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ตั้งแตเร่ิมตน 
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ปรึกษาแกคณะผูวิจัย เกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูล 
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 (1) 

บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 
คณะทํางานโครงการจัดระเบียบสังคมฯ ไดปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ภายใตความเสียสละและ

ความรวมมือกันเปนไปอยางดียิ่ง  แตการจะบรรลุวัตถุประสงคของการจัดระเบียบสังคมฯ  นั้น  
จําเปนตองสรางความมีสวนรวมของผูอาศัยในพื้นท่ีเปาหมายใหมีความเปนเจาของรวมกัน  
ตองการความสงบสุขรวมกัน  และตองการเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในพื้นท่ี  ท้ังนี้เพื่อ
รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูและปลอดภัยอยางยั่งยืน  และเพื่อใหโครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณ
ปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย     บรรลุถึงวัตถุประสงค   คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ  
เห็นสมควรที่จะเพิ่มความเขมขนในการจัดระเบียบสังคมฯ ข้ึนไปอีก  จึงกําหนดใหซอยประชาช่ืน-
นนทบุรี 8  เปนพื้นท่ีตนแบบการจัดระเบียบสังคมแบบมีสวนรวมจากนักศึกษา  ประชาชน  และ
ผูประกอบการ    ภายใตช่ือ  CAMPUS  SAFETY  ZONE   ดังนั้นเพื่อใหเกิดความรวมมือกันอยาง
แทจริงคณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯไดเชิญประธานชุมชน  ผูประกอบการหอพัก  รานคาจําหนาย
สุรา-ยาสูบ  สถานประกอบการ  สถานบันเทิง  รานอินเตอรเน็ต  ในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  เขารวม
ประชุม  เพ่ือช้ีแจงถึงวัตถุประสงค และเหตุผลของการเปด CAMPUS  SAFETY  ZONE จนถึง
ผลประโยชนท่ีทุกฝายจะไดจากความรวมมือกันปฏิบัติตามระเบียบ  ขอกฎหมาย  อันจะทําใหเกิด
ความนาอยูและปลอดภัยข้ึนในชุมชนและบริเวณรอบมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึง CAMPUS SAFETY  
ZONE  ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  นั้นเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว คณะทํางานจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย โดยแผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา  สํานักกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของคณะทํางานมีความตองการท่ีจะทําการวิจัยเร่ือง  การติดตาม  
ประเมินผล  และพัฒนาโครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE) 
การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวัดความรูความเขาใจและความคิดเห็นของชุมชนซอยประชา
ช่ืน-นนทบุรี 8  ท่ีมีตอการจัดระเบียบสังคม  เพื่อทราบความคิดเห็นของชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8  ท่ีมีตอผลสําเร็จ  ตลอดจนปญหาอุปสรรคของการจัดระเบียบสังคม เพ่ือหาปจจัยสําคัญ
วาจะมีผลกระทบตอการจัดระเบียบสังคมของชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  และเพื่อหารูปแบบ
การจัดระเบียบสังคมของชุมชนท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุมชนท่ีมีสถานศึกษาต้ังอยู  
คณะผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บขอมูลจากสถิติท่ีเกิดข้ึนจริงในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8   การแจก
แบบสอบถาม การสัมภาษณ  การประชุมกลุมยอย  และการสัมมนาวิชาการ กับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและ
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ปลอดภัย  ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE)  ประกอบดวย เจาพนักงาน
ของรัฐท่ีเกี่ยวของ อาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ผูประกอบการหอพักในซอยประชาช่ืน-
นนทบุรี 8  ประชาชนภายในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  เจาของสถานประกอบการ รานคาในซอย
ประชาช่ืน-นนทบุรี 8  และนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในการวิจัยในคร้ังนี้คณะผูวิจัยได
กําหนดตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ 6 ประการ ของพ้ืนที่ตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย ซอยประชาช่ืน-
นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE)  คือ 
 1.  ทุกหอพักถูกตองตามกฎหมาย และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.   2507   
 2.  รานคา  สถานประกอบการ  สถานบริการ  ตองมีใบอนุญาต  และปฏิบัติตาม      
       กฎหมายที่เกี่ยวของโดยเครงครัด 
 3.  รานคา  สถานบริการ  ท่ีจําหนายสุรา  ตองมีใบอนุญาตและเปด-ปด ตามเวลา   
 4.  ดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตภายใตส่ิงแวดลอมท่ีดี 
 5.  รักษาความปลอดภัยในพื้นท่ี  และมีระบบการจราจรที่ดี 
 6.  ใหชุมชนและนักศึกษามีสวนรวมในการบริหารพื้นท่ี 

 
คณะผูวิจัยได ประเมินผล ติดตาม และพัฒนาโครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑล

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 
(CAMPUS SAFETY  ZONE) ตามตัวช้ีวัดตามหลักเกณฑ  6  ประการ ผลการวิจัยพบวา 

 
ตัวชี้วัดท่ี  1.  ทุกหอพักถูกตองตามกฎหมาย  และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.  2507   
 1.1 ผลการติดตามและประเมินจากการวิเคราะหสถิติเกี่ยวกับหอพัก ปรากฏตามตาราง
ตอไปนี้ 
 
พ.ศ. จํานวน

หอพัก 

การจดทะเบียน จํานวน
หองพัก 

ผูพักอาศัยท้ังหมด 

จด
ทะเบียน 

รอยละ ไมจด
ทะเบียน 

รอยละ นักศึกษา บุคคล 

ภายนอก 

รวม 

2545 34 15 44 % 19 56 % 1,698 2,643 753 3,396 

2546 41 36 88 % 5 12 % 1,943 3,780 106 3,886 

2547 42 37 88 % 5 12 % 1,975 3,950 - 3,950 

2548 44 39 89 % 5 11 % 2,064 4,128 - 4,128 

2549 51 46 90 % 5 10 % 3,076 6,085 67 6,152 
2550 60 56 93 % 4 7 % 3,446 6,692 - 6,692 
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 จากสถิติเกี่ยวกับหอพักในป พ.ศ. 2545  พบวา มีจํานวนหอพักท้ังหมด  34  หอพัก  มีการ
จดทะเบียน  15  หอพัก   และไมจดทะเบียน  19  หอพัก หลังจากมีการจัดระเบียบสังคมบริเวณ
ปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย  ซอยประชาช่ืน-
นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE)  ปรากฏวาในป พ.ศ. 2550  มีจํานวนหอพักท้ังหมด  
60  หอพัก  มีหอพักท่ีจดทะเบียน  56  หอพัก   สวนท่ีเหลือจํานวน  4  หอพักอยูในข้ันตอนการขอ
จดทะเบียน 
 ขอเท็จจริงท่ีปรากฎแสดงใหเห็นวาการจัดระเบียบสังคมมีผลทําใหผูประกอบการ
หอพักตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายเหมือนกันทุกหอพัก  เม่ือนํามาจัดทําเปนกราฟเห็นปรากฎ
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกราฟเปนขอมูลท่ีตอเนื่องจากตาราง  ทําใหทราบวาปฏิกิริยาภายหลังการจัดระเบียบ
สังคมในพ้ืนท่ีดังกลาว  ตั้งแต  พ.ศ.  2545 – 2550  แยกใหเห็นวามีหอพักจดทะเบียนถูกตองตาม
กฎหมายเพ่ิมข้ึนมาก  จํานวนผูประกอบการหอพักในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน  และหอพักไมจดทะเบียนตาม
กฎหมายลดนอยลงมาก  ในปจจุบันหอพักทุกหอพักจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย  และปฏิบัติ
ตามกฎหมายอยางเครงครัด 
 1.2  การติดตามประเมินผลจากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  เห็นวา
โครงการจัดระเบียบสังคมสามารถปองกันการกระทําผิดระเบียบของผูประกอบการหอพักได
คอนขางมาก ผลของการจัดระเบียบสังคมประสบความสําเร็จคอนขางมาก   เห็นวาการจัดระเบียบ
สังคมเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอผูประกอบการหอพักในบริเวณซอยนี้และผูประกอบการหอพัก
ใหความรวมมือคอนขางมาก 
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1.3  การประเมินผลจากการสัมภาษณบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการจัดระเบียบสังคม  
ไดผลวาการจัดระเบียบสังคมเปนการสงเสริมใหหอพักไดดําเนินการใหถูกตองตาม พระราชบัญญัติ
หอพัก  พ.ศ. 2507  โดยการประสานงานกับหนวยงานที่มีความรับผิดชอบในการสงเสริมใหมีการ
จดทะเบียนหอพัก และกระตุนใหผูประกอบการหอพักดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
หอพัก  พ.ศ. 2507  คือ เปนหอพักท่ีมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีอายุไมเกิน  25  ป  เขาพักต้ังแต  5  
คนข้ึนไป  ตองมีการแยกชาย-หญิงออกจากกันอยางชัดเจนไมใหปะปนกัน ในปจจุบันจะเห็นไดวา
หอพักท่ีอยูในโครงการจัดระเบียบสังคมในพ้ืนท่ีซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  มีการยื่นขอจดทะเบียน
กันมากข้ึน 

