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บทคัดย่อ
การศึกษาเรือ่ งการบริหารจัดการความปลอดภัยส�ำหรับผูม้ าใช้บริการ กรณีศกึ ษาตลาดนัดสวนจตุจกั ร
กรุงเทพมหานครในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษามาตรการ
การรักษาความปลอดภัย 2) เพื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
และ 3) เพื่อแสวงหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการรักษาความปลอดภัยของตลาดนัดสวนจตุจักร ประชากร
ที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ (1) การวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน
การรักษาความปลอดภัยรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 6 คน โดยท�ำการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและใช้แบบสัมภาษณ์
เป็นเครื่องมือในการวิจัย (2) การวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้บริการตลาดนัดสวนจตุจักร จ�ำนวน 400 คน
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การจ�ำแนกพหุ
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผลการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการของตลาดนัดสวนจตุจักร
ได้มีนโยบายโดยมีการบูรณาการร่วมกันทั้งการใช้ก�ำลังคนและเทคโนโลยีมาใช้ แต่ในการปฏิบัติงานพบว่า
การจัดผังร้านค้าในตลาดที่แออัดและเป็นตรอกซอกซอยจ�ำนวนมาก จึงท�ำให้จ�ำนวนของเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยไม่พอที่จะสามารถเดินเข้าไปตรวจตราและดูแลได้อย่างทั่วถึง จากการประเมินพบว่า
การจัดการความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์ดีโดยเน้นความเข้มงวดมากขึ้น ความมั่นคงความปลอดภัยของผู้มา
ใช้บริการมากขึ้น พนักงานรักษาความปลอดภัยมีคุณภาพมากขึ้น นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้
เกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ส่วนในเรื่องของการรับรู้ที่น้อยที่สุด
คือ ตลาดนัดสวนจตุจักรมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ นอกจากนี้ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับการเกิดอาชญากรรม ได้แก่ เพศ (Sig.= 0.000)
Recieved: December 12, 2018

Revised: February 12, 2019

51

Accepted: March 20, 2019

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

อายุ (Sig.= 0.000) อาชีพ (Sig.= 0.000) การเคยตกเป็นผู้ประสบกับการก่ออาชญากรรม (Sig.= 0.000)
ประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว (Sig.= 0.047) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัย
ส่วนบุคคลที่มีผลต่อการรับรู้ถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย ได้แก่ อายุ (Sig.= 0.000) และอาชีพ
(Sig.= 0.000) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการความปลอดภัย ตลาดนัดสวนจตุจักร มาตรการการรักษาความปลอดภัย
Abstract
This research on security management for the service users: case study Chatuchak
Flea Market, Bangkok utilied the mixed–methods research, which aims 1) to study the
security measures, 2) to investigate the perception of security measures of the service users,
and 3) to seek the policies in improving its security in Chatuchak Flea Market. The study
population is divided into two groups: (1) qualitative research included 6 people of
executive and security staff, which used in–depth interviews and questionnaires, and
(2) quantitative research was a group of 400 Chatuchak Flea Market users by using
questionnaires as a tool for data collection. The statistics used for data analysis were
percentage, mean, standard deviation, ANOVA, and qualitative data analysis.
The study indicated that the policy of safeguarding for Chatuchak Flea Market users
is currently implemented by integrating both manpower and technology for security
purposes. In practice, the layout of the shops in crowded markets and numerous alleys
affected the number of security staff, which was insufficient to be able to monitor and
maintain the safety thoroughly. However, the evaluation was found that the security
management was at a sufficient level, with an emphasis on being more rigorous, more
security to market’ users, and more qualified security staff. In addition, the sample group
had only a moderate level of awareness about security measures. The least perceived is
the Chatuchak Flea Market has a security system that covers all areas. The results of
hypothesis testing showed that personal factors affecting the perception of crime in the
Chatuchak Flea Market, which were gender (Sig.= 0.000), age (Sig.= 0.000), occupation
(Sig.= 0.000), experiencing the crime (Sig.= 0.000), experiencing in the market (Sig.= 0.047)
were statistically significant at the level of 0.05. Also, the perception of safety measures
was age (Sig.= 0.000) and occupation (Sig.= 0.000) were statistically significant at the level
of 0.05.
Keywords: security management, Chatuchak flea market, security measures
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บทน�ำ

