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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึ กษาระดั บการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกั นและแก้ไขปั ญหาการ
ค้าประเวณี ศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี และเพื่อ
ศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 400 คน มีการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาได้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อคาถามทุกข้ออยู่ระหว่าง 0.50–1.00 และทดสอบค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามได้ค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach's alpha เท่ากับ 0.872 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย อายุระหว่าง 20-29 ปี มีสถานภาพโสดมากที่สุด ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มี
อาชีพ ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ ลูกจ้างของรัฐ มากที่สุด ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 19,999 บาท ระดับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ส่วนระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหามีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่
แตกต่างกันกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้าประเวณี พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพ แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาหรับประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีระดับ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วม การป้องกันและแก้ไข การค้าประเวณี
Abstract
This research aimed to study the level of public participation in preventing and solving prostitution,
the level of public opinion on the method of preventing and solving prostitution, and the influence of different
personal factors on the level of public participation in preventing and solving prostitution and the level of
public opinion on the method of preventing and solving prostitution in Amphoe Muang Chiang Mai, Chiang
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Mai province. The quantitative research methodology was employed in this research. The sample included
400 residents of Amphoe Muang, Chiang Mai. The content validity assessment was conducted and the
Index of Item – Objective Congruence (IOC) ranged between 0.50-1.00. The reliability of the
questionnaire was examined and the value of Cronbach’s alpha was at 0.872. The results found that the
majority of samples were women rather than men, with the ages between 20-29 years old, being single,
holding the highest degree as bachelor’s degree, working as government officials, government employees
or in state enterprises, and earning between 10,000-19,999 baht per month. The overall level of public
participation in preventing and solving prostitution was found at the low level. On the other hand, the level
of public opinion on the method of preventing and solving prostitution was rated at the high level. The
comparative study between different personal factors and public participation in preventing and solving
prostitution and the level of public opinion on the method of preventing and solving prostitution showed that
people with different occupation had different participation in preventing and solving prostitution at the
statistical significance level of 0.05. In addition, people with different gender, age, marital status, and monthly
salary had different level of public opinion on the method of preventing and solving prostitution at the
statistical significance level of 0.05.
Keywords: Participation, Preventing and Solving, Prostitution
บทนา
ในปั จจุ บั นปั ญหาการค้ าประเวณีถื อเป็นปั ญหาที่สาคั ญและส่งผลกระทบต่ อภาพลักษณ์ที่ ดีงามสาหรับ
ประเทศไทย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจถือว่ามีส่วนอย่างมาก เมื่อคนไม่มีเงินก็ต้องดิ้นรนหางานทา ใช้เวลาหาเงินจนละเลย
การดูแลลูก ครอบครัวขาดความอบอุ่น พ่อแม่ไม่มีเวลาสอนทักษะชีวิตให้แก่ลูก ทาให้เมื่อพบปัญหาไม่สามารถอดทนสู้
หรือปรับตัวรับมือและแก้ปัญหาได้ ทาให้เสี่ยงต่อการถูกล่อลวงได้ง่าย และยังเป็นการเปิดช่องว่างให้คนในครอบครัว
หรือคนใกล้ชิดทาร้ายก่อความรุนแรงในครอบครัว ละเมิดทางเพศเด็กหญิงและสตรี จนนาไปสู่ปัญหาการค้าประเวณี
และค้ามนุษย์ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาลูกโซ่ จนกระทั่งสานักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNODC) ระบุว่าประเทศไทยเป็นแหล่งการค้าผู้หญิงและเด็กเพื่อการประเวณีที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งในระดับ
นานาชาติ ในฐานะ “เมืองหลวงแห่ งเซ็ กซ์ ” (Jermsittiparsert et al., 2015) อีกทั้งข้อมูลสถานการณ์ การแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในประเทศไทยของมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ยังได้ระบุว่า ปัจจุบัน
การค้าประเวณีเด็กเปลี่ยนรูปแบบจากการกระทาอย่างโจ่งแจ้ง ไปเป็นรูปแบบที่ซับซ้อนและมีการหลบซ่อนมากขึ้น
แม้ว่าจะมีข้อมูลจากการวิจัยเอกสารยืนยันว่ามีเด็กจานวนมากเข้าสู่ธุรกิจค้าประเวณีในประเทศไทย แต่กลับไม่ทราบ
จานวนที่แท้จริงอย่างแน่ชัด มีเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงเข้าสู่การค้าประเวณี ได้แก่ เด็กเร่ร่อน เด็กแรงงานต่างชาติ
เด็กผู้ลี้ภัย เด็กชนกลุ่มน้อยและเด็กไร้สัญชาติ เป็นต้น สาหรับเด็กผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางเพศในเมืองใหญ่
ๆ อย่างกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15-17 ปี และมาจากภาคเหนือมากที่สุด (ECPAT Foundation Thailand,
