแท็กซี่ยังมีส่วนช่วยในกำรป้องกันอำชญำกรรมโดยใช้
สถำนีจรำจรเพื่อสังคม คลื่น FM 99.5 MHz เป็นสื่อกลำง ผ่ำนโครงกำรแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ ปี 2556 ถือเป็นเครือข่ำย
จรำจรเพื่อสังคมที่มีสมำชิกจำนวนมำก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้ ขับรถยนต์สำธำรณะ (แท็กซี่) หันมำให้
ควำมสำคัญกับกำรบริกำรที่มีคุณภำพ ยกระดับมำตรฐำนของผู้ขับรถแท็กซี่ และสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมสำคัญแห่ง
วิชำชีพผู้ขับแท็กซี่ที่มีส่วนช่วยในกำรพัฒนำสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
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หำกมีกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมโดยใช้สถำนีวิทยุจรำจรเป็นสื่อกลำงในกำรติดต่อประสำน
ควำมร่วมมือในกำรช่วยเหลือทั้งด้ำนจรำจร และด้ำนกำรป้องกันอำชญำกรรมด้วย ผ่ำนกลุ่มผู้ขับรถยนต์สำธำรณะ (แท็กซี่) ซึ่งจะ
ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่ำงมำก เป็นกำรช่วยลดปัญหำอำชญำกรรมให้น้อยลง คุณภำพชีวิตของประชำชนก็จะดีขึ้น ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษำกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคม
2. เพื่อเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมจำแนกตำมภูมิหลัง
ของผู้ขับรถแท็กซี่
3. เพื่อหำแนวทำงกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคม

ขอบเขตการวิจัย
ประชำกร คือ ผู้ขับรถแท็กซี่ในโครงกำรแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ พ.ศ. 2556 จำนวน 946 คน (ทำเนียบรุ่น
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์, 2556)
กลุ่มตัวอย่ำง คือ ผู้ขับรถแท็กซีใ่ นโครงกำรแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ พ.ศ. 2556 จำนวน 282 คน โดยใช้สูตรทำโร
ยำมำเน่ (Taro Yamane, 1973 อ้ำงถึงใน อุทุมพร จำมรมำน, 2537 ) กำหนดระดับควำมคลำดเคลื่อนที่ระดับ .05

นิยามศัพท์เฉพาะ
กำรมีส่วนร่วม หมำยถึง กระบวนกำรส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีบทบำทในกิจกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้ำน คือ
1. กำรวำงแผน 2. กำรปฏิบัติ และ 3. กำรติดตำมและประเมินผล
กำรป้องกันอำชญำกรรม หมำยถึง กำรสนับสนุนส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันชีวิตร่ำงกำย
และทรัพย์สิน ทั้งของตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจำกอำชญำกรรม
สื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคม หมำยถึง สถำนีวิทยุจรำจรเพื่อสังคม FM 99.5
วิทยุกระจำยเสียง หมำยถึง กำรส่งคลื่นวิทยุไปในย่ำนควำมถี่คลื่นวิทยุ 535 ถึง 1605 กิโลเฮิร์ต และย่ำนควำมถี่
87 ถึง 108 เมกะเฮิร์ต อันมีควำมประสงค์เข้ำถึงมวลชนโดยตรง
รำยกำรวิทยุกระจำยเสียง หมำยถึง ประเภท เนื้อหำและข้อควำมของรำยกำรที่ส่งกระจำยเสียงและหมำยควำม
รวมตลอดถึงกำรจัดหำใดๆ ในเรื่องที่จะส่งกระจำยเสียง
ผู้ขับรถแท็กซี่ หมำยถึง ผู้ขับรถแท็กซี่ที่เข้ำร่วมโครงกำรสถำนีวิทยุจรำจรเพื่อสังคม FM 99.5

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถำนีวิทยุสำมำรถนำผลวิจัยของกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมไปพัฒนำผู้ขับรถแท็กซี่ ในกำรประสำน
ควำมร่วมมือ ให้ควำมช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อนในทุกๆ ด้ำน
2. สถำนีวิทยุสำมำรถนำแนวทำงกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมไปใช้เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กับเครือข่ำยกำรป้องกันอำชญำกรรม และขยำยเครือข่ำยกำรป้องกันอำชญำกรรมให้เพิ่มขึ้น โดยกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อป้องกันและลดกำรเกิดอำชญำกรรม
3. หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันอำชญำกรรมสำมำรถนำผลวิจัยของกำรมีสว่ นร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรม
ไปศึกษำและหำแนวทำงกำรป้องกันและลดกำรเกิดอำชญำกรรมในสังคมสำหรับหน่วยงำนนั้น ๆ