ประเทศไทยมีตลาดนัดที่มีชื่อเสียงจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพฯ และเป็นล�ำดับต้น ๆ ของ
ประเทศไทย เป็นทีร่ จู้ กั ของผูค้ นทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีบทบาทส�ำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
ของประเทศที่รู้จักกันดีคือ “ตลาดนัดสวนจตุจักร” (Aschaitrakul, 2013) จากที่ไม่มีความลงตัวในทุกด้าน
ก็ได้มีการจัดระเบียบการค้า มีการปรับปรุงตลาดและมีการประชาสัมพันธ์อย่างสม�่ำเสมอ จึงท�ำให้ตลาดนัด
สวนจตุจักรยังคงเป็นสถานที่มีจ�ำนวนผู้คนที่ใช้บริการในปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยอยู่ที่วันละ
200,000 คน (Srinakorn, 2010) ปัจจุบันการบริหารงานของตลาดนัดสวนจตุจักรอยู่ภายใต้การบริหารของ
การรถไฟแห่งประเทศไทยและด้วยความที่ไม่เคยบริหารตลาดมาก่อนนั้น จากการส�ำรวจพบว่าพื้นที่ภายใน
ตลาดนั้นมีความแออัดของแผงร้านค้าจ�ำนวนมาก เนื่องจากเป็นตลาดเปิดเส้นทางการสัญจรทางเดินที่
คับแคบมีปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดอาชญากรรม ความพลุกพล่านของผู้มาใช้บริการหรือนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่สามารถสร้างความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหรือการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรม ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยอย่างชัดเจน  
จากผลกระทบของการเกิดอาชญากรรมในเขตพื้นที่ตลาดนัดสวนจตุจักรส่งผลท�ำให้ได้มีการด�ำเนิน
การด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยมีการใช้ระบบการจัดการที่หลากหลายที่จะ
สามารถควบคุมดูแลเหตุอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยจะต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ใช้
ก�ำลังคนในการตรวจตราและใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีการตรวจจับหรือตรวจสิ่งของวัตถุต้องสงสัย รวมถึง
การปรั บ ปรุงภูมิทัศน์ของตลาดไม่ให้อยู ่ ในจุ ด เสี่ ย งที่ มี ก ารก่ อ เหตุ อ าชญากรรม ซึ่ ง ปั จจุ บันมี ต ลาดนั ด
สวนจตุจักรได้มีระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ด้าน ได้แก่
1. ระบบการรักษาความปลอดภัยโดยใช้คน คือ ระบบรักษาความปลอดภัยแบบใช้เจ้าหน้าที่เป็น
ผู้ด�ำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืน รวมทั้งภัยทางธรรมชาติ
2. ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบอิเล็กทรอนิกส์คือ การรักษาความปลอดภัยโดยใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาดูแลสถานที่ เช่น ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบกล้องวงจรโทรทัศน์
วงจรปิด ระบบเสียงประกาศ ระบบไม้กั้น เป็นต้น
3. มาตรการการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ เช่น การปรับปรุงแวดล้อมของตลาดนัดเพื่อป้องกัน
อาชญากรรม ได้แก่ การปรับปรุงเรื่องแสงสว่าง การปรับปรุงการสัญจรในพื้นที่และการจัดวางผังบริเวณ
เป็นต้น
นอกจากนั้นยังต้องมีการปฏิบัติตามระบบการตรวจสอบ ตรวจตราอย่างสม�่ำเสมอก็สามารถปิดช่อง
โอกาสที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรมหรือความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ที่ย่อมส่งผลกระทบต่อสถานที่
รวมถึงการตัดสินใจเดินทางมายังสถานที่แหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอีกด้วย (Boakye, 2010)
ดังนั้นตลาดนัดสวนจตุจักรควรมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง
ในการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาวิจัยถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัย
ของตลาดนัดสวนจตุจักร เพื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการใน
ตลาดนัดสวนจตุจักร โดยศึกษาถึงปัจจัยใดที่มีผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมและความปลอดภัย
ของผู้ใช้บริการและการรับรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมและความปลอดภัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของตลาดนัด
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สวนจตุจักร และสามารถใช้เป็นแนวคิดในการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยของตลาดนัดอื่น ๆ
ในลักษณะรูปแบบเดียวกันในอนาคตรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและชื่อเสียงของ
ประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษามาตรการการรักษาความปลอดภัยของตลาดนัดสวนจตุจักร
2. เพื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการในตลาดนัดสวน
จตุจักร
3. เพื่อแสวงหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการรักษาความปลอดภัยของตลาดนัดสวนจตุจักร
การทบทวนวรรณกรรม
ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการรักษาความปลอดภัย
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้คน เครื่องมือและเทคโนโลยี ผสมผสานกับแนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
และความปลอดภัยของประชาชนผู้มาใช้บริการ (Perception of Crime–Safety) โดยมักจะตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมได้ง่ายเพราะพวกเขามักจะท�ำตัวตามสบาย ไม่ระวังตัวเอง ไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ ไม่ทราบว่า
พื้นที่นั้นเป็นสถานที่อันตราย และไม่ทราบว่าปกติแล้วในพื้นที่นั้นเกิดอาชญากรรมขึ้นบ้างหรือไม่ จึงเป็น
เป้าหมายของคนร้ายในการฉกชิงวิ่งราวได้ง่าย เพราะความแตกต่างจากคนในท้องถิ่นชัดเจนตามทฤษฎี
สามเหลี่ยมอาชญากรรม (Aschaitrakul, 2013) อีกทั้งยังสอดคล้องกับด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ กับการรับรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมและความปลอดภัยพบว่า เพศ อายุ จ�ำนวนครั้ง
ที่มาใช้บริการ จุดประสงค์ที่มาใช้บริการ จ�ำนวนบุคคลที่มาใช้บริการ การได้รับรู้ข่าวสารอาชญากรรม
รวมถึงประสบการณ์ในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมส่งผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับอาชญากรรม และความ
ปลอดภัยที่แตกต่างกันตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยของตลาดนัดจตุจักรที่มีการบริหารจัดการ
ในบริบทของตลาดนัดสวนจตุจักร (Wongleedee & Yiamjanya, 2011)
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ การส�ำรวจวิจัยครั้งนี้ได้ก�ำหนดขอบเขตการวิจัยด้านพื้นที่ คือ ที่ตลาดนัด
สวนจตุจักร ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งท�ำการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากผู้บริหารตลาดนัดสวนจตุจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งสิ้น 6 คน
2.2 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งท�ำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
จากนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการตลาดนัดสวนจตุจักร จ�ำนวนทั้งสิ้น 400 คน
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วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการความปลอดภัยส�ำหรับผู้มาใช้บริการ กรณีศึกษาตลาดนัด
สวนจตุจักร กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัย
เชิงคุณภาพ และการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณควบคู่กันไป โดยมีวิธีการด�ำเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้จะท�ำการศึกษา
ในพื้นที่ของตลาดนัดสวนจตุจักรทั้งหมด โดยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท�ำการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหาร
ตลาดนัดสวนจตุจักรจ�ำนวน 3 คน ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยจ�ำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน
โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.2 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการตลาดนัดสวนจตุจักร จ�ำนวน 400 คน
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลส�ำหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการดังนี้
2.1 แหล่งปฐมภูมิ การเก็บรวบรวมข้ อ มู ล ในการศึ ก ษาวิ จัย ในครั้ ง นี้ ผู ้ วิจัย ด� ำ เนิ นการแจก
และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ใช้บริการ
และผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่ตลาดนัดสวนจตุจักรด้วยตนเองจนครบตาม
จ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ เมื่อเก็บแบบสอบถามครบถ้วนแล้วจึงน�ำแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของข้อมูล
2.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน�ำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�ำเร็จรูป ส�ำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และเลือกใช้สถิติให้สอดคล้องกับระดับการวัดตัวแปรดังนี้
3.1 สถิติส�ำหรับทดสอบความเชื่อถือได้ของมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได้
3.2 สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบาย
ตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะภูมิหลังทางสังคมของกลุ่มตัวอย่าง