2019)
สาหรับจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 13,865,388.61 ไร่ ถือเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 2 ของ
ประเทศไทย รวมถึงมีประชากรมากที่สุดในภาคเหนือ พื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและ
ป่าละเมาะ มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้าปิง และมีอาณาเขตชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านคือ ทาง
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ภาคเหนื อ ติ ด กั บ รั ฐ ฉาน สาธารณรั ฐ แห่ งสหภาพเมี ย นมาร์ รวมระยะทางทั้ งสิ้ น 227 กิ โ ลเมตร ( Chiang Mai
Provincial Office, 2020) จากเหตุผลข้างต้นทั้งด้านความเจริญและการมีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ทา
ให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นทั้งจังหวัดต้นทางและปลายทาง หรือทางผ่านของปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง จึงมีผู้คนเข้ามาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่จานวนมาก ทั้งเข้ามาอยู่อาศัยและทางานใน
ภาคอุตสาหกรรมและงานบริการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเกิดปัญหาสังคม (MGROnline, 2017) ส่งผลให้สถานการณ์
การค้ามนุษย์ในจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันมีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการค้าประเวณีแย่ลง โดยนาเด็กอายุ
ระหว่าง 5-15 ปี เข้าสู่กระบวนการค้าประเวณีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่อาเภอเมืองเชียงใหม่พบการ
แสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบแอบแฝงการค้าประเวณีเด็กหญิงและสตรีในร้านคาราโอเกะ ร้านอาหารกึ่งผับ นวด
แผนโบราณซึ่งแอบแฝงการค้าประเวณี สถานอาบอบนวดแอบแฝง อันนาไปสู่การขายบริการทางเพศ อีกทั้งยังพบว่า
ในช่วงปี พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563 (1 ม.ค. 62 - 31 ก.ค. 63) มีการดาเนินคดีการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
จานวน 24 คดี เป็นรูปแบบการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีมีจานวนถึง 9 คดี จึงทาให้สถานการณ์
การค้าประเวณีในปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงน่าเป็นห่วง (Chiang Mai Provincial Office, 2020)
สาหรับหลักใหญ่ใจความสาคัญในการป้องกันอาชญากรรม ทาได้โดยการจัดลักษณะความเป็นอยู่ทั่วไปทั้ง
ในระดับเมือง ชุมชน รวมทั้งละแวกบ้าน ในรูปแบบที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในชุมชนเพื่อให้
สะดวกต่อการควบคุม สังเกต และตรวจตรา โดยไม่เป็นการก้าวล่วงต่อสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล รวมทั้งเพื่อสนับสนุน
ให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมให้ปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินทั้งของ
ตนเองและบุคคลอื่น (Piamsomboon, 1983) ดังนั้นหากประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ค้าประเวณี อาจจะเป็นหนึ่งในหนทางที่จะลดหรือยับยั้งปริมาณของการค้าประเวณีลงได้ หรือช่วยให้การค้าประเวณี
มีจานวนไม่มากไปกว่านี้ เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมจากการ
ช่วยกันสอดส่องดูแล แจ้งเบาะแส ก่อให้เกิดความสงบสุขของสังคมในการดารงชีวิตต่อไป
จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึง ศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้าประเวณีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้งเพื่อ
ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกั น กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการ
ค้าประเวณีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนและระดับ ความ
คิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด
1. ความหมายของการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการทางาน
โดยเริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม ร่วมกันกาหนดนโยบาย ร่วมกันวางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผนที่วาง
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ไว้ ร่วมกันตรวจสอบการใช้อานาจรัฐทุกระดับ ร่วมกันติดตามประเมินผลและรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบ
ถึงประชาชน ชุมชนและเครือข่ายทุกรูปแบบในพื้นที่ (Office of the Election Commission of Thailand, 2017)
Poungjad (2015) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมไว้ว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล อย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค
2. องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของประชาชน
Kokpol (2005) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบสาคัญของการมีส่วนร่วมร่วมของประชาชน คือ
2.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง มีการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยเน้นการสื่อสารสองทาง ทั้งช่องทางที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ไม่ใช่การกระทาครั้งเดียวแล้วเสร็จสิ้น แต่ควรเกิดขึ้นตลอดทั้งโครงการ
2.2 เป้าหมายของการมีส่วนร่วมไมใช่เพียงการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามกฎหมาย หรือการทา
ให้ความขัดแย้งหมดไป หากแต่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนควรมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวาง และเป็นวิธีการเพื่อทาให้การตัดสินใจของทางภาครัฐดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
3. แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วย
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
มาตรา 43 (3) บุ ค คลและชุ มชนย่ อ มมี สิ ท ธิ ที่ จะร่ ว มกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น หรื อ รั ฐ ในการ
ดาเนินการ รวมทั้งมีสิทธิเข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดาเนินการที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