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4. หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถนำแนวทำงกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมไปพัฒนำนโยบำย
ยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์กำรพัฒนำเครือข่ำยกำรป้องกันอำชญำกรรมภำยในประเทศ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย (Conceptual Frame Work)

เครื่องมือและวิธีดาเนินการวิจัย
กำรวิจัยเรื่อง กำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคม กรณีศึกษำ: กลุ่มผู้ขับรถ
แท็กซี่ในกรุงเทพมหำนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคม
เปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมจำแนกตำมภูมิหลังของผู้ขับรถแท็กซี่
และหำแนวทำงกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคม มีขั้นตอนดำเนินกำร ดังนี้
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
2. เทคนิควิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง
3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
4. กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
5. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นในครั้งนี้เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรม
ผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคม FM 99.5 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้ขับ รถแท็กซี่ ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำสูงสุด และ
ประสบกำรณ์กำรขับรถแท็กซี่ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรำยกำร (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมระดับกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคม มี
ลักษณะเป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ โดยกำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
5 หมำยถึง มีส่วนร่วมมำกที่สุด
4 หมำยถึง มีส่วนร่วมมำก
3 หมำยถึง มีส่วนร่วม ปำนกลำง
2 หมำยถึง มีส่วนร่วมน้อย
1 หมำยถึง มีส่วนร่วมน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถำมปลำยเปิด (Open - ended) เพื่อสอบถำมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทำงกำร
พัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคม
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเครำะห์ค่ำสถิติพื้นฐำนของกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้สถิติภำคบรรยำย ได้แก่ ควำมถี่ และร้อยละ
2. วิเครำะห์กำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคม ด้วยกำรแจกแจงหำ
ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอำด, 2546)
ค่ำเฉลี่ย
ควำมหมำย
4.51-5.00
ระดับกำรมีส่วนร่วมมำกทีส่ ุด
3.51-4.50
ระดับกำรมีส่วนร่วมมำก
2.51-3.50
ระดับกำรมีส่วนร่วมปำนกลำง
1.51-2.50
ระดับกำรมีส่วนร่วมน้อย
0.00-1.50
ระดับกำรมีส่วนร่วมน้อยที่สดุ
3. วิเครำะห์เปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคม โดยกำร
เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และสถิติ t-test และ ANOVA จำแนกตำมภูมิหลังของผู้ขับแท็กซี่

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
กำรวิจัยเรื่อง กำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคม กรณีศึกษำ: กลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ใน
กรุงเทพมหำนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคม เปรียบเทียบกำรมี
ส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมจำแนกตำมภูมิหลังของผู้ขับรถแท็กซี่ และหำแนวทำงกำรพัฒนำกำร
มีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคม โดยแบ่งผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
1. ผลกำรวิเครำะห์ภูมิหลังของผู้ขับรถแท็กซี่
2. ผลกำรวิเครำะห์กำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคม
3. ผลกำรเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมจำแนกตำมภูมิ
หลังของผู้ขับรถแท็กซี่
4. แนวทำงกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคม
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั้ง 4 ตอน มีรำยละเอียดดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ภูมิหลังของผูข้ ับรถแท็กซี่
ภูมิหลังของผู้ขับรถแท็กซี่ในโครงกำรแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ที่ตอบแบบสอบถำมจำนวน 236 คน จำกกลุ่มตัวอย่ำง
จำนวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 83.69 จำกภูมิหลังของผู้ขับรถแท็กซี่ พบว่ำ ผู้ขับรถแท็กซี่ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย จำนวน 221 คน
คิดเป็นร้อยละ 99.1 มีอำยุอยู่ในช่วง 31-40 ปี จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 ระดับกำรศึกษำสูงสุด คือ มัธยมศึกษำตอน
ปลำย/ปวส. จำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 47.6 มีประสบกำรณ์กำรขับแท็กซี่อยู่ในช่วง 1-5 ปี จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ
65.3 ส่วนใหญ่ผู้ขับแท็กซีจ่ ะสมรสแล้วจำนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 57 ภูมิลำเนำเดิมอยูใ่ นกรุงเทพมหำนครจำนวน 117 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.5 ผู้ขับรถแท็กซี่ส่วนใหญ่ไม่เคยเป็นสมำชิกกลุ่มป้องกันอำชญำกรรมจำนวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 85.7 และไม่
เคยเข้ำอบรมกำรป้องกันอำชญำกรรมจำนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 87.8
2. ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมผ่านสื่อวิทยุจราจรเพื่อสังคม
กำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมเป็นกระบวนกำรส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมี
บทบำทในกิจกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้ำน คือ กำรวำงแผน กำรปฏิบัติ และกำรติดตำมและประเมินผล โดยมีผลกำรวิเครำะห์กำร
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มีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมพบว่ำ กำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุ
จรำจรเพื่อสังคมโดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ( X = 3.34, SD = 0.83) เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ กำรติดตำมและประเมินผล ( X = 3.37, SD = 0.85) ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ กำรวำงแผน ( X = 3.28, SD = 0.88)
กำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมด้ำนกำรวำงแผนโดยภำพรวมอยู่ในระดับ
ปำนกลำง ( X = 3.28, SD = 1.03) เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เข้ำร่วมประชุมเพื่อค้นหำ
สำเหตุและปัญหำอำชญำกรรม ( X = 3.42, SD = 1.01) ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ร่วมวำงแผนกำรดำเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับกำรป้องกันอำชญำกรรม ( X = 3.21, SD = 1.06)
กำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมด้ำนกำรปฏิบัติโดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง
( X = 3.36, SD = 0.97) เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ เข้ำไปช่วยเหลือเมื่อเกิดอำชญำกรรม ( X = 3.60,
SD = 1.07) ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลีย่ ต่ำสุด ได้แก่ ร่วมทุนทรัพย์ในกำรดำเนินกิจกรรมกำรป้องกันอำชญำกรรม ( X = 3.19, SD = 0.96)
กำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมด้ำนกำรติดตำมและประเมินผลโดยภำพ
รวมอยู่ในระดับปำนกลำง ( X = 3.37, SD = 1.00) เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ รับฟังควำม
คิดเห็นของผู้อื่นในกำรป้องกันอำชญำกรรม ( X = 3.46, SD = 0.99) ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ให้ควำมคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อผลกำรดำเนินกิจกรรมกำรป้องกันอำชญำกรรม ( X = 3.24, SD = 1.02)
3. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมผ่านสื่อวิทยุจราจรเพื่อสังคมจาแนกตามภูมิหลังของผู้
ขับรถแท็กซี่
กำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมจำแนกตำมภูมิหลังของผู้ขับรถแท็กซี่ ซึ่ง
ประกอบด้วย เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำสูงสุด ประสบกำรณ์กำรขับรถแท็กซี่ สถำนภำพ ภูมิลำเนำเดิม กำรเป็นสมำชิกกลุ่ม
ป้องกันอำชญำกรรม และกำรเข้ำอบรมกำรป้องกันอำชญำกรรม โดยมีรำยละเอียดดังนี้
กำรเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมจำแนกตำมเพศในภำพรวม
และรำยด้ำน ทั้งเพศชำยและเพศหญิงไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ .05
ผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมจำแนก
ตำมอำยุ โดยวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อ
วิทยุจรำจรเพื่อสังคมในภำพรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
ผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมจำแนก
ตำมประสบกำรณ์กำรขับรถแท็กซี่ โดยวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกำรมีส่วนร่วมในกำร
ป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมในภำพรวมและรำยด้ำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
ผลกำรเปรียบเทียบรำยคู่ของของกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมจำแนก
ตำมประสบกำรณ์กำรขับรถแท็กซี่ พบว่ำ กำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสือ่ วิทยุจรำจรเพื่อสังคมในภำพรวม
และรำยด้ำน เมื่อจำแนกตำมประสบกำรณ์กำรขับรถแท็กซี่ มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดย
ประสบกำรณ์กำรขับรถแท็กซี่ 1-5 ปี มีค่ำเฉลี่ยของกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมสูงกว่ำประสบกำรณ์กำรขับ
รถแท็กซี่มำกกว่ำ 15 ปีขึ้นไป และประสบกำรณ์กำรขับรถแท็กซี่ 6-10 ปี มีค่ำเฉลี่ยของกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน
อำชญำกรรมสูงกว่ำประสบกำรณ์กำรขับรถแท็กซี่มำกกว่ำ 15 ปีขึ้นไป
ผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมจำแนก
ตำมสถำนภำพโดยวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรม
ผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมในภำพรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
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กำรเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมจำแนกตำมภูมิลำเนำเดิม
ในภำพรวมและรำยด้ำน ที่มีภูมิลำเนำเดิ มอยู่ กรุงเทพมหำนคร แตกต่ำงจำกที่มีภูมิ ลำเนำเดิมอยู่ต่ำ งจังหวัด อย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติที่ .05
กำรเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมจำแนกตำมกำรเป็น
สมำชิกกลุ่มป้องกันอำชญำกรรมในภำพรวมและรำยด้ำน ทั้งที่เคยเป็นสมำชิกกลุ่ม ป้องกันอำชญำกรรมและไม่เคยเป็น
สมำชิกกลุ่มป้องกันอำชญำกรรม ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ .05
กำรเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมจำแนกตำมกำรเข้ำอบรม
กำรป้องกันอำชญำกรรมในภำพรวมและรำยด้ำน ทั้งที่เคยเข้ำอบรมกำรป้องกันอำชญำกรรมและไม่เคยเข้ำอบรมกำร
ป้องกันอำชญำกรรม ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ .05
4. แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมผ่านสื่อวิทยุจราจรเพื่อสังคม
สำหรับแนวทำงกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมนั้น ผู้วิจัยได้ทำ
กำรสอบถำมโดยใช้คำถำมปลำยเปิด ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่
1. ท่ำนมีควำมรู้เรื่องใดบ้ำงในกำรป้องกันอำชญำกรรม
2. ท่ำนรู้จักตำรวจบ้ำน หรืออำสำสมัครป้องกันภัยหรือไม่ อย่ำงไร
3. ท่ำนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมเพรำะเหตุใด
4. ท่ำนได้รับประโยชน์อะไรบ้ำงจำกกำรเข้ำร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคม
5. ท่ำนมีข้อเสนอแนะอะไรบ้ำงสำหรับแนวทำงกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรม
จำกกำรส ำรวจด้ ว ยแบบสอบถำมพบว่ ำ ผู้ ขั บ แท็ ก ซี่ ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วำมเห็ น ว่ ำ ควรมี ก ำรป้ อ งกั น กำรเกิ ด
อำชญำกรรม โดยผู้โดยสำรไม่ควรนุ่งกระโปรงสั้น หรือใส่เสื้อผ้ำวำบหวิวที่อำจก่อให้เกิดอำชญำกรรมได้ ผู้ขับแท็กซี่รู้จัก
ตำรวจบ้ำน หรืออำสำสมัครป้องกันภัยจำกกำรเข้ำร่วมประชุมกำรป้องกันอำชญำกรรม และรับฟังวิ ทยุจรำจรเพื่อสังคม
เนื่องจำกต้องกำรติดตำมข่ำวสำรกำรจรำจร รวมถึงอุบัติเหตุและกำรเกิดอำชญำกรรม
กำรเข้ำร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมทำให้ผู้ขับแท็กซี่ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับสำเหตุ
กำรเกิดอำชญำกรรม แนวทำงกำรป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม และช่ องทำงกำรติดต่อสื่อสำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
จำกกำรเกิดอำชญำกรรม รวมถึงสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ขับแท็กซี่ด้วยกัน เพื่อร่วมมือกันป้องกันกำรเกิด
อำชญำกรรม

การอภิปรายผลการวิจัย
จำกผลกำรวิจัยกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมเป็นกระบวนกำรส่งเสริมให้
ประชำชนเข้ำมำมีบทบำทในกิจกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้ำน คือ กำรวำงแผน กำรปฏิบัติ และกำรติดตำมและประเมินผล
โดยภำพรวม พบว่ำ กำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมอยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่ง
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ชัช สุกแก้วณรงค์ (2544, บทคัดย่อ) ศึกษำกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมของกำนัน
และผู้ใหญ่บ้ำนในจังหวัดพิจิตร พบว่ำ กำรมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในกำรป้องกันอำชญำกรรมอยู่ในระดับปำนกลำง และ
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ เทิดเกียรติ วงศำโรจน์ (2546) ศึกษำกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมของประชำชนใน
ชุ ม ชน เทศบำลเมื อ งรำชบุ รี อ ำเภอเมื อ ง จั งหวั ด รำชบุ รี โดยผลกำรวิ จั ย พบว่ ำ สภำพกำรมี ส่ ว นร่ ว มในกำรป้ อ งกั น
อำชญำกรรมของหัวหน้ำครัวเรือน ในชุมชนเทศบำลเมืองรำชบุรีในภำพรวมพบว่ำอยู่ ในระดับปำนกลำง และเมื่อพิจำรณำ
เป็นรำยด้ำนพบว่ำทั้ง 3 ด้ำน คือ กำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรวำงแผน กำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรปฏิบัติกิจกรรม และกำรมีส่วนร่วม
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ด้ำนติดตำมประเมินผล อยู่ในระดับปำนกลำง แต่แตกต่ำงจำกงำนวิจัยของ ณัฐพงษ์ อินทรลักษณ์ (2542) ที่ทำกำรศึกษำ
เรื่อง กำรมีส่วนร่วมของผู้ประกอบอำชีพรถจักรยำนยนต์รับจ้ำงในกำรป้องกันอำชญำกรรม กรณีศึกษำสถำนีตำรวจภูธร
ตำบลประตูน้ำจุฬำลงกรณ์ จังหวัดปทุมธำนี ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมน้อย อำจ
เนื่องมำจำกผู้ขับแท็กซี่มีเวลำในกำรทำงำนช่วงกลำงคืน และไปในสถำนที่หลำยแห่งซึ่งมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอำชญำกรรม
ได้มำก จึงทำให้ผู้ขับแท็กซี่ตระหนักและมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรม โดยติดตำมข่ำวสำรกำรจรำจร อุบัติเหตุ
หรื อ กำรเกิ ด อำชญำกรรมผ่ ำ นทำงสถำนี วิ ท ยุ นอกจำกนี้ ในปั จ จุ บั น ยั งมี บ ริ ก ำรเรี ย กแท็ ก ซี่ ผ่ ำ นแอปพลิ เ คชั่ น ของ
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรของผู้ขับแท็กซี่ทำให้สะดวกในกำรมีส่วนร่วมป้องกันอำชญำกรรม
ได้อีกทำงหนึ่ง
นอกจำกนี้ยังพบว่ำ กำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคม เป็นกระบวนกำร
ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีบทบำทในกิจกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้ำน คือ กำรวำงแผน กำรปฏิบัติ และกำรติดตำมและ