3.3 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
				 • การวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัวกับ
ตัวแปรตาม โดยใช้ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05
				 • การวิ เ คราะห์ ก ารจ� ำ แนกพหุ เพื่ อ อธิ บ ายว่ า ปั จ จั ย ใดบ้ า งที่ สั ม พั น ธ์ ห รื อ ส่ ง อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ตัวแปรตาม โดยใช้ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า สถานการณ์การเกิดอาชญากรรมในเขตพื้นที่ของตลาดนัดสวนจตุจักรนั้น
จะเป็นอาชญากรรมขนาดเล็ก ไม่มีความร้ายแรงและไม่มีความสูญเสียถึงชีวิต โดยลักษณะของการเกิด
อาชญากรรมที่พบคือ การล้วงกระเป๋า การกรีดกระเป๋าเพื่อลักขโมยทรัพย์สิน เป็นต้น เนื่องจากสถานที่
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ดังกล่าวมีคนพลุกพล่านอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งในบางครั้งมีผู้มาใช้บริการหนาแน่นเบียดเสียดจึงท�ำให้ผู้ที่
กระท�ำความผิดใช้เป็นช่องโอกาสในการก่อเหตุได้ง่าย ซึ่งผู้ที่กระท�ำความผิดหรือผู้ก่อเหตุในเขตพื้นที่
พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนจากประเทศเพื่อนบ้านมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กระบวนการมิจฉาชีพจาก
ประเทศจีน อย่างไรก็ดีจากข้อมูลที่ตรงกันของบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่
และสถานีต�ำรวจนครบาลบางซื่อพบว่า จ�ำนวนของการเกิดอาชญากรรมและความถี่ในการเกิดอาชญากรรม
ในเขตพื้นที่นี้มีจ�ำนวนลดลง
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการในตลาดนัดสวนจตุจักรพบว่า ในปัจจุบัน
มีนโยบายในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยการบูรณาการร่วมกันทั้งการใช้ก�ำลังคนและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลความปลอดภัย โดยในด้านของเทคโนโลยีที่ใช้ประกอบด้วยแอปพลิเคชัน
Chatuchak Guide การจัดสร้างกลุ่มไลน์ของพนักงานรักษาความปลอดภัย การเพิ่มการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด โดยเฉพาะบริเวณจุดอับหรือจุดที่มองไม่เห็น มีอุปกรณ์ในการตรวจรถ การสแกนตรวจวัตถุระเบิด
นอกจากนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยยังได้มีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ โดยมี
การเพิ่มก�ำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปดูแลภัยในจุดเสี่ยง ซึ่งก�ำลังคนที่เข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัยนั้น
เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่รับผิดชอบได้มีการตรวจสอบว่ามีการลงทะเบียนในการท�ำงานและยัง
เคร่งครัดในเรื่องของจ�ำนวนแรงงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นอกจากนั้นในด้านของสถานีต�ำรวจนครบาล
บางซื่อยังได้มีการส่งก�ำลังเจ้าหน้าที่ต�ำรวจไปช่วยดูแลในเรื่องของความปลอดภัยรอบนอก โดยเน้นในส่วน
ที่ไม่มีใครดูแลและเพิ่มในจุดเสี่ยง
ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการด�ำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการใน
ตลาดนัดสวนจตุจักรพบว่า การจัดผังร้านค้าที่แออัดและเป็นตรอกซอกซอยจ�ำนวนมาก และก�ำลังของ
เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยไม่สามารถทีจ่ ะเดินเข้าไปตรวจตราและดูแลรักษาความปลอดภัยได้อย่างทัว่ ถึง
การประสบความส�ำเร็จในด้านของการลดและป้องกันอาชญากรรมภายในพื้นที่ตลาดนัดสวนจตุจักร
พบว่า การจัดการความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากมีความเข้มงวดกวดขันมากขึ้น เน้นความมั่นคง
ความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ พนักงานรักษาความปลอดภัยมีคุณภาพมากขึ้น โดยมีระเบียบในการรับ
พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องมีใบอนุญาตการท�ำงานหรือใบผ่านการอบรมที่บ่งบอกถึงความเป็น
มืออาชีพ และยังมีความเข้มงวดในเรื่องของการส่งประวัติไปตรวจสอบว่ามีคดีอาชญากรรมติดตัวมาก่อน
เข้ามาท�ำงานหรือไม่ นอกจากนี้ในเรื่องของความประสบความส�ำเร็จในด้านของการลดและการป้องกัน
อาชญากรรมนั้น ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้เกี่ยวกับ
การเกิด อาชญากรรมในเขตพื้นที่โดยภาพรวมอยู ่ ในระดับปานกลาง ( x = 3.01) โดยกลุ ่ม ตัวอย่า งมี
ความคิดเห็นว่าคนร้ายที่จะเข้ามาก่ออาชญากรรมส่วนใหญ่จะแฝงตัวมาเป็นผู้ใช้บริการหรือนักท่องเที่ยว
ดังนั้นเมื่อผู้ใช้บริการหรือนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจะต้องมีความระมัดระวังในการเก็บรักษา