หรื อชุ มชน หรื องดเว้ นไม่ดาเนิ นการในสิ่งที่กระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุ มชน และ
หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอนั้นโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ
มาตรา 57 (1) รัฐต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
และจารีตประเพณีอันดีงาม จัดให้มีพื้นที่สาธารณะสาหรับการทากิจกรรม โดยต้องส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมด้วย
มาตรา 57 (2) รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บารุงรักษา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยต้องให้ประชาชน และชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมดาเนินการและได้รับประโยชน์จากการดาเนินการด้วย
หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ
มาตรา 65 รัฐต้องจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว ซึ่งในการจัดทา การกาหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่ควรมีในยุทธศาสตร์ชาติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ โดยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย (Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560, 2017)
4. ความหมายของการค้าประเวณี การค้าประเวณี ตามความหมายในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 หมายความว่า การยอมรับการกระทาชาเรา หรือการยอมรับการ
กระทาอื่นใด หรือการกระทาอื่นใดเพื่อสาเร็จความใคร่ในทางกามารมณ์ของผู้อื่น อันเป็นการสาส่อนเพื่อเป็นสินจ้าง
หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด ทั้ ง นี้ ไม่ ว่ า ผู้ ย อมรั บ การกระท าและผู้ ก ระท าจะเป็ น บุ ค คลเพศเดี ย วกั น หรื อ คนละเพศ
(Prevention and suppression of prostitution act, B.E. 2539, 1996) ซึ่ ง ในงานวิ จั ย นี้ หมายถึ ง การค้ า
ประเวณีโดยมีวิธีการเข้าสู่เส้นทางดังกล่าวทั้ง 2 รูปแบบ คือ ผ่านการชักชวนหรือแนะนาโดยผู้ที่สนิทสนมและมีความ
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ใกล้ชิดกัน ซึ่งการค้าประเวณีรูปแบบนี้มักจะอยู่ในลักษณะบาร์อะโกโก้ ไนต์คลับ ผับ สถานนวดแผนโบราณ ร้านคา
ราโอเกะ โรงแรม เลานจ์ และจากอีกช่องหนึ่งคือ ทางสังคมออนไลน์ มักจะอยู่ในลักษณะของสาวไซด์ไลน์
5. รูปแบบการค้าประเวณี Narongkitpanich (2018) ได้แบ่งรูปแบบของการค้าประเวณีตามลักษณะของ
การตัดสินใจกระทาการค้าประเวณีได้ 3 รูปแบบ คือ
5.1 การค้าประเวณีที่กระทาโดยสมัครใจ คือ ผู้กระทาการค้าประเวณีตัดสินใจค้าประเวณีด้วยตนเอง
โดยไม่มีผู้ใดบังคับหรือข่มขืนใจ โดยสาเหตุของการตัดสินใจมาจากหลายปัจจัย เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ มีภาระเลี้ยงดูครอบครัว เพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ความฟุ้งเฟ้อ เป็นต้น
5.2 การค้าประเวณีที่กระทาโดยไม่สมัครใจ คือ การค้าประเวณีที่กระทาโดยถูกหลอกลวง ชักจูง หรือ
ถูกบังคับ โดยไม่ได้สมัครใจมาค้าประเวณี ซึ่งในปัจจุบันเรียกว่า ปัญหาการค้ามนุษย์
5.3 การถูกจูงใจให้กระทาการค้าประเวณีในภายหลัง คือ ผู้ค้าประเวณีได้เข้ามาทางานในสถานบริการ
โดยไม่ได้ตัดสินใจค้าประเวณีในระยะแรก แต่อาศัยสภาพแวดล้อมในการทางานสร้างแรงจูงใจด้วยวิธีการต่า ง ๆ ทา
ให้เกิดความคล้อยตามและตัดสินใจค้าประเวณีในภายหลัง
6. ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ (Community Relations Theory)
ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อลดโอกาสของการเกิดอาชญากรรมในชุมชน ซึ่งแนวคิดที่สาคัญ คือ การ
จัดลักษณะความเป็นอยู่ทั่วไปทั้งในระดับเมือง ชุมชน รวมทั้งละแวกบ้าน ในรูปแบบที่เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างสมาชิกในชุมชนเพื่อให้สะดวกต่อการควบคุม สังเกต และตรวจตรา โดยไม่เป็นการก้าวล่วงต่อสิทธิเสรีภาพส่วน
บุคคล รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินทั้งของตนเอง
และบุคคลอื่นให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม และเสนอให้มีการปรับบทบาทใหม่สาหรับตารวจท้องที่ทั้งหมด ซึ่งตารวจตาม
แนวทฤษฎีนี้จะมีบทบาทเป็นฝ่ายวางแผน สนับสนุน และให้คาปรึกษาแก่ชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม และจะไม่อยู่
ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการป้องกันอาชญากรรมอีกต่อไป Piamsomboon (1983)
7. แนวคิดคุณลักษณ์สตรีสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทาให้ผู้หญิงก่ออาชญากรรมมากขึ้น มีอยู่หลายทฤษฎี
ด้วยกัน แต่แนวคิดทฤษฎีที่สาคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับสาเหตุการก่ออาชญากรรมโดยผู้หญิง ได้แก่
7.1 ทฤษฎีคุณลักษณ์ของสตรีแบบอิสระ (Women liberation theories) มีแนวคิดว่า การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพสังคมทาให้บทบาทหน้าที่ของผู้หญิงและผู้ชายมีความเท่าเทียมกันในหลาย ๆ ด้าน เช่น โอกาสในการเข้า
ทางาน โอกาสในการศึกษา และโอกาสในด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น จึงส่งผลให้ผู้หญิ งมีโอกาสที่จะกระทาความผิดหรือ
มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายที่ใกล้เคียงกับผู้ชาย (Khruakham, 2019a)
7.2 ทฤษฎีคุณลักษณ์ของสตรีแบบมาร์คซิส (Marxist feminism) มีแนวคิดว่าผู้หญิงจะอยู่ในชนชั้นที่
ด้อยกว่าผู้ชาย คือ ชนชั้นกรรมกรที่อยู่ในระบบทุนนิยม ทาให้ผู้หญิงอยู่ใ นสถานะของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ไม่สามารถที่
จะเป็นผู้ปกครองใครได้ ต้องพึ่งพาอาศัยผู้ชายในการดารงชีวิตในสังคม ซึ่งการกดขี่ข่มเหงดังกล่าวทาให้ผู้หญิงเอา
ชีวิตรอดในระบบทุนนิยมด้วยการก่ออาชญากรรม และอาชญากรรมที่เกิดตามแนวคิดทฤษฎีนี้คือ การประกอบ
อาชีพค้าประเวณีหรือการเป็นโสเภณีของผู้หญิงนั่นเอง (Khruakham, 2019a)
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษาสูงสุด
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ตัวแปรตาม

- การมีส่วนร่วมของประชาชนในป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้าประเวณี
- ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คือ ประชาชนที่บรรลุนิติภาวะมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ จานวนทั้งสิ้น 185,075 คน (Chiang Mai Provincial Public Health Office, 2021)
1.2 กลุ่ ม ตั ว อย่า ง จะใช้ ก ารสุ่มเลือ กจากประชากรทั้ งหมด โดยการเลือ กกลุ่มตัว อย่า งตามสะดวก
(Convenience Sampling) และกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึ กษาวิจั ยโดยใช้สูตรการคานวณของยามาเน่
(Yamane, 1973) โดยกาหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ 400 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์
ขอบเขตเนื้อหา และกรอบแนวคิดที่กาหนดไว้ข้างต้น เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
ผู้อ่านคาถาม และกรอกคาตอบด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaires) ซึ่งเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
สูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 เป็ น ข้ อ ค าถามเกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการ
ค้าประเวณีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยคาถามในตอนที่ 2 นี้มีลักษณะเป็นคาถามประเภทมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งกาหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกได้คาตอบเดียว และกาหนดการให้คะแนน
คาตอบของแบบสอบถาม 5 ระดับ โดยคะแนนที่ได้จากการรวบรวมจะนามาคานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยจะมีการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ในระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง (Srisa-ard, 2017)
ตอนที่ 3 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้าประเวณีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยคาถามในตอนที่ 3 นี้มีลักษณะเป็นคาถามประเภทมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งกาหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกได้คาตอบเดียว และกาหนดการให้คะแนน
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คาตอบของแบบสอบถาม 5 ระดับ โดยคะแนนที่ได้จากการรวบรวมจะนามาคานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยจะมีการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ในระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ (Srisa-ard, 2017)
3. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยข้อคาถามแต่
ละข้อจะต้องมีค่า (Index of Item Objective Congruence: IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปและมีค่าอยู่ระหว่าง 0.50–1.00
หลังจากนั้นนาแบบสอบถามไปทดสอบกับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น โดย
เกณฑ์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับจะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป (Khruakham, 2019b) ซึ่งผลจากการ
วิเคราะห์ค่า Cronbach's alpha ของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.872
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการส่งแบบสอบถามโดยตรงไปยังประชากร
กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนที่จะกรอกแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้อธิบาย
ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบฟอร์มให้ทราบ และให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอกแบบสอบถามด้วยตัวเองจากแบบสอบถาม
ออนไลน์ Google Documents โดยใช้ระยะเวลาเก็บรวมรวมข้อมูลเป็นระยะเวลา 1 เดือน คือ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
5. การวิเคราะห์ข้อมูล จากข้อมูลที่รวบรวมได้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคาตอบด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูป สาหรับสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการนาค่าสถิติต่าง ๆ เช่น ความถี่ (Frequencies)
ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มาเพื่ อ ใช้ ใ นการ
พรรณนาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้ค่าสถิติ t-test สาหรับ
การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของเพศ ซึ่งจาแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ส่วนอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งจาแนกได้มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ใช้หลักการของการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยใช้ค่าสถิติ F-test หากค่าสถิติ F-test พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติจึงทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละคู่โดยใช้วิธี Least-Significant Difference (LSD) แต่ใน
กรณีที่ไม่ผ่านเงื่อนไขเนื่องจากข้อมูลของแต่ละกลุ่มมีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน จะใช้ค่าสถิติ Welch-test ในการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน หากค่าสถิติ Welch-test พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจึงทาการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละคู่โดยใช้วิธี Games-Howell
ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้แบ่งการนาเสนอข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามมีจานวนทั้งสิ้น 400 คน พบว่า มากกว่าครึ่งเป็นเพศหญิงร้อยละ 66.00 เพศชายมีเพียงร้อยละ 34.00
ส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 29 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.25 รองลงมามีอายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.00 และมีอายุ 40-49
ปี คิดเป็นร้อยละ 9.75 ตามลาดับ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 68.00 รองลงมามีสถานภาพสมรส คิดเป็น
ร้อยละ 28.25 และมีสถานภาพหม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่คิดเป็นร้อยละ 3.75 ตามลาดับ ส่วนใหญ่มีระดั บ