ประเมินผล ทั้ง 3 ด้ำน อยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่งแตกต่ำงจำกงำนวิจัยของ ประเสริฐ สุนทร (2543) ที่ศึกษำเรื่อง กำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนในกำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม ศึกษำเฉพำะกรณีกองบังคับกำรตำรวจนครบำล 6 พบว่ำ ระดับ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม ในภำพรวมอยู่ในระดับต่ำ
2. จำกผลกำรวิจัยกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสือ่ วิทยุจรำจรเพื่อสังคมจำแนกตำมภูมิหลังของผู้
ขับรถแท็กซี่ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำสูงสุด ประสบกำรณ์กำรขับรถแท็กซี่ สถำนภำพ ภูมิลำเนำเดิม กำร
เป็นสมำชิกกลุ่มป้องกันอำชญำกรรม และกำรเข้ำอบรมกำรป้องกันอำชญำกรรม พบว่ำ กำรเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมใน
กำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมจำแนกตำมเพศอำยุ ระดับกำรศึกษำสูงสุด สถำนภำพ ภูมิลำเนำเดิม
กำรเป็นสมำชิกกลุ่มป้องกันอำชญำกรรม และกำรเข้ำอบรมกำรป้องกันอำชญำกรรม ทั้งในภำพรวมและรำยด้ำน ไม่
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ 0.05
ยกเว้นกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมจำแนกตำมประสบกำรณ์กำรขับรถ
แท็กซี่ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมในภำพรวมและรำยด้ำน
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยประสบกำรณ์กำรขับรถแท็กซี่ 1-5 ปี มีค่ำเฉลี่ยของกำรมีส่วนร่วมใน
กำรป้องกันอำชญำกรรมสูงกว่ำประสบกำรณ์กำรขับรถแท็กซี่มำกกว่ำ 15 ปีขึ้นไป และประสบกำรณ์กำรขับรถแท็กซี่ 6-10
ปี มีค่ำเฉลี่ยของกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมสูงกว่ำประสบกำรณ์กำรขับรถแท็กซี่มำกกว่ำ 15 ปีขึ้นไป
โดยจะเห็นว่ำผู้ที่มีประสบกำรณ์กำรขับแท็กซี่น้อยกว่ำจะมีควำมร่วมมือมำกกว่ำผู้ที่มีประสบกำรณ์กำรขับแท็กซี่มำนำน
ทั้งนี้อำจเนื่องจำกผู้ที่มีประสบกำรณ์กำรขับแท็กซี่ น้อยกว่ำให้ ควำมสนใจในกำรเกิดอำชญำกรรม และกำรป้องกันกำรเกิ ด
อำชญำกรรมในสังคมไทยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป แสดงให้เห็นว่ำผู้มีประสบกำรณ์กำรขับแท็กซี่น้อยกว่ำตระหนักถึงกำรเกิด
อำชญำกรรมมำกกว่ำ ซึ่งแตกต่ำงจำกงำนวิจัยของ อนันต์ สรรพกิจกำจร (2529) ที่ทำกำรศึกษำเรื่อง กำรมีส่วนร่วมในกำรควบคุม
อำชญำกรรมของผู้พักอำศัยในหมู่บ้ำนจัดสรร เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร โดยผลกำรวิจัยพบว่ำ ประชำกรที่เคยมีประสบกำรณ์
เกี่ยวกับอำชญำกรรม มีส่วนร่วมในกำรควบคุมอำชญำกรรมมำกกว่ำประชำชนที่ไม่เคยมีประสบกำรณ์เกี่ยวกับอำชญำกรรม
3. จำกผลกำรวิจัยกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคม พบว่ำ ผู้ขับแท็กซี่
เสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมว่ำ ควรมีกำรป้องกัน
กำรเกิดอำชญำกรรม โดยผู้โดยสำรไม่ควรนุ่งกระโปรงสั้น หรือใส่เสื้อผ้ำวำบหวิวที่อำจก่อให้เกิดอำชญำกรรมได้ ผู้ขับแท็กซี่
รู้จักตำรวจบ้ำน หรืออำสำสมัครป้องกันภัยจำกกำรเข้ำร่วมประชุมกำรป้องกันอำชญำกรรม และรับฟังวิทยุจรำจรเพื่อสังคม
เนื่องจำกต้องกำรติดตำมข่ำวสำรกำรจรำจร รวมถึงอุบัติเหตุและกำรเกิดอำชญำกรรม
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กำรเข้ำร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมทำให้ผู้ขับแท็กซี่ได้รับควำมรู้เกี่ยวกั บสำเหตุ
กำรเกิดอำชญำกรรม แนวทำงกำรป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม และช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
จำกกำรเกิดอำชญำกรรม รวมถึงสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ขัยแท็กซี่ด้วยกัน เพื่อร่วมมือกันป้องกันกำรเกิด
อำชญำกรรม ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ พิทยำ กล่ำเอม (2545) ที่ได้ทำกำรศึกษำเรื่อง งำนตำรวจชุมชนสัมพันธ์กอง
บั งคั บ กำรต ำรวจนครบำล 6 กั บ ควำมร่ ว มมื อ ของประชำชนในกำรป้ อ งกั น อำชญำกรรม โดยกำรศึ ก ษำทั ศ นะของ
ผู้ปฏิบัติงำนชุมชนสัมพันธ์กับกำรนำชุมชนเป็นหลักในกำรป้องกัน พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่ตำรวจส่วนใหญ่เห็นว่ำกำรเ น้นให้