ทรัพย์สินและของมีค่าไว้เป็นอย่างดี รวมทั้งไม่ควรมีการใส่โชว์ทรัพย์สินหรือของมีค่าราคาแพงเพราะเป็น
การล่อตาล่อใจคนร้าย นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ท�ำการศึกษาถึงการรับรู้ถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยส่วนใหญ่รับรู้ว่ายานพาหนะจะมีความปลอดภัยเมื่อมาใช้บริการจอดรถ รองลงมามี
ความมั่นใจว่าการตรวจสอบรถเข้า–ออก ส่วนเรื่องที่มีการรับรู้ที่น้อยที่สุด คือ ตลาดนัดสวนจตุจักรมีระบบ
รักษาความปลอดภัยทีค่ รอบคลุมทุกพืน้ ทีข่ องตลาดนัด
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ผลการทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับการเกิดอาชญากรรมในเขตพื้นที่ พบว่า
ตัวแปรที่มีผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับการเกิดอาชญากรรม ได้แก่ เพศ (Sig.= 0.000) อายุ (Sig.= 0.000)
อาชีพ (Sig.= 0.000) การเคยตกเป็นผู้ประสบกับการก่ออาชญากรรม (Sig.= 0.000) และประสบการณ์ใน
การเดินทางมาท่องเทีย่ ว (Sig.= 0.047) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการรับรู้ถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยพบว่า ตัวแปรที่มี
ผลต่อการรับรู้ถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย ได้แก่ อายุ (Sig.= 0.000) อาชีพ (Sig.= 0.000) อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาเรือ่ งการบริหารจัดการความปลอดภัยส�ำหรับผูม้ าใช้บริการ กรณีศกึ ษาตลาดนัดสวนจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้น�ำผลข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณคุณภาพ
มาท�ำการอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้
ด้านมาตรการการรักษาความปลอดภัย ผู้บริหารได้ให้ความส�ำคัญต่อนโยบายในการดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้แก่ผู้มาใช้บริการและนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา
โดยได้มีแนวทางในการบูรณาการร่วมกันทั้งในด้านการใช้ก�ำลังเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยี ได้แก่ แอปพลิเคชัน
Chatuchak Guide การจัดสร้างกลุม่ ไลน์ของพนักงานรักษาความปลอดภัยเพือ่ การติดต่อสือ่ สาร มีการติดตัง้
กล้องวงจรปิดเพิ่มเติม มีการเพิ่มเติมอุปกรณ์ในการตรวจรถ การสแกนตรวจวัตถุระเบิด ส่วนในด้านของ
ก�ำลังเจ้าหน้าที่นั้น ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการวางแผนเพิ่มก�ำลังเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปดูแลรักษา
ความปลอดภัยในจุดเสี่ยงต่าง ๆ โดยบริษัทรักษาความปลอดภัยที่รับผิดชอบ ในส่วนของสถานีต�ำรวจ
นครบาลบางซื่อได้มีการส่งก�ำลังเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเข้ามาช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณรอบนอก
โดยจะเน้นไปในส่วนที่ไม่มีผู้ดูแลหรือตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพยังพบอีกว่าในการ
ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่ที่มีอาณาบริเวณกว้างขวางและมีจ�ำนวนผู้ที่มาใช้บริการ
อย่างหนาแน่นนั้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Srinakorn (2010) ที่ได้ท�ำศึกษาระบบความปลอดภัย
ภายในหน่วยงานทหารของกองพันส่งก�ำลังและบริการที่ 21 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 เกี่ยวกับระบบรักษา
ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีองค์ประกอบ คือ 1) เครื่องมืออุปกรณ์ คือ ระบบฮาร์ดแวร์ที่เป็น
เครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการท�ำงาน การค้นคว้าหาข้อมูล การเก็บข้อมูล 2) โปรแกรม
ควบคุมการใช้งาน โดยภายในฮาร์ดแวร์จะมีการจัดเก็บโปรแกรมที่ถูกออกแบบไว้ส�ำหรับการใช้งานต่าง ๆ
3) ผู้ใช้งานและผู้ควบคุมระบบ ซึ่งผู้ควบคุมระบบจะเป็นผู้ที่ท�ำให้เครื่องมืออุปกรณ์และโปรแกรมควบคุมการ
ใช้งานสามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Kleemanakij (2007)
ได้ท�ำการศึกษาระบบรักษาความปลอดภัยส�ำหรับหมู่บ้านและอาคารสถานที่ราชการ
การรับรู้เกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการในตลาดนัดสวนจตุจักร พบว่า
ผู้ที่มาใช้บริการหรือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวมีการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.26) รองลงมาคือ การมีความมั่นใจว่ าเจ้าหน้าที่ รักษา
ความปลอดภัยมีความรู้ ความสามารถในการควบคุมดูแลความปลอดภัยขณะมาใช้บริการได้ ตลาดนัด
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สวนจตุจักร มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ครบถ้วน ครอบคลุมทุกพื้นที่อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.28,