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.50 รองลงมามีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 26.50
และมีระดับการศึกษาสูงสุดต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 9.25 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ /
ลูกจ้างของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 44.75 รองลงมาประกอบอาชีพลูกจ้าง / พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 23.00
และประกอบอาชีพเจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 14.00 ตามลาดับ ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย
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ต่อเดือน 10,000 - 19,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.25 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 - 29,999 บาท คิด
เป็นร้อยละ 28.25 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 - 39,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.00 ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ค้าประเวณีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (x̅=2.40, S.D.=0.95) โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสนับสนุนการต่อต้านการค้าประเวณีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
(x̅=3.60, S.D.=1.38) รองลงมา คือ การที่ได้มสี ่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีมีความสาคัญอยู่
ในระดั บปานกลาง (x̅=3.23, S.D.=1.22) อั น ดั บ ที่ 3 คื อ การได้รับรู้ และติดตามข่ าวสารเกี่ยวกับปัญหาการค้า
ประเวณีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (x̅=2.79, S.D.=0.87) อันดับที่ 4 คือ เจ้าหน้าที่รัฐได้เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย (x̅=2.24, S.D.=0.99) อันดับที่ 5 คือ การได้
มีการปรึกษาหารือกันในครอบครัวของท่านถึงปัญหาการค้าประเวณีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย (x̅=2.19, S.D.=0.90)
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ค้าประเวณีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางในการป้องกันและ
แก้ ไขปั ญหาการค้ าประเวณี ในเขตอ าเภอเมื อง จั งหวั ดเชี ยงใหม่ มี ค่ าเฉลี่ ยในภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก (x̅=3.95,
S.D.=1.04) โดยระดั บความคิ ดเห็ นของประชาชนข้ อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ การมี ส่ วนร่ วมของคนในครอบครั วมี
ความสาคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅=4.26, S.D.=0.93) รองลงมา คือ
การมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเป็นแนวทางการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีได้มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅=4.18, S.D.=0.94) และการไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ให้เบาะแสในการกระทาผิดมีความสาคัญ
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅=4.18, S.D.=1.00)
อันดับที่ 4 คือ การดาเนินการที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม ของหน่วยงานภาครัฐมีความสาคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ค้าประเวณีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅=4.09, S.D.=1.14) อันดับที่ 5 คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นวิธีการที่จะ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีได้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅=4.06, S.D.=0.93)
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันกับการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Independent Sample t-test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยการ
จาแนกตามเพศ พบว่าประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีเพศแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้าประเวณีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05 โดยการจาแนกตามอายุ พบว่าประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ Welchtest ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยการจาแนกตามอายุ พบว่าประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีอายุ
แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละคู่โดยใช้วิธี Games-Howell พบว่ามี
ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งหมด 6 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 คือ ประชาชนที่มีอายุ 20-29 ปี มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยกว่าประชาชนที่มีอายุ 5059 ปี คู่ที่ 2 คือ ประชาชนที่มีอายุ 20-29 ปี มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยกว่าประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คู่ที่ 3 คือ ประชาชนที่มี
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อายุ 30-39 ปี มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยกว่าประชาชนที่มีอายุ 50-59 ปี คู่ที่ 4 คือ ประชาชนที่มีอายุ 30-39 ปี มีระดับค่าเฉลี่ย
น้อยกว่าประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คู่ที่ 5 คือ ประชาชนที่มีอายุ 40-49 ปี มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยกว่าประชาชนที่มีอายุ
50-59 ปี และคู่ที่ 6 คือ ประชาชนที่มีอายุ 40-49 ปี มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยกว่าประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
โดยการจาแนกตามสถานภาพ พบว่าประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีสถานภาพ
แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละคูโ่ ดยใช้วิธี Least-Significant Difference
(LSD) พบว่ามีระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยประชาชนที่มีสถานภาพโสด มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยกว่าประชาชนที่มีสถานภาพสมรส