1.4  การประเมินผลการประชุมกลุมยอยและการสัมมนาวิชาการโครงการจัดระเบียบสังคม
ในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  สามารถแกปญหาหอพักไมปฏิบัติตามกฎหมายได  และสามารถ
กําหนดการแยกชาย-หญิงอยางชัดเจนได 
 คณะผูวิจัยเห็นวาจากการศึกษาจากสถิติผลการดําเนินงาน แบบสอบถาม  การสัมภาษณ 
และการประชุมกลุมยอยและการสัมมนาในเรื่องนี้เห็นไดชัดวาโครงการจัดระเบียบสังคมประสบ
ความสําเร็จคอนขางมาก 
 
ตัวชี้วัดท่ี  2.  รานคา  สถานประกอบการ  สถานบริการ  ตองมีใบอนุญาต  และปฏิบัติตามกฎหมาย  
 2.1  สถิติรานคา  สถานประกอบการ  สถานบริการ  ปรากฏตามตารางตอไปนี้ 
 

พ.ศ. จํานวน (ราน) ใบอนุญาต 

มี รอยละ ไมมี รอยละ 
2545 4 2 50 % 2 50 % 
2546 5 3 60 % 2 40 % 
2547 7 5 71 % 2 29 % 
2548 10 9 90 % 1 10 % 
2549 12 12 100 % - - 
2550 16 16 100 % - - 

 
จากตารางขางตนแสดงวาสถิติรานคา  สถานประกอบการ  สถานบริการที่มีดนตรีพบวาใน

ป พ.ศ. 2545  รานคา สถานประกอบการ  สถานบริการท่ีมีดนตรี  จํานวน  4  ราน  มีใบอนุญาต
จํานวน  2  รานและไมมีใบอนุญาต จํานวน 2  ราน  หลังจากมีการจัดระเบียบสังคมบริเวณ

DPU



 (5) 

ปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัยซอยประชาช่ืน-
นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE)  แลวปรากฏวาในป  พ.ศ.  2550 รานคา สถาน
ประกอบการ  สถานบริการท่ีมีดนตรี  จํานวน  16  ราน  มีใบอนุญาตจํานวน  16  รานและไมพบ
รานคา  สถานประกอบการ  สถานบริการท่ีมีดนตรีท่ีไมมีใบอนุญาต   เมื่อนํามาจัดทําเปนกราฟเห็น
ปรากฏดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากกราฟสถิติ เกี่ยวกับ  รานคา  สถานประกอบการ  สถานบริการที่มีดนตรี แสดงใหเห็นวา   

หลังจากมีการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พ้ืนท่ีตนแบบชุมชน 
นาอยูและปลอดภัย  ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE) แลวปรากฏวา ในป 
พ.ศ. 2550  รานคา  สถานประกอบการ  สถานบริการที่มีดนตรี  จํานวน 16 ราน  มีใบอนุญาต
จํานวน 16 ราน คิดเปนรอยละ  100    และไมพบรานคา สถานประกอบการ  สถานบริการที่มีดนตรี  
ท่ีไมมีใบอนุญาต   ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนแสดงใหเห็นวาการจัดระเบียบสังคม  มีผลตอการประกอบ
ธุรกิจ  รานคา  สถานประกอบการ  สถานบริการท่ีมีดนตรี  ใหถูกตองตามกฎหมาย   
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สถิติรานอินเตอรเน็ต  ปรากฏตามตารางตอไปนี้ 
 

พ.ศ. จํานวน (ราน) ใบอนุญาต 

มี รอยละ ไมมี รอยละ 
2545 4 2 50 % 2 50 % 
2546 6 4 67 % 2 33 % 
2547 9 8 89 % 1 11 % 
2548 11 10 91 % 1 9 % 
2549 20 20 100 % - - 
2550 34 34 100 % - - 

 
จากตารางแสดงเฉพาะสถิติรานอินเตอรเน็ต  พบวาในป พ.ศ. 2545  มี  รานอินเตอรเน็ต 

จํานวน 4  ราน มีใบอนุญาต  จํานวน  2  รานและไมมีใบอนุญาต จํานวน 2 ราน   หลังจากมีการจัด
ระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE) แลวปรากฏวา ในป พ.ศ. 2550   มีราน
อินเตอรเน็ต  จํานวน  34  ราน  มีใบอนุญาตจํานวน  34  รานและไมพบรานอินเตอรเน็ตท่ีไมมี
ใบอนุญาต  เม่ือแสดงผลในรูปแบบของกราฟเห็นปรากฏดังนี้  

 จากกราฟสถิติ เกี่ยวกับ รานอินเตอรเน็ต  พบวาหลังจากมีการจัดระเบียบสังคมบริเวณ
ปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย  ซอยประชาช่ืน-
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นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE) แลวปรากฏวา ในป พ.ศ. 2550   มีรานอินเตอรเน็ต 
จํานวน 34  ราน  มีใบอนุญาตจํานวน  34  ราน  คิดเปนรอยละ  100   และไมพบรานอินเตอรเน็ตท่ี
ไมมีใบอนุญาต  ขอเท็จจริงแสดงใหเห็นวาในชุมชนมีจํานวนรานอินเตอรเน็ตมากข้ึน  แตมี
ใบอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย  ส่ิงท่ีตองดูตอไปคือมีการปฏิบัติตามกฎหมายถูกตองหรือไม  
 

สถิติรานสนุกเกอร  ปรากฏตามตารางตอไปนี้ 
 

พ.ศ. จํานวน (ราน) ใบอนุญาต 

มี รอยละ ไมมี 
2545 1 1 100 % - 
2546 1 1 100 % - 
2547 1 1 100 % - 
2548 1 1 100 % - 
2549 1 1 100 % - 
2550 - - - - 

 
จากสถิติรานสนุกเกอรพบวาในป พ.ศ. 2545  มีรานสนุกเกอรจํานวน 1   ราน มีใบอนุญาต  

จํานวน  1  ราน หลังจากมีการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ี
ตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย  ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE) แลว
ปรากฏวา ในป พ.ศ. 2550   ไมพบรานสนุกเกอรแตอยางใด  ปจจัยท่ีทําใหปรากฏผลเชนนี้  สวน
หนึ่งนาจะมาจากผลจากการจัดระเบียบสังคมและปจจัยอ่ืน ๆ อีก  เชน  ความนิยมของนักศึกษา  
จํานวนรานอินเตอรเน็ตจะไดรับความนิยมมากกวา  เปนตน  เม่ือนําขอมูลมาแสดงในรูปแบบกราฟ
เห็นปรากฏผลการติดตาม  ดังน้ี 
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 จากกราฟสถิติของรานสนุกเกอร  พบวา หลังจากมีการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย  ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 
(CAMPUS  SAFETY  ZONE)   แลวปรากฏวา ในป พ.ศ. 2550   ไมมีรานสนุกเกอรเปดดําเนินการ
ในพื้นท่ี 

2.2  การประเมินผลจากแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  เห็นวา
โครงการจัดระเบียบสังคมเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอผูประกอบการรานคาในบริเวณซอยนี้และ
การจัดระเบียบสังคมสามารถปองกันการปฏิบัติผิดระเบียบของผูประกอบการรานคาท่ีเปนแหลง
บันเทิงไดเปนอยางดี  คอนขางมาก และ   ผูประกอบการรานคาใหความรวมมือคอนขางมาก 

2.3  จากการประเมินผลขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการจัดระเบียบ
สังคม  พบวา การจัดระเบียบสังคมเปนการสงเสริมใหรานคา  สถานประกอบการ  สถานบริการ  
ตองมีใบอนุญาต  และปฏิบัติตามกฎหมาย ท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด และดําเนินการใหถูกตองตาม 
พระราชบัญญัติ  สถานบริการ  พ.ศ. 2509  อันประกอบดวยการหามเด็กอายุต่ํากวา  18  ปบริบูรณ
เขาไปทํางานในสถานบริการและหามเด็กอายุต่ํากวา  20  ปบริบูรณ  เขาไปใชในสถานบริการ และ
มีการปดสถานบริการตามท่ีกฎหมายกําหนด  ซ่ึงโครงการจัดระเบียบสังคมในพ้ืนท่ีซอยประชาช่ืน-
นนทบุรี 8  เปนโครงการท่ีดีท่ีจะชวยกันดูแลเยาวชนมิใหเขาไปใชในสถานบริการและเปนการ
ปองกันปญหาม่ัวสุมในสถานบริการ ไดอีกดวย 

