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ABSTRACT
This study investigated the levels of participation by public motorcycle
drivers in crime prevention and analyzed different factors relating to the
participation. The 200 samples were public motorcycle drivers within the area of
Nong Khaem Police Station, Bangkok, Thailand. Questionnaire was used in data
collection and the statistical applications used were frequency, percentage, means,
standard deviation, AVOVA and multiple regression analysis. Findings were
concluded as follows:
1. Most were male of less than 30 years had earned a primary education
level had an average income of 5,501-6,000 Baht a month, were merried or cohobbling, accommodated 5-6 family members, had worked a public motorcycle
drivers for 3-4 years, never experienced crime and were moderately interested in
crime, regulars followed criminal reports from newspapers, television and were
members of the ‘Crime Report’ project for 1-2 years.
2. Most viewed that personal information, i.e. gender, education, income,
follow-up or perception of crime news, interest in crime, terms of membership in
the ‘Crime Report’ project, comprehension of the project objectives and training or
participating activities organized by the government offices most affected the
participation of public motorcycle drivers. Additionally, walk rallies for crime
prevention, participation of communities to build strong relationship and
collaboration on crime prevention all affected driver participation.
3. It is recommended that government agencies such as the police, and the
administrative authorities should organize training or activities to further
knowledge and understanding of people in primary crime prevention. In addition,
other organizations such as teachers, lecturers, NGOs, and groups community
should be encouraged and supported to increase knowledge that crimes are critical
problems which all parties should cooperate to prevent and solve.
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การมีสวนรวมของผูขับขี่รถจักยานยนตรับจางในการปองกันอาชญากรรมตามโครงการสมาชิกแจงขาวอาชญากรรม
ในเขตรับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลหนองแขม (CRIME REPORT PROJECT PARTICIPATION
AMONG PUBLIC MOTORCYCLE DRIVERS IN NONG KHAEM BANGKOK THAILAND)
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บทคัดยอ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงระดับการมีสวนรวมของผูที่ขับขี่รถจักยานยนตรับจางใน
การปองกันปญหาอาชญากรรมและเพื่อใหทราบถึงปจจัยตางๆ ที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของผูขับขี่รถจัก
ยานยนตรับจางในการปองกันอาชญากรรม กลุมตัวอยาง ไดแก ผูที่ขับขี่รถจักยานยนตรับจางในเขตรับผิดชอบของ
สถานีตํารวจนครบาลหนองแขม จํานวน 200 ราย เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย การวิเคราะหความแปรปรวนและการวิเคราะหการจําแนกพหุ ผลการวิจัยสรุปได
ดังนี้
1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 30 ปและต่ํากวา จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีรายไดตอ
เดือนประมาณ 5,501-6,500 บาท สมรสแลวอยูดวยกัน มีสมาชิกในครอบครัวจํานวน 5-6 คน ขับขี่รถจักยานยนตรับ
จางมาแลว3-4 ป ไมเคยมีประสบการณเกี่ยวกับอาชญากรรม มีความสนใจตอปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นอยูใน
ระดับปานกลาง ติดตามขาสารเกี่ยวกับอาชญากรรมอยูเสมอ โดยติดตามจากสื่อประเภทหนังสือพิมพ โทรทัศนและ
มีระยะเวลาในการเปนสมาชิกแจงขาวอาชญากรรมประมาณ 1-2 ป
2. กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา รายได การติดตามหรือการ
รับรูขาวสารเกี่ยวกับอาชญากรรม ความสนใจตอปญหาอาชญากรรม ระยะเวลาที่เขามาเปนสมาชิกในโครงการแจง
ขาวอาชญากรรม ความรูความเขาใจเกี่ยวกับที่มาของโครงการ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของโครงการ
และการเขารับการฝกอบรมหรือการเขารวมกิจกรรมที่ทางหนวยงานภาครัฐจัดขึ้นนั้น มีผลตอการมีสวนรวมของผูที่
ขับขี่รถจักยานยนตรับจางในการปองกันปญหาอาชญากรรมมากที่สุด รองลงมา ไดแก การเดินรณรงคเพื่อปองกัน
อาชญากรรม การเขารวมจัดกิจกรรมในชุมชนเพื่อเปนสรางความสัมพันธอันดีและสรางความรวมมือในการปองกัน
ปญหาอาชญากรรม
ขอเสนอแนะจากการวิจัย หนวยงานทางภาครัฐ เชน เจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่ฝายปกครอง ควรมีการ
จัดการฝกอบรมหรือการจัดกิจกรรมเพื่อใหความรู ความเขาใจแกประชาชนในการปองกันอาชญากรรมเบื้องตนให
มากขึ้น รวมทั้งควรมีการสงเสริมและสนับสนุนบทบาทขององคกรอื่นๆ เชน ครู อาจารย องคกรเอกชนและกลุม
พลังมวลชนตางๆ ในชุมชนใหไดตระหนักถึงวาปญหาอาชญากรรมเปนปญหาที่สําคัญ ซึ่งทุกฝายควรจะรวมมือกัน
ในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมตางๆ ที่เกิดขึ้น
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