4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ Welch-test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
โดยการจาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่าประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีระดับการศึกษา
สูงสุดแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีไม่แตกต่างกัน อีกทั้งผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยการจาแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุด พบว่า ประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมี ระดับ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีไม่แตกต่างกัน
4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05 โดยการจาแนกตามอาชีพ พบว่าประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีอาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละคู่โดยใช้วิธี Least-Significant Difference (LSD) พบว่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้าประเวณีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งหมด 2 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 คือ อาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างของรัฐกับอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย โดยที่อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
ลู กจ้ างของรั ฐ มี ระดั บค่ าเฉลี่ ยมากกว่ าอาชี พเจ้ าของกิ จการ/ธุ รกิจส่วนตั ว/ค้าขาย คู่ ที่ 2 คื อ อาชี พข้ าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างของรัฐกับอาชีพอื่น ๆ โดยที่อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างของรัฐ มีระดับค่าเฉลี่ยมากกว่า
อาชีพอื่น ๆ ในขณะที่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ Welch-test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05 โดยการจาแนกตามอาชีพ ประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีอาชีพแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็น
ของประชาชนต่อแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีไม่แตกต่างกัน
4.6 การวิเคราะห์ข้อมูลความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
โดยการจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความ
แปรปรวนด้วยค่าสถิติ Welch-test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยการจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
ประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละคู่โดยใช้วิธี Games-Howell พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,000 - 19,999 บาท มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยกว่าประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,000 - 49,999 บาท
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อภิปรายผลการศึกษา
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้
1.1 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย หากวิเคราะห์ตามปัจจัยที่มีผลการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้
เพราะยังขาดความร่วมมือระหว่างบุคคล 4 ฝ่ายที่มีส่วนสาคัญในการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชนบท ซึ่ง
ประกอบด้วย ประชาชนในท้องถิ่น ผู้นาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ และบุคคลภายนอก รวมทั้งปัจจัยอีกหลายประการทีม่ ี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม Cohen and Uphoff (1977) เช่น ประชาชนจานวนน้อยได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี มีการปรึกษาหารือกันของประชาชนจานวนน้อยในชุมชนและ
ในครอบครัวสาหรับปัญหาการค้าประเวณี และเจ้าหน้าที่รัฐได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้าประเวณี เป็นต้น และสอดคล้องกับหลักการของ Chayaphan (2010) ได้กล่าวว่า ประชาชน คือหัวใจ
ส าคั ญในความสาเร็จของงานตารวจ หากต ารวจห่างจากประชาชน การท างานของตารวจจะประสบปัญหามากมาย
เทคโนโลยีและวิธีทางานรูปแบบเดิม ๆ กาลังทาให้ตารวจออกห่างจากประชาชนมากขึ้นทุกทีหากต้องการความสาเร็จแล้ว
ตารวจต้องกลับหลังหันมาหาประชาชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Khuttharoj (2018) พบว่า การมีส่วนร่วมในการ
ประสานความร่วมมือกับภาครัฐโดยรวม และการมีสว่ นร่วมในการสนับสนุนกิจการตารวจโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย
อาจเพราะเกี่ยวข้องกับความสามัคคีกันภายในชุมชน รวมถึงความมั่นใจในการปฏิบัติงานของตารวจในการป้องกันประชาชน
2. ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2.1 ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากประชาชนเห็นว่า การมีส่วนร่วมของคนในครอบครัว
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินการของภาครัฐ และการรณรงค์ของผู้นาชุมชนใน
การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสาคัญอย่างมากต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี อีกทั้งการมีส่วนร่วม
ให้คนในชุมชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเป็นวิธีการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีได้มาก ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ (Community Relations Theory) ของ Piamsomboon (1983) ได้กล่าวถึงหลักใหญ่ใจความ
สาคัญในการป้องกันอาชญากรรมว่าทาได้โดยการจัดลักษณะความเป็นอยู่ทั่วไปทั้งในระดับเมือง ชุมชน รวมทั้งละแวก
บ้าน ในรูปแบบที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในชุมชนเพื่อให้สะดวกต่อการควบคุม สังเกต และตรวจ
ตรา โดยไม่เป็นการก้าวล่วงต่อสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันอาชญากรรมให้ปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินทั้งของตนเองและบุคคลอื่น สอดคล้องกับรูปแบบการ
บริการชุมชน หรือทีมเพื่อนบ้าน–ตารวจ (Community Service Model or Neighborhood–police Team) รูปแบบนี้
ทาให้ชัดเจนในเรื่องของภูมิศาสตร์ของบริเวณที่ควบคุมดูแลเพราะชาวบ้านจะรู้จักชุมชนของตัวเองดีที่สุด เน้นการ