2.4.  การประเมินผลการประชุมกลุมยอยและการสัมมนาวิชาการโครงการจัดระเบียบ
สังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  การจัดระเบียบสังคมสามารถทําใหรานคา  สถานบริการ ท่ี
จําหนายสุรา  ตองมีใบอนุญาตและเปด-ปด ตามเวลา และปฏิบัติตามกฎหมาย ท่ีเกี่ยวของอยาง
เครงครัด 
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คณะผูวิจัยเห็นวาผลท่ีไดจากการศึกษาจากสถิติ  แบบสอบถาม การสัมภาษณและการ
ประชุมกลุมยอยและการสัมมนาในเร่ืองนี้ประเมินผลไดวาโครงการจัดระเบียบสังคมประสบ
ความสําเร็จคอนขางมาก 

 
ตัวชี้วัดท่ี  3  รานคา  สถานบริการ  ท่ีจําหนายสุรา  ตองมีใบอนุญาตและเปด-ปด ตามเวลา   

3.1  สถิติรานคาประเภทจําหนายสุรา  บุหร่ี  ปรากฏตามตารางตอไปนี้ 
 

พ.ศ. จํานวน (ราน) ใบอนุญาต 

มี รอยละ ไมมี รอยละ 
2545 16 10 63 % 6 37 % 
2546 20 15 75 % 5 25 % 
2547 27 26 96 % 1 4 % 
2548 30 29 97 % 1 3 % 
2549 34 34 100 % - - 
2550 34 34 100 % - - 

 
จากสถิติรานคาประเภทจําหนายสุรา  บุหร่ี พบวาในป พ.ศ. 2545  มีรานคาประเภท

จําหนายสุรา  บุหร่ี  จํานวน  16  ราน  มีใบอนุญาตจํานวน  10  รานและไมมีใบอนุญาต จํานวน 6 
รานหลังจากมีการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบ
ชุมชนนาอยูและปลอดภัย  ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE) แลวปรากฏวา 
ในป พ.ศ. 2550   มีรานคาประเภทจําหนายสุรา  บุหร่ี  จํานวน  34 ราน มีใบอนุญาตจํานวน 34 ราน  
และไมพบรานคาประเภทจําหนายสุรา  บุหร่ี ท่ีไมมีใบอนุญาต  เม่ือนําผลการติดตามจากตาราง
ขางตนมาแสดงในรูปของกราฟเห็นปรากฏดังตอไปนี้ 
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จากกราฟสถิติเกี่ยวกับรานคาประเภทจําหนายสุรา  บุหร่ี หลังจากมีการจัดระเบียบสังคม
บริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พ้ืนที่ตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย  ซอยประชาช่ืน-
นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE) แลวปรากฏวา ในป พ.ศ. 2550   มีรานคาประเภท
จําหนายสุรา บุหร่ี  จํานวน  34  ราน  มีใบอนุญาตจํานวน  34  ราน คิดเปนรอยละ  100  และไมพบ
รานคาประเภทจําหนายสุรา  บุหร่ี ท่ีไมมีใบอนุญาต  

3.2  การติดตามประเมินผลจากแบบสอบถาม  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  เห็นวา
โครงการจัดระเบียบสังคมเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอผูประกอบการรานคาในบริเวณซอยนี้และ
การจัดระเบียบสังคมสามารถปองกันการไมปฏิบัติตามระเบียบของผูประกอบการรานคาท่ีเปน
แหลงบันเทิงไดเปนอยางดี คอนขางมาก และ   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวาผูประกอบการ
รานคาใหความรวมมือคอนขางมาก 

3.3  การประเมินผลจากขอมูลการสัมภาษณบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการจัดระเบียบ
สังคม  พบวา การจัดระเบียบสังคมเปนส่ิงท่ีดีท่ีจะการสงเสริมใหรานคา  สถานบริการ ท่ีจําหนาย
สุรา  ตองมีใบอนุญาตและเปด-ปด ตามเวลา  และปฏิบัติตามกฎหมาย ท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 
โดยเฉพาะทุกวันนี้การจัดระเบียบสังคมเปนรูปธรรมมากขนาดน้ีแลว เพียงแตใหภาครัฐปฏิบัติ
หนาท่ีอยางจริงจังมากข้ึน เชน ขอใหพื้นท่ีโซนน้ีคือ ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ไมมีการจําหนาย
เหลา ถึงแมวาจะไมมีกติกามาบังคับ  แตเราก็สามารถขอรองผูประกอบการ  คือ  กําหนดใหรานใน
โซนนี้ขายเหลาตามเวลาตามขอบังคับของเรา  ถาไมปฏิบัติก็จะไมมีการตอใบอนุญาตให  มันก็จะ
ทําใหดีข้ึน จากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีโดยการตรวจรวมของคณะทํางานจัดระเบียบสังคม 
พบวารานคา  สถานบริการ  ท่ีจําหนายสุรา มีใบอนุญาตและเปด-ปด ตามเวลาท่ีกําหนด  

3.4  การประเมินผลการประชุมกลุมยอยและการสัมมนาวิชาการโครงการจัดระเบียบสังคม
ในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  เห็นวาโครงการจัดระเบียบสังคมเปนส่ิงท่ีดีท่ีจะสงเสริมใหรานคา  
สถานบริการ ท่ีจําหนายสุรา  ตองมีใบอนุญาตและเปด-ปด ตามเวลา  และปฏิบัติตามกฎหมาย ท่ี
เกี่ยวของอยางเครงครัด  รวมถึงสามารถควบคุมการนั่งดื่มของนักศึกษาได 

คณะผูวิจัยเห็นวาผลจากการติดตามประเมินผลจากสถิติ แบบสอบถาม  การสัมภาษณและ
การประชุมกลุมยอยและการสัมมนาในเร่ืองนี้ เห็นไดวาโครงการจัดระเบียบสังคมประสบ
ความสําเร็จคอนขางมาก 
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ตัวชี้วัดท่ี  4.  ดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตภายใตส่ิงแวดลอมท่ีดี 
4.1  สถิติการกระทําผิดเกี่ยวกับส่ิงเสพติดตาง ๆ  ในชุมชน  ปรากฏผลตามตารางตอไปนี้ 

 

พ.ศ. ประเภท / จํานวนราย 

เฮโรอีน แอมเฟตามีน กัญชา สารระเหย อ่ืน ๆ 
2545 5 10 15 4 7 
2546 - 7 5 - 5 
2547 - 5 4 - 4 
2548 - 4 4 - 3 
2549 - - 3 - 4 
2550 - - 1 - - 

 
จากสถิติการกระทําผิดเกี่ยวกับส่ิงเสพติดตาง ๆ  ในชุมชน พบวาในป พ.ศ. 2545  มีสถิติ

การกระทําผิดส่ิงเสพติดตาง ๆ  ในชุมชน ประกอบดวย   เฮโรอีน 5  ราย แอมเฟตามีน  10  ราย 
กัญชา  15  ราย  สารระเหย  4   ราย   อ่ืน ๆ  7  ราย  หลังจากมีการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย  ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 
(CAMPUS  SAFETY  ZONE)  แลวปรากฏวา สถิติการกระทําผิดเก่ียวกับสิ่งเสพติดตาง ๆ  
ในชุมชน มีจํานวนลดลง  เม่ือนํามาแสดงผลในรูปแบบของกราฟเห็นปรากฏดังนี้ 
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 จากกราฟแสดงใหเห็นวาสถิติเกี่ยวกับการกระทําผิดเกี่ยวกับส่ิงเสพติดตาง ๆ  ในชุมชน  
หลังจากมีการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนา
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อยูและปลอดภัย  ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE) แลวปรากฏวา สถิติการ
กระทําผิดเกี่ยวกับส่ิงเสพติดตาง ๆ  ในชุมชน ประกอบดวย   เฮโรอีน 5  ราย แอมเฟตามีน  10  ราย 
กัญชา  15  ราย  สารระเหย  4   ราย   อ่ืน ๆ  7  ราย  มีจํานวนลดลง 

 
4.2  สถิติการทะเลาะวิวาท  ปรากฏตามตารางตอไปนี้ 

 

พ.ศ. จํานวน  (ราย) รอยละ 
2545 45 45 % 
2546 34 34 % 
2547 30 30 % 
2548 25 25 % 
2549 10 10 % 
2550 5 5 % 