x = 3.26, x = 3.22) ( x = 3.17, x = 3.06, x = 3.00) ตามล�ำดับ ผู้ที่มาใช้บริการหรือนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางมาท่องเที่ยว ยังขาดการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัย การขาดการป้องกันชีวิต
และทรัพย์สิน เงินทองหรือสิ่งของมีค่าที่ติดตัวมา ขาดการระมัดระวังตัวที่ดี เป็นต้น จึงเป็นช่องโอกาส
ที่คนร้ายจะเข้ามาท�ำร้ายหรือหยิบเอาทรัพย์สินเงินทองไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Aschaitrakul
(2013) ได้ท�ำการศึกษาเรื่องการรับรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่มีต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ�้ำและการแนะน�ำแหล่งท่องเที่ยวศึกษาถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร
ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการด�ำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการ พบว่า
ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดูแลรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่นั้น มีการจัดผังร้านค้าที่มีความแออัด
ในทุกตรอกซอกซอย ท�ำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีจ�ำนวนที่ไม่เพียงพออยู่แล้วไม่สามารถที่จะ
เข้าไปตรวจตรา สอดส่อง ดูแลรักษาความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับทฤษฎีว่าด้วยการไหล
ของมวลชน เป็นการออกแบบพื้นที่สภาพแวดล้อมของระบบขนส่งมวลชนให้มีพื้นที่ส�ำหรับสาธารณชนที่จะ
ไหลตามคนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งให้เป็นไปอย่างมีระเบียบไม่ติดขัด จะง่ายต่อการสังเกตการณ์ของ
ผู้ดูแลความปลอดภัย หากการไหลไม่เป็นระเบียบ มีอุปสรรค ติดขัดเกาะกันเป็นกลุ่มจะเปิดโอกาสให้คนร้าย
ประกอบอาชญากรรมได้โดยง่าย (Royal Thai Police, 2017)
การประสบความส�ำเร็จในด้านของการลดและป้องกันอาชญากรรมภายในพื้นที่พบว่า การจัดการ
ด้านการรักษาความปลอดภัย การลดและการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทางตลาดได้มี
นโยบายในการป้องกันอาชญากรรมให้มีความเข้มแข็งและมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น มีพนักงานรักษา
ความปลอดภัยทีม่ ใี บอนุญาตในการท�ำงานหรือใบผ่านการอบรม รวมทัง้ การส่งประวัตไิ ปท�ำการตรวจสอบว่า
เคยมีประวัตกิ ารกระท�ำความผิด สอดคล้องกับผลจากการศึกษาวิจยั ในเชิงปริมาณพบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีระดับ
การรับรูเ้ กีย่ วกับการเกิดอาชญากรรมภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 3.01) โดยมีความคิดเห็นว่าผูร้ า้ ย
จะแฝงตัวเป็นผู้มาใช้บริการ ดังนั้นผู้ที่มาใช้บริการจะต้องมีความระมัดระวังหรือการป้องกันตัวในการเก็บ
รักษาทรัพย์สิน เงินทองและของมีค่าไว้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ท�ำการศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับ
มาตรการการรักษาความปลอดภัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นสามารถ
ที่จะสรุปได้ว่าเพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในด้านของความปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยวนั้น
ทางตลาดนัดสวนจตุจักร ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการใน
การรักษาความปลอดภัยให้มากยิง่ ขึน้
การทดสอบสมมติฐานในการวิจัย
จากการศึกษาในสมมติฐานที่ 1 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ประสบการณ์ใน
การเดินทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดนัดสวนจตุจักรและการเคยตกเป็นผู้ประสบกับการก่ออาชญากรรมมีผลต่อ
การรับรู้เกี่ยวกับการเกิดอาชญากรรม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรที่มีผลต่อการรับรู้
เกี่ยวกับการเกิดอาชญากรรม ได้แก่ อาชีพ (Beta = .638) อายุ (Beta = .251) เพศ (Beta = .171)
การเคยตกเป็นผู้ประสบกับการก่ออาชญากรรม (Beta = .146) ประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว
(Beta = .105)
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจัยส่วนบุคคลทีผ่ ลต่อการรับรูเ้ กีย่ วกับการเกิดอาชญากรรม
จ�ำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่และการเคยตกเป็น
ผู้ประสบกับการก่ออาชญากรรม
Source of Variation
Covariates (Combined)
รายได้
Main Effects (Combined)
เพศ
อายุ
อาชีพ
ประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว
การเคยตกเป็นผู้ประสบกับการก่ออาชญากรรม
Model
Residual
Total
*p < 0.05