ปฏิบัติงานเป็นหนึ่งเดียวของชาวบ้านในชุมชนกับตารวจ และประการสุดท้ายทาให้เกิด การกระจายอานาจเพราะ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีบทบาทในการดูแลสวัสดิภาพของชุมชนของตนเอง ทาให้ป้องกันอาชญากรรมได้เป็นอย่างดี
เยี่ยม (Suthisorn, 2015) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phosri (2013) พบว่า ในภาพรวมวิธีการป้องกันอาชญากรรม
ด้วยตนเองของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตที่ 5 และ 8 ของสถานีตารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ อยู่ในระดับมาก
เนื่องจากเปิดไฟนอกบ้านหรือรอบบริเวณบ้านให้ส่องสว่างในเวลากลางคืน และตัดหญ้า กิ่งไม้ หรือต้นไม้สูงรอบบริเวณ
บ้านอยู่เป็นประจาเพื่อให้สามารถมองรอบบริเวณบ้านได้อย่างชัดเจน และเป็นการป้องกันการหลบซ่อนตัวของคนร้าย
3. ข้อมูลเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนและระดับความ
คิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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3.1 ประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า ประเวณี แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Meebumrung
(2013) พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนมัสยิดมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศใน
ภาพรวมมี ความแตกต่ างกั น และเมื่ อพิ จ ารณารายด้ าน พบว่ า ทั้ งด้ านการป้ องกั นตนเองและทรั พย์ สิ นให้ พ้ นภั ย
อาชญากรรมและด้ านการเข้าร่ วมช่วยเหลือสนับสนุนต่ อกิ จกรรมการป้องกันอาชญากรรมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Khuttharoj (2018) พบว่า ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาดิน อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม ใน
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.2 ประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นของประชาชน
ต่อแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีแตกต่างกันทั้งหมด 6 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 คือ ประชาชนที่มีอายุ
20-29 ปี มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยกว่าประชาชนที่มีอายุ 50-59 ปี คู่ที่ 2 คือ ประชาชนที่มีอายุ 20-29 ปี มีระดับค่าเฉลี่ย
น้อยกว่าประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คู่ที่ 3 คือ ประชาชนที่มีอายุ 30-39 ปี มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยกว่าประชาชนที่มี
อายุ 50-59 ปี คู่ที่ 4 คือ ประชาชนที่มีอายุ 30-39 ปี มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยกว่าประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คู่ที่ 5 คือ
ประชาชนที่มีอายุ 40-49 ปี มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยกว่าประชาชนที่มีอายุ 50-59 ปี และคู่ที่ 6 คือ ประชาชนที่มีอายุ 4049 ปี มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยกว่ าประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจั ยของ Kosa (2013) พบว่ า
ประชาชนพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรบางระกา จังหวัดพิษณุโลก ที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีระดับการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันอาชญากรรม ด้านการป้องกันตนเองและทรัพย์สินให้พ้นภัยอาชญากรรม ด้านการเข้าร่วมช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนต่อกิจกรรม การป้องกันอาชญากรรม ด้านการรับรู้ข่าวสารอาชญากรรม ด้านความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกันอาชญากรรม ด้านบทบาทหน้าที่ของตารวจที่ส่งผลต่อการป้องกันอาชญากรรม ด้านบทบาทของชุมชนต่อการ
ป้องกันอาชญากรรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nakprasit
(2014) พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ที่มีเพศแตกต่างกันมีภาพรวมการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา/สาเหตุและวางแผนดาเนินกิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และด้านการมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
3.3 ประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นของประชาชน
ต่อแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีแตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีสถานภาพโสด มีระดับค่าเฉลี่ยน้อย
กว่าประชาชนที่มีสถานภาพสมรส ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Khuttharoj (2018) พบว่า ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาดิน อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีสถานภาพต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jindaphongjaroen (2019)
พบว่า ประชาชนทีม่ ีสถานภาพต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ในเขตพื้นที่เมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี จาแนกตามด้านภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.4 ประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี และมีระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ค้าประเวณีไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Songkaew (2014) พบว่า ประชาชนในเขตสถานีตารวจภูธรเมือง
นนทบุรีที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาแตกต่ า งกั น มี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น อาชญากรรมไม่ แ ตกต่ า งกั น ทั้ งนี้ เ นื่ อ งมาจาก
ประชาชนมีระดับการศึกษาไม่ว่าจะสูงหรือต่า ต่างมีความรักและหวงแหนในชุมชนที่พักอาศัยของตนไม่แตกต่างกัน
จึงมีความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยปกป้องดูแลรักษาชุมชนไม่ต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Aukaew
(2015) พบว่า ผู้นาชุมชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมกับเจ้าหน้าที่