 
จากสถิติการทะเลาะวิวาท  พบวาในป  พ.ศ.  2545  มีสถิติการทะเลาะวิวาท  จํานวน 45 ราย  

หลังจากมีการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พืน้ท่ีตนแบบชมุชน
นาอยูและปลอดภัย  ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE) แลวปรากฏวา ในป 
พ.ศ. 2550   สถิติการทะเลาะวิวาทลดลงเหลือเพียง   จํานวน  5  ราย  เม่ือนํามาแสดงในรูปแบบของ
กราฟเห็นปรากฏดังนี้ 
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 จากกราฟแสดงใหเห็นวาสถิติเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท หลังจากมีการจัดระเบียบสังคม
บริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย ซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE) แลวปรากฏวา ในป พ.ศ. 2550   สถิติการทะเลาะวิวาท   
จํานวน  5  ราย  คิดเปนรอยละ  5 

4.3  การประเมินผลจากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวย
คอนขางมากกับการจัดระเบียบสังคมซ่ึงเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอคนในบริเวณซอยนี้ และมี
ประโยชนตอนักศึกษาที่อาศัยในบริเวณซอยนี้  ตอบิดามารดา  ผูปกครองของนักศึกษา  ท่ีอาศัยอยู
ในบริเวณซอยนี้  และสามารถลดปญหายาเสพติดในกลุมนักศึกษาและประชาชนลงได  สามารถลด
ปญหาการพนันและอบายมุขในกลุมนักศึกษาและประชาชนลงได  สามารถปองกันการขายบริการ
ทางเพศ  โดยเฉพาะในกลุมนักศึกษาไดเปนอยางดี  ผลการจัดระเบียบสังคมสามารถเพิ่มความ
ปลอดภัยใหกับชีวิตและรางกายใหกับชุมชนได  สรางความปลอดภัยใหกับทรัพยสินใหกับชุมชน
ได  สรางความปลอดภัยเกี่ยวกับยาเสพติด  ลดปญหาเกี่ยวกับการพนันใหกับชุมชน  สามารถสราง
ความปลอดภัยและลดขอพิพาทดานชูสาวใหกับชุมชนได  ลดปญหาเกี่ยวกับการคาประเวณี ใหกับ
ชุมชนได  และลดปญหาทะเลาะวิวาททํารายกันใหกับชุมชนได 
 4.4  จากการประเมินผลขอมูลการสัมภาษณบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการจัดระเบียบ
สังคม  พบวา การจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  เปนโครงการท่ีดีท่ีมหาวิทยาลัยได
ใหความสําคัญตอความเปนอยูของนักศึกษามีการดูแลนักศึกษาใหมีความพฤติท่ีดี และใหนักศึกษา
มีคุณภาพชีวิตภายใตส่ิงแวดลอมท่ีดี  การท่ีนักศึกษามาอาศัยอยูในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  เปน
จํานวนมากทําใหเกิดปญหามากมาย เชน ปญหายาเสพติด ปญหาการพนัน  ปญหาการม่ัวสุมของ
วัยรุน และอบายมุขตาง ๆ  หลังจากท่ีมีโครงการจัดระเบียบสังคมทําใหสามารถลดปญหาตาง ๆ ได
มากมาย 

4.5  การประเมินผลการประชุมกลุมยอยและการสัมมนาวิชาการโครงการจัดระเบียบสังคม
ในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  เห็นวาเปนโครงการท่ีดีท่ีมหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญตอความ
เปนอยูของนักศึกษา มีการดูแลนักศึกษาใหมีความพฤติท่ีดี และทําใหนักศึกษามีคุณภาพชีวิตภายใต
ส่ิงแวดลอมท่ีดี  โดยเฉพาะการดูแลหอพักท่ีนักศึกษามาพักอาศัยอยูในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8   

จากขอมูลท่ีได  คณะผูวิจัยเห็นวาขอเท็จจริงจากสถิติ แบบสอบถาม  และการสัมภาษณ 
ประเมินผลไดวาในเร่ืองนี้โครงการจัดระเบียบสังคมประสบความสําเร็จคอนขางมาก 
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ตัวชี้วัดท่ี  5.  รักษาความปลอดภัยในพื้นท่ี  และมีระบบการจราจรท่ีดี 
5.1.  สถิติคดีเกี่ยวกับทรัพย  ปรากฏผลตามตารางตอไปนี้ 

 

พ.ศ. ฐานความผิด / จํานวนคด ี/ ราย 

ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย ทําใหเสียทรัพย 
2545 35 30 15 20 
2546 20 15 10 10 
2547 10 3 2 8 
2548 3 2 1 3 
2549 2 1 1 1 
2550 1 1 - - 

 
จากสถิติคดีเกี่ยวกับทรัพยพบวาในป พ.ศ. 2545  มีคดีเกี่ยวกับทรัพย ประกอบดวย   

ลักทรัพย จํานวน  35  ราย   วิ่งราวทรัพย   30  ราย  ชิงทรัพย  15   ราย    ทําใหเสียทรัพย   20  ราย 
หลังจากมีการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พ้ืนที่ตนแบบชุมชนนาอยู 
และปลอดภัย  ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE) แลวปรากฏวา ในป พ.ศ. 
2550   มีคดีเกี่ยวกับทรัพย ในปริมาณท่ีลดลงประกอบดวย  ลักทรัพย จํานวน  1 ราย   วิ่งราวทรัพย   
1  ราย  เม่ือนํามาแสดงในรูปแบบของกราฟเห็นปรากฏดังนี้ 

0
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ลักทรัพย
วิ่งราวทรัพย
ชิงทรัพย
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DPU



 (15) 

จากกราฟแสดงสถิติเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับทรัพยท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี  พบวาหลังจากมีการจัด
ระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE) แลวปรากฏวา ในป พ.ศ. 2550   มีคดี
เกี่ยวกับทรัพย ในปริมาณท่ีลดลงเหลือเพียงลักทรัพย  จํานวน  1 ราย   วิ่งราวทรัพย   1  ราย   

5.2   การวิเคราะหจากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวย
คอนขางมากกับผลของการจัดระเบียบสังคมฯ ผลการประเมินสามารถชวยลดจํานวนอาชญากรรม
เกี่ยวกับทรัพยสิน ใหกับชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ได 

5.3  จากการประเมินผลขอมูลการสัมภาษณบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการจัดระเบียบ
สังคม  พบวา การจัดระเบียบสังคมในซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  สามารถควบคุมและลดปญหาตาง ๆ 
ได เชน ปญหายาเสพติด ปญหาการพนัน  ปญหาการม่ัวสุมของวัยรุน และอบายมุขตาง ๆ  ได ทําให
พื้นที่ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  มีความปลอดภัยรวมไปถึงสามารถสรางระบบการจราจรที่ดี 

5.4  การประเมินผลการประชุมกลุมยอยและการสัมมนาวิชาการโครงการจัดระเบียบสังคม
ในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 เห็นวาการจัดระเบียบในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ถือวาประสบ
ผลสําเร็จคอนขางมาก ทําใหเปนชุมชนท่ีสะอาดข้ึน  มีการเปล่ียนแปลงดีข้ึน  เพราะการจัดระเบียบ
สังคมทําใหมีการรวมกันของนักศึกษา ประชาชน และผูประกอบการ ท่ีจะรวมกันพัฒนาชุมชนให
นาอยูและปลอดภัยอยางยั่งยืน สามารถชวยลดปญหาการจราจรในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ไดดี 

 
จากขอมูลท้ังหมดท่ีทําการศึกษา  คณะผูวิจัยเห็นวาการจัดระเบียบสังคมซอยประชาช่ืน-

นนทบุรี 8 มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งท่ีจะสรางกระบวนการการปองกันอาชญากรรม เกิดการ
สรางชุมชนท่ีมีความยั่งยืนและปลอดภัยดวย  ซ่ึงถือเปนนัยสําคัญสําหรับการปองกันภัยตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในเด็กและเยาวชน  และยังเปนการสรางความสําเร็จรวมกันของชุมชนในการตรวจตรา 
ควบคุม ดูแล อยางเปนธรรมชาติมากท่ีสุด รวมไปถึงสามารถชวยลดปญหาการจราจรในซอย
ประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ใหมีความคลองตัวไดดี 
 