Sum of
Squares
4.373
24.8501.892
7.284
14.375
.442
.858
29.22421.11
250.336

Hierarchical Method
Mean
df Square
F
1
15
1
5
5
3
1
16
383
399

4.373
1.657
1.892
1.457
2.875
.147
.858
1.826
.055
.126

79.342
30.055
34.320
26.429
52.156
2.673
15.565
33.136

Sig.
.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
.047*
.000*
.000*

อาชี พ กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ เกษี ย ณอายุ แ ละว่ า งงานมี ก ารรั บรู ้ เ กี่ ย วกั บการเกิ ด อาชญากรรม
มากกว่าพ่อบ้านและแม่บ้าน ส่วนอาชีพอื่น ๆ เช่น พนักงานบริษัทเอกชนและลูกจ้าง ธุรกิจส่วนตัว
และค้าขาย นักเรียนและนักศึกษา เป็นต้น จะมีการรับรู้เกี่ยวกับการเกิดอาชญากรรมในเขตพื้นที่แตกต่างกัน
ออกไป เพราะในแต่ละกลุม่ อาชีพจะมีชว่ งเวลาในการออกไปเดินท่องเทีย่ วทีต่ ลาดนัดสวนจตุจกั รแตกต่างกัน
อายุ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 20–30 ปี มีการรับรู้เกี่ยวกับการเกิดอาชญากรรมมากกว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่ มี อ ายุ ม ากกว่ า 60 ปี ขึ้ น ไป และระดั บ อายุ อ ยู ่ ใ นช่ ว งต่ า ง ๆ จะมี ร ะดั บ การรั บ รู ้ ที่ แ ตกต่ า งกั น ตาม
ประสบการณ์
เพศ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น เพศหญิ ง มี ก ารรั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ การเกิ ด อาชญากรรมมากกว่ า เพศชาย
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Jermsittiparsert et al. (2014) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งความหวาดกลั ว ภั ย
อาชญากรรมของประชาชนในหมู ่ บ ้ า นเมื อ งเอก ต�ำบลหลั ก หก อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี พบว่ า
เพศมีความสัมพันธ์กับการรับทราบถึงปัญหาอาชญากรรมในหมู่บ้านเมืองเอกแตกต่างกัน ท�ำให้มีระดับ
ความหวาดกลัวภัยต่ออาชญากรรมในหมู่บ้านเมืองเอกแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
การเคยตกเป็นผู้ประสบกับการก่ออาชญากรรม กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยตกเป็นผู้ประสบกับการก่อ
อาชญากรรมมีการรับรู้เกี่ยวกับการเกิดอาชญากรรมมากกว่าผู้ที่เคยเป็นผู้ประสบกับการก่ออาชญากรรม
ที่มีการรับรู้เกี่ยวกับการเกิดอาชญากรรมในเขตพื้นที่ตลาดนัดสวนจตุจักรน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
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ที่ผู้มาใช้บริการที่ไม่เคยตกเป็นผู้ประสบกับการก่ออาชญากรรมได้ให้ความส�ำคัญกับการรับรู้เกี่ยวกับ
การเกิดอาชญากรรมในเขตพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เช่น ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ จึงท�ำให้มีการวางแผนใน
การเดินทางไปท่องเที่ยว มีการระวังตัวหรือมีการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อจาก
อาชญากรรมมากกว่าผู้ที่เคยเป็นผู้ประสบกับการก่ออาชญากรรมภายในตลาดนัดสวนจตุจักร
ประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว
มากครั้งหรือบ่อยครั้ง จะมีการรับรู้เกี่ยวกับการเกิดอาชญากรรมสูงกว่าผู้ที่มีประสบการณ์น้อยครั้งหรือ
นานครั้ง ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้มาใช้บริการที่มีประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวบ่อย ๆ หรือเป็นประจ�ำ
จะมีประสบการณ์พบเห็นหรือเคยตกเป็นผู้เสียหายหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
จึงท�ำให้มีความรู้ความเข้าใจในการมาท่องเที่ยวที่ตลาดนัดสวนจตุจักรดี สอดคล้องกับการศึกษาของ
Jermsittiparsert et al. (2014) ได้ศึกษาเรื่องความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนในหมู่บ้าน
เมืองเอก ต�ำบลหลักหก อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
นอกจากนี้จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อาชีพ มีผลต่อการรับรู้
ถึ ง มาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย ของตลาดนั ด สวนจตุ จั ก รอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
โดยตัวแปรที่มีผลต่อการรับรู้ถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของตลาดนัดสวนจตุจักร ได้แก่ อายุ (Beta =
.586) อาชีพ (Beta = .547)
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจัยส่วนบุคคลที่ผลต่อการรับรู้ถึงมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของตลาดนัดสวนจตุจักร จ�ำแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ประสบการณ์ในการเดินทาง
มาท่องเที่ยวและการเคยตกเป็นผู้ประสบกับการก่ออาชญากรรม
Source of Variation