ประชำชนหรือชุมชนรู้จักป้องกันตนเองเป็นกำรป้องกันอำชญำกรรมที่ได้ผลดีที่สุด และศึกษำทัศนะของประชำชนในกำรให้
ควำมร่วมมือในกำรป้องกันอำชญำกรรม โดยประชำชนส่วนใหญ่มีควำมเห็นว่ำกำรให้ควำมรู้ในกำรป้องกันภัยต่ำงๆ ของ
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ในด้ำนนโยบำย หลักกำร วิธีกำรในกำรปฏิบัติงำน จะทำให้ทุกคนในชุมชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เพื่อจะได้ช่วยป้องกันดูแลชุมชนให้ปลอดภัยจำกอำชญำกรรม

สรุปผลการวิจัย
กำรวิจัยเรื่อง กำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคม กรณีศึกษำ: กลุ่มผู้ขับรถ
แท็กซี่ในกรุงเทพมหำนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคม
เปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมจำแนกตำมภูมิหลังของผู้ขับรถแท็กซี่
และหำแนวทำงกำรพัฒนำกำรมีส่ วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคม ซึ่งสำมำรถสรุป
ผลกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้ดังนี้
ตอนที่ 1 การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมผ่านสื่อวิทยุจราจรเพื่อสังคม
ผู้ขับรถแท็กซี่ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย มีอำยุอยู่ในช่วง 31-40 ปี ระดับกำรศึกษำสูงสุด คือ มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวส.
และมีประสบกำรณ์กำรขับแท็กซี่อยู่ในช่วง 1-5 ปี ส่วนใหญ่ผู้ขับแท็กซี่จะสมรสแล้วมี ภูมิลำเนำเดิมอยู่ในกรุงเทพมหำนคร ซึ่งผู้ขับ
รถแท็กซี่ส่วนใหญ่ไม่เคยเป็นสมำชิกกลุ่มป้องกันอำชญำกรรม และไม่เคยเข้ำอบรมกำรป้องกันอำชญำกรรม
กำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมเป็นกระบวนกำรส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำ
มำมีบทบำทในกิจกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้ำน คือ กำรวำงแผน กำรปฏิบัติ และกำรติดตำมและประเมินผลโดยภำพ
รวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กำรติดตำมและประเมินผล รองลงมำ
คือ ด้ำนกำรปฏิบัติ ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ กำรวำงแผน โดยมีรำยละเอียดในแต่ละด้ำนดังนี้
ด้ำนกำรวำงแผนโดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เข้ำ
ร่วมประชุมเพื่อค้นหำสำเหตุและปัญหำอำชญำกรรม ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ร่วมวำงแผนกำรดำเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับกำรป้องกันอำชญำกรรม
ด้ำนกำรปฏิบัติโดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เข้ำไป
ช่วยเหลือ เมื่อเกิดอำชญำกรรม ส่ว นด้ำนที่มี ค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด ได้แ ก่ ร่วมทุน ทรัพย์ในกำรดำเนิน กิจกรรมกำรป้องกั น
อำชญำกรรม
ด้ำนกำรติดตำมและประเมินผลโดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่นในกำรป้องกันอำชญำกรรม ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ให้ควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อผลกำรดำเนินกิจกรรมกำรป้องกันอำชญำกรรม
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30 วำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยธนบุรี
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมผ่านสื่อวิทยุจราจรเพื่อสังคมจาแนกตามภูมิหลัง
ของผู้ขับรถแท็กซี่
กำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมจำแนกตำมภูมิหลังของผู้ขับรถแท็กซี่ ซึ่ง
ประกอบด้วย เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำสูงสุด ประสบกำรณ์กำรขับรถแท็กซี่ สถำนภำพ ภูมิลำเนำเดิม กำรเป็นสมำชิกกลุ่ม
ป้องกันอำชญำกรรม และกำรเข้ำอบรมกำรป้องกันอำชญำกรรม โดยมีรำยละเอียดดังนี้
กำรเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมจำแนกตำมเพศอำยุ
ระดับกำรศึกษำสูงสุด สถำนภำพ ภูมิลำเนำเดิม กำรเป็นสมำชิกกลุ่มป้องกันอำชญำกรรม และกำรเข้ำอบรมกำรป้องกัน
อำชญำกรรม ทั้งในภำพรวมและรำยด้ำน ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ 0.05
สำหรับกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมจำแนกตำมประสบกำรณ์กำรขับรถ
แท็กซี่ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมในภำพรวมและรำยด้ำน
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยประสบกำรณ์กำรขับรถแท็กซี่ 1-5 ปี มีค่ำเฉลี่ยของกำรมีส่วนร่วมใน
กำรป้องกันอำชญำกรรมสูงกว่ำประสบกำรณ์กำรขับรถแท็กซี่มำกกว่ำ 15 ปีขึ้นไป และประสบกำรณ์กำรขับรถแท็กซี่ 6-10
ปี มีค่ำเฉลี่ยของกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมสูงกว่ำประสบกำรณ์กำรขับรถแท็กซี่มำกกว่ำ 15 ปีขึ้นไป
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมผ่านสื่อวิทยุจราจรเพื่อสังคม
ผู้ขับแท็กซี่เสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมว่ำ
ควรมี กำรป้ องกั น กำรเกิ ดอำชญำกรรม โดยผู้ โ ดยสำรไม่ ค วรนุ่ งกระโปรงสั้ น หรื อ ใส่เ สื้ อ ผ้ำ วำบหวิ ว ที่ อำจก่ อให้ เ กิ ด
อำชญำกรรมได้ ผู้ขับแท็กซี่รู้จักตำรวจบ้ำน หรืออำสำสมั ครป้องกันภัยจำกกำรเข้ำร่วมประชุมกำรป้องกันอำชญำกรรม
และรับฟังวิทยุจรำจรเพื่อสังคม เนื่องจำกต้องกำรติดตำมข่ำวสำรกำรจรำจร รวมถึงอุบัติเหตุและกำรเกิดอำชญำกรรม
กำรเข้ำร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคมทำให้ผู้ขับแท็กซี่ได้รับควำมรู้เกี่ยวกั บสำเหตุ
กำรเกิดอำชญำกรรม แนวทำงกำรป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม และช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
จำกกำรเกิดอำชญำกรรม รวมถึงสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ขับแท็กซี่ด้วยกัน เพื่อร่วมมือกันป้องกันกำรเกิด
อำชญำกรรม

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยเรื่องกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมผ่ำนสื่อวิทยุจรำจรเพื่อสังคม แบ่งออกเป็น
2 ส่วน ได้แก่ ข้อเสนอแนะในกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะในกำรวิจัยต่อไป
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จำกผลกำรวิจัยที่มีผู้ขับแท็กซี่เสนอแนะแนวทำงกำรป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรมนั้น สถำนีวิทยุควรมีกำร
ประชำสัมพันธ์และสร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำงผู้ขับแท็กซี่ ผู้โดยสำร และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเกิดอำชญำกรรม เพื่อ
ป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม เนื่องจำก สถำนีวิทยุเป็นสื่อกลำงที่ดีในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ ให้ข่ำวสำร และควำมรู้ต่ำงๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ขับแท็กซี่ ผู้โดยสำร และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเกิดอำชญำกรรม
2. จำกผลกำรวิจัยที่พบว่ำระดับกำรมีส่วนร่วมของผู้ขับแท็กซี่อยู่ในระดับปำนกลำงนั้น แสดงให้เห็นว่ำผู้ขับแท็กซี่
ยังมีควำมตระหนักในกำรร่วมมือป้องกันอำชญำกรรมน้อย ดังนั้น หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันอำชญำกรรมควร
จัดโครงกำรให้ควำมรู้ และทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเกิดอำชญำกรรม กำรป้องกัน และกำรช่วยเหลือผู้ประสบเหตุให้กับผู้
ขับแท็กซี่ เพื่อช่วยลดกำรเกิดอำชญำกรรมได้อีกช่องทำงหนึ่ง
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วำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยธนบุรี 31
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
1. ควรมีกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมในป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรมที่ส่งผลต่อกำรเกิดอำชญำกรรมของผู้ขับ
รถแท็กซี่ในกรุงเทพมหำนคร
2. ควรมีกำรศึกษำติดตำมผลกำรจัดโครงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเกิดอำชญำกรรมให้กับผู้ขับรถแท็ กซี่ที่ส่งผล
ต่อระดับกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรม
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