ตัวชี้วัดท่ี  6  ใหชุมชนและนักศึกษามีสวนรวมในการบริหารพื้นท่ี  

6.1  การวิเคราะหติดตามประเมินผลจากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเห็นดวยคอนขางมาก ไดแกความรวมมือของคนในชุมชน ความรวมมือของเจาหนาท่ีภาครัฐ
และ ความรวมมือของนักศึกษา 
 6.2  จากการวิเคราะหติดตามประเมินผลขอมูลการสัมภาษณบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับ
โครงการจัดระเบียบสังคม  พบวาหลังจากการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  เปน
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ชุมชนท่ีสะอาดขึ้น  มีการเปล่ียนแปลงดีข้ึน  เพราะชุมชนดูแลกันเองในบริเวณน้ัน  ถามีการดูแล
กันเองจะทําใหส่ิงแปลกปลอมลดลง  การจัดระเบียบสังคมทําใหมีการรวมกันของนักศึกษา 
ประชาชน และผูประกอบการ ท่ีจะรวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูและปลอดภัยอยางยั่งยืน 

6.3  การประเมินผลการประชุมกลุมยอยและการสัมมนาวิชาการโครงการจัดระเบียบสังคม
ในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 เห็นวา การจัดระเบียบในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ถือวาประสบ
ผลสําเร็จคอนขางมาก ทําใหเปนชุมชนท่ีสะอาดข้ึน  มีการเปล่ียนแปลงดีข้ึน  เพราะการจัดระเบียบ
สังคมทําใหมีการรวมกันของนักศึกษา ประชาชน และผูประกอบการ ท่ีจะรวมกันพัฒนาชุมชนให
นาอยูและปลอดภัยอยางยั่งยืน 
 
 ผลจากการศึกษา  คณะผูวิจัยเห็นวาปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการจัดระเบียบสังคมซอยประชา
ช่ืน-นนทบุรี 8  คือการแสวงหาการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัดระเบียบสังคม
ในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  โดยเฉพาะการบูรณาการ การทํางานของหนวยงานภาครัฐท่ีมีลักษณะ
การทํางานท่ีซํ้าซอน รวมถึงการแกไข กฎระเบียบตาง ๆ   ใหสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน 
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คณะทํางานจัดระเบียบ
สังคมบริเวณปริมณฑล 

มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย 

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
จังหวัดนนทบุรี 
ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี 
สํานักงานเขตหลักสี่ 
สถานีตํารวจนครบาลทุงสองหอง 
 

 

พิจารณาเลือกพ้ืนที่ 
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 

(CAMPUS SAFETY ZONE) 
 

มหาวิทยาลัยฯ 
ทําความเขาใจกับผูนําชุมชน 

มหาวิทยาลัยฯ ประชุมช้ีแจง
ผูประกอบการในพื้นที่ 

เชิญผูนําชุมชน ตัวแทนผูประกอบการ 
หอพักเขารวมเปนคณะทํางาน 

ประชุมคณะทํางานจัดระเบียบสังคม 
ช้ีแจงแนวทางปฏิบัติและลงนาม       

ในขอตกลงรวมกัน 
 

แตละฝายปฏิบัติ 
ตามขอตกลง 

จัดประชุมคณะทํางานอยางสม่ําเสมอ 
เพ่ือติดตามแกไขปญหาทันทวงที  
และพัฒนาโครงการฯ ใหถึงจุดที่
ชุมชนเขมแข็ง นาอยู และปลอดภัย 

อยางย่ังยืนตอไป 
 

     ใหทุกหอพักจดทะเบียนถูกตอง 
      รานคา สถานประกอบการ 
      ปฏิบัติตามกฎหมาย 
      รานคา จําหนายสุรา มีใบอนุญาต 
      ปด- เปด ตามเวลา 
      ดูแลควบคุมพฤติกรรมนักศึกษา 
      รักษาความปลอดภัยในพื้นท่ี 
      ชุมชน ผูประกอบการ  นักศึกษา มีสวนรวม 
       การบริหารพ้ืนท่ี 

 พมจ.ตรวจสอบการจดทะเบียนหอพัก 
สรรพสามิต ตรวจสอบใบอนุญาตขายสุรา 
วัฒนธรรมตรวจสอบรานอินเตอรเน็ต 
ตํารวจดูแลความปลอดภัย การจราจร 

     และสิ่งผิดกฎหมายในพ้ืนท่ี 
เทศบาลดูแลความสะอาด 
ฝายปกครองจังหวัด ดูแลความเรียบรอย 

      การ ปด-เปด สถานบริการ 

หางบประมาณสนับสนุน 

จัดแขงขันโบวลิ่งการกุศล นําเงิน
รายไดเขากองทุนจัดระเบียบสังคม ฯ 

จัดกิจกรรมชุมชน 

 ทําบุญตักบาตร 
 ประเพณีสงกรานต 
 เสียงตามสาย 
  จัดพิธีมอบรางวัลหอพักดีเดน 

แนวทางการดาํเนินการจัดระเบียบสังคมในพื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย 
ซอยประชาชืน่-นนทบุรี 8  (CAMPUS  SAFETY  ZONE) 

เปนที่ต้ังสถานีตํารวจ  
     สภ.เมืองนนทบุรี  สาขายอย 

มีนักศึกษาอาศัยในหอพักจํานวนมาก 
มีหอพักจํานวน 60 หอ 
มีรานคาจําหนายสุราจํานวน 34 ราน 
มีรานอินเตอรเน็ตจํานวน 34 ราน 
เปนซอยตัน เขา-ออกไดเฉพาะทาง 

     ซอย 8 และ 8/1 

 มหาวิทยาลัยฯ ดูแลพฤติกรรมนักศึกษา 
 ผูประกอบการหอพักเขารวมหอพักเครือขาย 

      กับทางมหาวิทยาลัยฯ 
ชุมชนดูแลความเรียบรอยในพื้นท่ี      
สถานบริการ รานคาท่ีจําหนายสุรา รวมมือ 

     ไมจําหนายสุราใหกับนักศึกษาในชุดนักศึกษา 
นักศึกษาไมมั่วสุมด่ืมสุราในท่ีสาธารณะ 

จัดชุดปฏิบัติการตรวจรวม 
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ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบวาโครงการจัดระเบียบสังคมใน  CAMPUS  SAFETY  ZONE  ประสบ
ความสําเร็จคอนขางมาก แตปจจยัท่ีสําคัญคือดานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติมีจํานวนนอยเกินไป รวมถึง
กฎหมายท่ีเกีย่วของมีความลาสมัยเกินไป ในความคิดเห็นของคณะผูวจิยัจึงมีขอเสนอแนะเพ่ือแกไข
ปญหาการจัดระเบียบสังคมใน CAMPUS  SAFETY  ZONE   
 1.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1  ภาครัฐ 

  1)  เนื่องจากโครงการจัดระเบียบสังคมใน CAMPUS  SAFWETY  
ZONE  เปนการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบตอผลประโยชนของบุคคล
หลายฝาย ดังนั้นการนําโครงการจัดระเบียบสังคมไปใชจะสัมฤทธ์ิผลเพียงใด  ยอมข้ึนอยูกับความ
ตอเนื่องของโครงการ รวมท้ังขาราชการระดับสูงท่ีเกี่ยวของคอยควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ  เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติตามนโยบาย
การจัดระเบียบสังคม 

  2)  ในการนํานโยบายการจัดระเบียบสังคมไปปฏิบัติของหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ  จะเขาไปเกี่ยวของกับผลประโยชนในรูปแบบตาง ๆ หากเจาท่ีของรัฐขาดจิตสํานึกใน
การปฏิบัติหนาท่ี และขาดความซ่ือสัตยสุจริตแลว  ยอมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบจาก
ผูประกอบการ ทําใหการปฏิบัติตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมหยอนยานจนถึงปลอยปละละเลย 
โดยตองจัดใหมีการอบรมและพัฒนาเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ  รวมไปถึงการนําชุมชนใหเขามามีสวน
รวมในการเขามาดูแลชุมชนของตนเอง 
   3)  ข้ันตอนการกําหนดนโยบาย  การจัดระเบียบสังคม หากพิจารณาถึง
แนวทางของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันแลว ควรจะตองผานกระบวนการ การมีสวนรวมของทุกฝาย
ท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชนรวมถึงการมีสวนรวมของชุมชน เชน 
    -   กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย  ใน เ ร่ือง
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507  ควรปรับปรุงใหมีความทันสมัยและเปนปจจุบันมากข้ึน 
   -  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  เร่ืองการบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  
   -  ผูประกอบการหอพัก จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก และควร
มีตัวแทนผูประกอบการหอพักเขารวมการตรวจสอบ หอพักรวมกับเจาหนาท่ีเพื่อใหเกิดความ
โปรงใสและเปนธรรม 
   -  สถานศึกษา ควรเขามามีสวนรวมอยางใกลชิด หม่ันเขาไปดูแล ตรวจ
เยี่ยมหอพักบอย ๆ  
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   -  หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ ควรใหการประชาสัมพันธ อยางท่ัวถึง
และตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก  อยาง จริงจังและตอเนื่อง รวมถึงการให
คําแนะนําผูประกอบการหอพักท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได 
   -  การปฏิบัติของหนวยงานราชการกับหนวยงานราชการดวยกันควรเปน
ลักษณะการบูรณาการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานใหเกิดความรวดเร็ว 
   4)  ควรนํางบประมาณ  เคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณ รวมท้ัง
เทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติหนาท่ี  