Sum of
Squares

Covariates (Combined)
รายได้
Main Effects (Combined)
เพศ
อายุ
อาชีพ
ประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว
การเคยตกเป็นผู้ประสบกับการก่ออาชญากรรม
Model
Residual
Total
*p < 0.05

.755
12.028
.089
5.143
6.703
.092
.001
12.783
21.175
36.959
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Hierarchical Method
Mean
df Square
F
1
15
1
5
5
3
1
16
383
399

.755
.802
.089
1.029
1.341
.031
.001
.799
.063
.093

11.9661
2.704
1.415
16.295
21.237
.486
.020
12.658

Sig.
.001*
000*
.235
.000*
.000*
.692
.886
.000*
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อายุ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 41–50 ปี มีการรับรู้ถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยมากกว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป เคยมีการพบเห็นเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้น มีการศึกษาข้อมูลของพื้นที่ มีการหา
ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ อาชญากรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง นั้ น จึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การรั บ รู ้ ถึ ง มาตรการรั ก ษา
ความปลอดภัยว่าสามารถที่จะให้ความคุ้มครองหรือการป้องกันตนเองเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหาย
จากอาชญากรรมได้มากกว่าผู้มาใช้บริการที่อยู่ในช่วงอายุอื่น ๆ เนื่องจากผู้มาใช้บริการในตลาดนัด
สวนจตุจักรในช่วงอายุอื่น ๆ นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายวัยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่น วัยหนุ่มสาว วัยท�ำงาน นักเรียน
นักศึกษาและไม่เคยประสบกับเหตุการณ์ในการตกเป็นผู้เสียหายหรือการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม รวมทั้ง
ต้องการที่จะไปพักผ่อนหรือไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ มากกว่าที่จะเดินมาท่องเที่ยวที่ตลาดนัด
สวนจตุจักรเพียงแห่งเดียว จึงท�ำให้ไม่มีโอกาสได้รับรู้ถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยเท่าที่ควร ซึ่งไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของ Wongleedee & Yiamjanya (2011) ได้ท�ำการวิจัยศึกษาเรื่องพฤติกรรม
การบริโภคและความพึงพอใจด้านสินค้าบริการและด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ตลาดนัด
สวนจตุจักรพบว่า ผู้มาใช้บริการในตลาดนัดสวนจตุจักรที่เป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน
มีระดับความพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในตลาดนัดสวนจตุจักรไม่แตกต่าง
อาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวและค้าขายมีการรับรู้ถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย
มากกว่าอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและลูกจ้าง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของ
ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเพราะตนเองมีทรัพย์สินเงินทองที่มีราคา และทราบดีว่าจุดใดเป็นจุดล่อแหลม
หรือจุดเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรม ดังนั้นจึงมีการระมัดระวังตัวในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
มาเป็นอย่างดี รวมทั้งยังได้ให้ความส�ำคัญกับการรับรู้ถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของตลาดนัด
สวนจตุ จั ก รมากกว่าอาชีพ อื่น ซึ่งสอดคล้ อ งกั บการศึ ก ษาของ Sahapattana (2013) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง
ประสิทธิภาพสถานีต�ำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต�ำรวจประจ�ำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2556
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. เนื่องจากแผนผังของตลาดเป็นอุปสรรคส�ำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัย ดังนั้นในเมื่อ
การแก้ไขแผนผังของตลาดสวนจตุจักรเป็นเรื่องที่ท�ำได้ยาก จึงต้องมีการแก้ไขปัญหาด้วยการเพิ่มก�ำลังคนใน
การดูแลรักษาความปลอดภัยให้ทั่วถึงมากขึ้น และปัจจัยที่ส�ำคัญคือ ควรมีการรณรงค์ให้พ่อค้าแม่ค้าใน
ตลาดนัดสวนจตุจักรร่วมกันเป็นหูเป็นตา คอยสังเกตสิ่งที่ผิดปกติ สอดส่อง ดูแลความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้
บริการในตลาดนัดสวนจตุจักรด้วย เช่น การเตือนให้ผู้มาใช้บริการในตลาดนัดสวนจตุจักรระมัดระวังสิ่งของ
มีค่า การจัดตั้งไลน์กลุ่มพ่อค้าแม่ค้ากับกลุ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อรายงานเหตุการณ์ของ
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
2. ตลาดนัดสวนจตุจักรควรมีการเผยแพร่หรือมีการประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยที่มีคุณภาพให้กับผู้มาใช้บริการหรือนักท่องเที่ยวในตลาดนัดสวนจตุจักรได้รับทราบมากยิ่งขึ้น
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการในตลาดนัดสวนจตุจักรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตลาดนัด
สวนจตุจักร
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