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ตารวจในภาพรวม และทั้ง 4 ด้านคือ ในด้านการเรียนรู้การป้องกันหรือการฝึกอบรม การป้องกัน ด้านการประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ตารวจ ด้านการสนับสนุนกิจการตารวจ และด้านการร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่แตกต่างกัน
3.5 ประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีอาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้าประเวณีแตกต่างกันทั้งหมด 3 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 คือ อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างของรัฐกับอาชีพ
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน โดยที่อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างของรัฐ มีระดับค่าเฉลี่ยมากกว่าอาชีพลูกจ้าง/
พนักงานบริษัทเอกชน คู่ที่ 2 คือ อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างของรัฐกับอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย โดยที่อาชีพข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างของรัฐ มีระดับค่าเฉลี่ยมากกว่าอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย คู่ที่ 3 คือ อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างของรัฐกับอาชีพอื่น ๆ โดยที่อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้าง
ของรัฐ มีระดับค่าเฉลี่ยมากกว่าอาชีพอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Meebumrung (2013) พบว่า ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในชุมชนมัสยิดมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จาแนกตามอาชีพ พบว่า ทั้งในภาพรวมและ
รายด้านซึ่งได้แก่ ด้านการป้องกันตนเองและทรัพย์สินให้พ้นภัยอาชญากรรมและด้านการเข้าร่วม ช่วยเหลือสนับสนุนต่อ
กิจกรรมการป้องกันอาชญากรรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Jindaphongjaroen (2019) พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีภาพรวมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
3.6 ประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มรี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็น
ของประชาชนต่อแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีแตกต่างกัน โดยประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,000 - 19,999 บาท มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยกว่าประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,000 - 49,999 บาท ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Meekajit (2012) พบว่า ประชาชนชุมชนเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 6 คู่ ได้แก่ กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 5,000-10,000 บาทมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดของชุมชนเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีมากกว่ากลุ่มรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนตั้งแต่ 10,001-15,000 บาทและกลุ่มรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนตั้งแต่ 15,001-20,000 บาท สาหรับกลุ่มรายได้เฉลีย่
ต่อเดือนตั้งแต่ 25,001 ขึ้นไปและกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 20,001-25,000 บาทมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของชุมชนเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีมากกว่ากลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนตั้งแต่ 10,001-15,000 บาท และกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 25,001 ขึ้นไปมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของชุมชนเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีมากกว่ากลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนตั้งแต่ 15,001-20,000 บาท และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Songkaew (2014) พบว่า ประชาชนในเขตสถานี
ตารวจภูธรเมืองนนทบุรีที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม โจรกรรม
รถจักรยานยนต์และรถยนต์พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ 10,000 บาทหรือต่ากว่ามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม
การโจรกรรมรถจักรยานยนต์และรถยนต์มากกว่าประชาชนที่มีรายได้สูงกว่า 15,000 บาท
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. คณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ก.ค.อ.) ควรมีนโยบายที่เป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาควบคู่ไป
กับนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสที่จะมีหน้าที่การงานที่ดีและมั่นคงกว่า
การค้าประเวณี
2. ควรเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส เช่น สายด่วน เว็บไซต์
และแอปพลิเคชัน เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
3. กรมการจัดหางานควรจัดหางานสาหรับผู้ที่ค้าประเวณี ให้มีอาชีพที่มั่นคง เป็นหลักแหล่ง เพื่อหลีกเลี่ยง
การประกอบอาชีพค้าประเวณี
4. ควรจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อปลูกฝั่งจิตสานึกของประชาชนภายในชุมชน โดยอาจเริ่มต้นจาก
ครอบครัว ผู้นาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ โดยชี้ให้เห็นว่าการค้าประเวณีก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมอย่างร้ายแรง
5. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีแก่ประชาชน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในเขตพื้นที่อื่น ๆ
เพื่อจะได้มีแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่หลากหลาย
2. ควรมีการศึกษาถึงสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้าประเวณี เพื่อเป็นการกาหนดแนวทางและมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ควรมีศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณควบคู่กับการวิจัยเชิงคุณภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
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