  5)  จัดโครงการปลูกฝงจิตสํานึกใหกับผูประกอบการใหปฏิบัติตาม
กฎหมาย รวมท้ังการสรางแรงจูงใจในการรับผิดชอบตอสังคม 

  6)  การส่ือสารใหไปเปนแนวทางเดียวกนั โดยมีเจาภาพในการดําเนินการ  
หรือเปนตัวประสานงานเพ่ือใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของไปในทิศทางเดยีวกัน 
 
  1.2  ภาคประชาชน 
   1)  สรางแนวคิดของการจัดระเบียบสังคมใหเห็นรวมกันและพัฒนาให
เกิดผลเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ  เชน การจัดกิจกรรมกลุม การมีสวนรวมของผูประกอบการ
หอพัก  การมีคณะกรรมการชุมชน  การมีตัวแทนนักศึกษาในชุมชน พรอมกับการสรางแรงจูงใจให
ภาคประชาชนท้ังหมดรวมแรงรวมใจดวยความเขาใจในการจัดระเบียบสังคมอยางยั่งยืนนั้น จึงจะ
ทําใหเกิดพลังในการจัดระเบียบสังคมในดานตาง ๆ   และเกิดพลังในการปองกันและปราบปราม
ส่ิงผิดกฎหมายท้ังปวง  อันจะนําไปสูชุมชนนาอยูและปลอดภัย  สงบสุขตอไป 
 
แนวทางการพัฒนาโครงการจัดระเบียบสังคมในพื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย   
ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 ( CAMPUS  SAFETY  ZONE) 
 1.  คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ  จะตองทบทวนถึงหลักเกณฑบางประการ  ท่ีกําหนดไว
ในการเร่ิมจัดทําพื้นท่ี  CAMPUS  SAFETY  ZONE    เนื่องจากเกณฑบางขอเปนการเนนในเชิง
โครงสรางท่ีกําหนดใหผูประกอบการจะตองจดทะเบียนและมีใบอนุญาตตามกฎหมาย  ซ่ึง
ผูประกอบการไดปฏิบัติอยางถูกตองและครบถวนแลว  
 2.  คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ  จะตองเพิ่มหลักเกณฑใหเนนไปท่ีบทบาทและหนาท่ี
ของแตละฝายท่ีจะตองปฏิบัติใหมากกวาการทําตามกฎหมายท่ีบังคับไวเพียงอยางเดียว 
 3.  คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ  จะตองปรับโครงสรางของคณะทํางานฯ ใหตัวแทน
ชุมชน  ผูประกอบการ  และนักศึกษา  เขามาเปนสวนหนึ่งของคณะทํางานฯ และกําหนดบทบาท  
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หนาท่ีของทุกฝายในคณะทํางานฯ อยางชัดเจน  โดยเนนไปท่ีการดูแล  การตรวจสอบ  และการ
ควบคุมใหแตละฝายปฏิบัติตามขอตกลง 
 4.  คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ  จะตองวางแผนการดําเนินการในพื้นท่ี  CAMPUS  
SAFETY  ZONE  ในชวงระยะเวลา  3-5  ป  โดยกําหนดกิจกรรมของแตละฝายแลวบูรณาการ 
เขาดวยกัน  เปนแผนการดําเนินกิจกรรมในพื้นท่ี  เพ่ือสนองตอบวัตถุประสงคของการจัดระเบียบ
สังคมในแนวทางเดียวกัน 
 5.  คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ  จะตองแสดงงบประมาณของแตละฝายท่ีใชในการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผนบูรณาการ  ท้ังจํานวนเงินและแหลงท่ีมาของงบประมาณ  เพื่อให
คณะทํางานพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกองทุนจัดระเบียบสังคมที่มีอยูเขาชวยสนับสนุน
เพิ่มเติมและสามารถทําใหคณะทํางานไดวางแผนหาเงินเขากองทุนจัดระเบียบสังคมตอไปได 
 6.  คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ  จะตองวางแนวทางรองรับการปรับเปล่ียนโยกยายของ
ขาราชการในหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและคงไวซ่ึง
เจตนารมณของ  CAMPUS   SAFETY  ZONE 
 7.  คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ  จะตองติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
เปนระยะ  เพื่อปรับแผนการดําเนินการใหสอดคลองกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ัน       
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แนวทางการพฒันาโครงการจัดระเบียบสังคม 
ในพื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย  ซอยประชาชืน่-นนทบุรี 8 

(CAMPUS  SAFETY  ZONE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ  พิจารณาทบทวนหาแนวทางปฏิบัติ 
จากหลักเกณฑของ  CAMPUS  SAFETY  ZONE  ท่ีมีอยู  6  ขอ 

    1.  ใหทุกหอพักจดทะเบียนถูกตอง 
     2.  รานคา สถานประกอบการปฏิบัติ 
          ตามกฎหมาย 
      3.  รานคา จําหนายสุรา  มีใบอนุญาต 
            ปด- เปดตามเวลา 
     4.   ดูแลควบคุมพฤติกรรมนักศึกษา 
      5.  รักษาความปลอดภัยในพื้นที ่
      6.  ชุมชน  ผูประกอบการ  นักศึกษา  
           มีสวนรวมการบริหารพื้นที่ 

กําหนดบทบาทและหนาท่ีใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับหลกัเกณฑ 
ของ CAMPUS  SAFETY  ZONE  เพื่อใหทุกฝายปฏิบัติอยางชัดเจน 

 

คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ  ปรับโครงสรางของคณะทํางานข้ึนใหม 
ใหทุกสวนท่ีเกี่ยวของสงตัวแทนรวมเปนคณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ   

และมีหนาท่ีดูแล  ตรวจสอบ  และควบคุม 
ใหแตละฝายปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีท่ีวางไว 

1.  ชุมชน 
 

2.  ผูประกอบการ 
 

3.  นักศึกษา 

 

คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ  ออกแผนดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ในพื้นท่ีท่ีหนวยงานแตละสวนเสนอพรอมแหลงงบประมาณ 

เปนแผนดําเนินการระยะ  3-5  ป 

1.  งบประมาณสนับสนุน 
      จากหนวยงานภายนอก 
2.  งบประมาณจากหนวยงาน 
      เกี่ยวของ 
3.  งบประมาณจากกองทุน 
      จัดระเบียบสังคมฯ 

 

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนือ่งเปนระยะ 

 

ชุมชนนาอยูและปลอดภัยอยางยั่งยืน 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ตามลักษณะภูมิประเทศของ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ตั้งอยูในพ้ืนท่ีเขตหลักส่ี   
แขวงทุงสองหอง  กรุงเทพมหานคร     มีเนื้อท่ีประมาณ   82   ไร   พื้นท่ีดานหลังมหาวิทยาลัยติด
ชุมชนทาทรายและหมูบานซอยชินเขตดานหนามหาวิทยาลัยติดคลองประปา  ขามฝงคลองประปา
ไปคือจังหวัดนนทบุรี  จึงเปนพื้นท่ีคาบเกี่ยวระหวางกรุงเทพมหานคร  กับ จังหวัดนนทบุรี  มีถนน
ประชาชื่นที่เชื่อมติดตอถึงกันจึงมีลักษณะภูมิประเทศท่ีเอื้อตอการกออาชญากรรม   ลักทรัพย    
ชิงทรัพย   ปลนทรัพย  ฯลฯ  ซ่ึงหลังจากคนรายกอเหตุมักจะหลบหนีเขาพื้นท่ีฝงตรงขาม  ทําใหเกิด
ปญหาการติดตามคนรายท่ีหลบหนีการจับกุมออกนอกเขตพ้ืนท่ีของเจาพนักงานตํารวจ  นอกจากนี้
ยังมีหอพักเกิดข้ึนรอบมหาวิทยาลัยเปนจํานวนมากเปนหอพักตามกฎหมายคือ มีนักศึกษาเขาพัก
อาศัยต้ังแต 5 คนข้ึนไป  และจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  2507  จากการสํารวจ
อยางไมเปนทางการเม่ือวันท่ี  19  กุมภาพันธ  2545   พบวา ท้ังในเขตกรุงเทพมหานครมีหอพักท่ีจด
ทะเบียนจํานวน 5  แหง  และ  จังหวัดนนทบุรี  มีหอพักท่ีจดทะเบียน  15  แหง   นอกจากนี้ยังมี
สถานประกอบการท่ีนาจะเขาขายเปนหอพักตามกฎหมายในลักษณะอพารตเมนต   คอนโดมีเนียม  
บานเชาหรือบานแบงใหเชาอีกจํานวนมาก สถานประกอบการเหลานี้ยังไมมีการจดทะเบียนให
ถูกตองตามกฎหมาย  ทําใหหนวยงานภาครัฐไมสามารถควบคุมการประกอบกิจการเหลานี้ได  
กอใหเกิดปญหาตามมาก็คือ  ปญหาการจับกลุมม่ัวสุมของนักศึกษา  ปญหายาเสพติด   ปญหาการ
พนัน  ปญหาการดื่มสุราและของมึนเมา   ปญหาการทะเลาะวิวาท  และปญหาการขายบริการทาง
เพศ  ปญหาตางๆ  เหลานี้   ลวนแตเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนรอบ ๆ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
ทางมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว  ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในสมัย

นั้น ( พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร ) ไดใหความสําคัญของเด็กและเยาวชน ท่ีตกอยูในสภาพแวดลอม
การแพรระบาดของยาเสพติดอยางรุนแรง  จึงมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดอยางจริงจัง  รวมถึง
แหลงอบายมุข  และสถานบันเทิงตางๆ   ท่ีเกิดข้ึนโดยรอบสถานศึกษา  จึงมอบนโยบายจัดระเบียบ
สังคมใหกับหนวยงานราชการทุกหนวยงานภายใต ช่ือโครงการจัดระเบียบสังคม   โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนอยูรวมกันไดอยางสันติสุข  หนวยงานราชการทุกหนวยงาน 
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จึงพรอมใจกันขานรับนโยบายการจัดระเบียบสังคมท่ัวประเทศโดยพรอมเพียงกัน  ตั้งแตการออก
ตรวจสถานบันเทิง ใหเปด-ปด ตามเวลา พรอมกับการตรวจหาสารเสพติดนักเท่ียวในสถานบันเทิง  
และการตรวจ  X-ray  การแพรระบาดของยาเสพติดทั่วประเทศ   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญตามนโยบายโครงการจัดระเบียบสังคมฯ  โดยเม่ือวันท่ี  13  สิงหาคม  
พ.ศ.  2544  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ไดเรียนเชิญรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  สมัยนั้น  
คือ  ร.ต.อ. ศาสตราจารย ดร.ปุระชัย  เปยมสมบูรณ  มาใหแนวคิดและนโยบายเกี่ยวกับ   “บทบาท
สถาบันการศึกษาที่มีตอการจัดระเบียบสังคม” ทําใหเกิดความคิดริเร่ิมใหมีโครงการจัดระเบียบ
สังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยข้ึน  โดยความรวมมือกับจังหวัดนนทบุรี   
ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  สํานักงานเขตหลักส่ี  และสถานีตํารวจนครบาลทุงสองหอง  เปนการ
รวมกันแกปญหาอยางยั่งยืนเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาและชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย  ภารกิจสําคัญท่ี 5 หนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน คือไดรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติ
การอยางเปนรูปธรรมในเร่ืองการจัดระเบียบหอพัก  การปองกันปญหาม่ัวสุมในสถานบริการ  
ปญหายาเสพติด  ปญหาการพนัน และปญหาการขายบริการทางเพศตลอดจนอบายมุขอ่ืน ๆ   ซ่ึง
คณะทํางานโครงการจัดระเบียบสังคมฯ  ไดกําหนดวัตถุประสงคไว  ดังนี้  

1.  เพื่อใหหอพักทุกแหงปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.  2507 
2.  เพื่อใหสถานบริการทุกแหงปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัติสถานบริการ  
      พ.ศ. 2509 
3.  เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  โดยไมมีผูเสพ / ผูคา  ในพื้นท่ี 
      ปฏิบัติการ 
4.  เพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนันและอบายมุข 
5.  เพื่อปองกันและแกไขปญหาการขายบริการทางเพศ 

โดยคณะทํางานโครงการจัดระเบียบสังคมฯ  ไดกําหนดพื้นท่ีปฏิบัติการในรัศมี  2   
กิโลเมตร รอบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ประกอบดวยพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีตั้งแตแยกพงษเพชร
ไปตามถนนงามวงศวานถึงทางดวนข้ันท่ี  2 ไปตามถนนใตทางดวนถึงถนนสามัคคี  เล้ียวขวาไป
ตามถนนสามัคคีถึงถนนประชาชื่น เล้ียวขวาไปตามแนวถนนประชาช่ืนถึงแยกพงษเพชร  และให
หมายความรวมถึงพ้ืนท่ีในรัศมี    100  เมตร   จากแนวถนนดังกลาวขางตนพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ตั้งแต
แยกพงษเพชรไปตามถนนงามวงศวานถึงแยกบางเขน   เล้ียวซายไปตามแนวถนนกําแพงเพชร  6 
(ถนนเลียบทางรถไฟ)  เขาสนามกอลฟนอรธปารคถึงแยกภาสยา   เล้ียวขวาเขาตลาดทาทรายถึง
สะพาน และเล้ียวซายไปออกถนนประชาช่ืน  (เลียบคลองประปา)  จากแนวถนนดังกลาวขางตนถึง
ส่ีแยกพงษเพชร  สําหรับผูประกอบการหอพัก  สถานบริการ  ท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีเปาหมายประสงค 
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จะเขารวมโครงการจัดระเบียบสังคมฯ           สามารถสมัครเขารวมโครงการไดโดยใหมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตยเปนผูประสานงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการปฏิบัติงานของคณะทํางานจัดระเบียบสังคม  ฯ พบกับปญหาท่ีเกิดข้ึน  ดังนี้ 
 
1.  ปญหาดานหอพัก   

ปญหาดานหอพัก  ท่ีพบไดแก  ปญหาผูประกอบการการจดทะเบียนและไมปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติหอพัก   พ.ศ.  2507  ประกอบกับการบังคับใชกฎหมายของทางราชการไม
เขมงวด โดยเฉพาะหอพักท่ียังไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507  จะสังเกตไดวาหอพัก
ท่ีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507   จะมีการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐ  ใหมี
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การปรับปรุงแกไขในส่ิงท่ียังไมถูกตอง เชน เคร่ืองดับเพลิง  บันไดหนีไฟ  ในขณะท่ีหอพักท่ีไมจด
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.  2507  กลับไมถูกตรวจอะไรเลยและกลับไดรับความ
สนใจจากนักศึกษาเปนจํานวนมากกวาหอพักท่ีจดทะเบียน  เปนเพราะวาหอพักท่ีไมจดทะเบียน
ไมมีระเบียบท่ีเขมงวด  ทําใหนักศึกษามีอิสระเต็มท่ีในการเขา-ออก  ซ่ึงสนองความตองการของ
นักศึกษาท่ีพักอาศัย  และมีอัตราหองวางนอยกวาหอพักท่ีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพัก  
พ.ศ. 2507    จนทําใหผูประกอบการหอพักบางรายมีความประสงคไมขอจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ. 2507      ท้ังนี้เนื่องจากหอพักท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.  
2507  มีเง่ือนไขในการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย นักศึกษาที่พักอาศัยรูสึกขาดความเปนอิสระ 
โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีอยูกันเปนคู แบบสามีภรรยา  ชวยกันแชรคาหอง จึงหันไปเชาบานอยูดวยกัน 
ทําใหการตรวจสอบดูแลยาก  ในพื้นท่ีซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  มีหอพักเกิดข้ึนจํานวนมากและ
เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว  จากการสํารวจอยางไมเปนทางการพบวาในพ้ืนท่ีมีหอพักจดทะเบียนถูกตอง
ตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ. 2507    จํานวน 54 หอพัก  และยังไมจดทะเบียนหอพักอีกจํานวน  
4  หอพัก  ท่ีรองรับจํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  และนักศึกษาตางสถาบันท่ีเขา
มาพักอาศัยอยูในพื้นท่ีซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ซ่ึงแตละปจะมีนักศึกษาใหมและนักศึกษาเกา เขา-
ออก หมุนเวียนกันเฉล่ียอยูประมาณ  6,692  คนตอป  ไมนับรวมนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาแลวและ
ยังอาศัยอยูหอพักในพื้นท่ีอีกจํานวนหนึ่ง   

2.  ปญหาการม่ัวสุมทางเพศ   
 ปญหาการมั่วสุมทางเพศ  มีสาเหตุมาจากหอพักเกือบทุกหอพักไมปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ. 2507    และรับนักศึกษาพักอาศัยเปนแบบหอพักรวมท่ีไมไดแยกชาย-
หญิง ไวแตแรกเม่ือเขารวมโครงการจัดระเบียบสังคม  ก็ตองทําใหถูกตองตามกฎหมายแตในทาง
ปฏิบัติจริงไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายไดจึงมีการอลุมอลวยใหมีการแบงช้ันชาย -หญิง ในตึก
เดียวกัน ทําใหนักศึกษา ชาย–หญิง  ไมสามารถแยกจากกันไดตามท่ีกฏหมายกําหนด  ทําใหเกิด
ปญหาการม่ัวสุมทางเพศในหอพักเกิดข้ึนเหมือนเดิม  จากกรณีตัวอยางดังตอไปนี้ 

กรณี 1.  นักศึกษาชักชวนกันดื่มเหลาในหอพักหลังสอบเสร็จ  โดยนัดเพ่ือนผูหญิง
ไปดื่มท่ีหอพักเพื่อนท่ีอยูในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 สมาชิก 5 คนเปนผูชาย 4 คน ผูหญิง 1 คน  
ส่ังเบียรข้ึนไปดื่ม 2 ลัง ตั้งแตเวลา  20.00-24.00น  และชวนกันไปดื่มตอท่ีรัชดาซอย 4 จากนั้น
กลับมาดื่มตอท่ีหองอีก จนผูหญิงเมาไมไดสติเปนเหตุใหถูกเพื่อนชายขมขืน 
  กรณี 2.  เพื่อนขมขืนแฟนของเพื่อนในหอพักโดยแฟนรูเห็นเปนใจ โดยชวนเพ่ือน
มาดื่มเหลาท่ีหองแลวเปดโอกาสใหเพื่อนอยูตามลําพังกับแฟนของตนเองจนถูกขมขืน  
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3.  ปญหาการทะเลาะวิวาทอันเนื่องมาจากแอลกอฮอล 
 ปญหาการทะเลาะวิวาทอันเนื่องมาจากแอลกอฮอล  สาเหตุมาจากหอพักท่ีไมจด

ทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  2507  เมื่อหอพักไมเขมงวดทําใหการเขา-ออกไดงาย  
ปญหาท่ีเกิดข้ึนตามมาคือชวนกันออกเท่ียวกลางคืนชวงเวลาหัวคํ่าจะนัดรวมตัวกันสวนมากเปน
นักศึกษาช้ันปท่ี 1 ท่ียังใหมตอสังคมกลางคืน บริเวณ  RCA รัชดาซอย 4   ซ่ึงจะกลับมาประมาณ 
03.00 น. มีเพ่ือนผูชายมาสงในสภาพมึนเมาสุราซ่ึงในชวงเวลาดังกลาวบริเวณหนารานสะดวกซ้ือ 
ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 ก็จะมีคนในพื้นท่ีนั่งจับกลุมดื่มสุราอยูกอนแลว  เกิดการเขมนกับกลุม
วัยรุนท่ีมาสง ถึงข้ันใชกําลังทํารายรางกายบางคร้ังอาจใชอาวุธปนไลยิงกัน สวนนักศึกษาท่ีนั่งจับ
กลุมดื่มสุราจะสงเสียงดัง  ชวงยังไมเมาก็พูดรูเร่ือง  พอเมาก็หาเร่ืองทะเลาะวิวาทระหวางกลุมหรือมี
การทะเลาะวิวาทกันเอง โดยเฉพาะบริเวณหนารานสะดวกซ้ือ ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  สวนใหญ
เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  บางรายเปนนักศึกษาท่ีจบการศึกษาไปแลวแตยังพักอาศัยอยูใน
พื้นท่ี  มีอยูเปนจํานวนมาก  คนเหลานี้มักจะสรางปญหาใหกับพื้นท่ีชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8  มักจะเปนผูนํารุนนองจับกลุมดื่มสุรา และกอเหตุทะเลาะวิวาทไลทุบตีคนนอกพื้นท่ีท่ีไมใชพวก
ของตน บริเวณหนารานสะดวกซ้ือเปนจุดท่ีเกิดเหตุวิวาทบอยครั้งและในเวลามีปญหาการทะเลาะ
วิวาทเกิดข้ึนในพื้นท่ีมักไมมีการแจงความดําเนินคดี  สังเกตไดจากจํานวนคดีที่รับแจงความ ของ 
สภ.อ. เมืองนนทบุรี  สาขายอยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ซ่ึงต้ังอยูในพ้ืนท่ีโครงการจัดระเบียบ
สังคมฯ มีเหตุทะเลาะวิวาทกันบอยคร้ัง  แตมีการแจงความดําเนินคดีนอยกวาความเปนจริง     

4.  ปญหาเร่ืองยาเสพติด   
 ปญหาเ ร่ืองยาเสพติดมีสาเหตุ ท่ี สําคัญมาจากหอพักที่ไมจดทะเบียนตาม

พระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  2507  เม่ือหอพักไมมีการเขมงวดทําใหนักศึกษาเขา-ออก สามารถทํา
ไดงาย นักศึกษาสวนใหญมาจากตางจังหวัด  ผูปกครองดูแลไมท่ัวถึง  และไมมีญาติพี่นองใน
กรุงเทพมหานคร   มาอยูหอพักกันตามลําพังโดยใชชีวิตอิสระจึงงายตอการชักจูงไปในทางท่ีไมดี 
ประกอบกับการถูกชักชวนจากเพ่ือนท่ีเคยใชยาเสพติดมากอนใหทดลองเสพดู      และชักชวนกัน
ไมเรียนหนังสือ  บางรายเชาหอพักไวเปนท่ีเสพยา ดังกรณีตัวอยางตอไปนี้ 
  กรณี 1. นักศึกษาภาคค่ํา นํายาบาไปทดลองเสพท่ีหองเพ่ือนท่ีอยูในซอยประชาช่ืน
นนทบุรี8 ระหวางรอเรียน ในหองพักประกอบดวยเพื่อนและแฟนของเพ่ือนหลังจากเสพยาแลวพา
แฟนเพ่ือนนั่งซอนทายรถจักรยานยนตออกไปหาซ้ือยามาเพิ่ม  ระหวางทางคิดอุบายหลอกพาแฟน
ของเพื่อนแวะเขาโรงแรมและขมขืน 
  กรณี 2. นักศึกษาเชาหองพักไวเสพยาเสพติด หลังจากเลิกเรียนแลวก็รวบรวมเงิน
กันออกไปหาซ้ือยาเสพติดมาเสพในหองพัก  เม่ือเจาของหองไมนําเงินมาจายคาเชาหองและขาด
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การติดตอเจาของหอพักจึงไดล็อกหองพักไว  และมีนักศึกษาท่ีไมใชเจาของหองมาพบเจาของ
หอพักขอเอกสารในหองคืน พอเปดหองดูพบอุปกรณเสพยาเสพติด (บองกัญชา) จํานวนหลาย
รายการ   

5.  ปญหาการคาประเวณี 
  ปญหาการคาประเวณี   มีสาเหตุพื้นฐานมาจากการท่ีหอพักท่ีไมจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  2507  เชนกัน  เม่ือหอพักไมเขมงวดทําใหการเขา-ออก สามารถทําได
งาย  ประกอบกับคานิยมของนักศึกษามีส่ิงอํานวยสะดวกมากมาย มีการใชจายอยางฟุมเฟอย ทําตัว
หรูหรา  และติดยาเสพติด เม่ือมีคาใชจายท่ีสูงขึ้นจึงจําเปนตองมาขายบริการทางเพศ โดยใชหอพักท่ี
ไมจดทะเบียนเปนสถานท่ี  โดยนักศึกษากลุมดังกลาว นั่งจับกลุมใตหอพักหรือรานเสริมสวยติดตอ
นายหนาผานโทรศัพทมือถือโดยมีการจัดทําอัลบ้ัมรูปใหผูใชบริการไดดูโดยใชหอพักเปนสถานท่ี
ใหบริการ   หรือสถานท่ีอ่ืนภายนอก   เม่ือเจาหนาท่ีตํารวจตรวจตราเขมก็จะออกไปตามรานอาหาร
ท่ีมีนักทองเท่ียวมารวมตัวกันอยูมาก  ๆ ท้ังนี้รูปแบบและวิธีการจะเปล่ียนไปตามสถานการณ     
 6.  ปญหาการพนัน 
  การพนันเปนปญหาที่มีพื้นฐานมาจากหอพักท่ีไมจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
หอพัก  พ.ศ.  2507  เชนกัน ท่ีมีการเปดใหชมฟุตบอลในตางประเทศทําใหเกิดการเลนพนันบอล
และมีโตะบอลตามหอพักมีสายคอยเก็บโพยสงโตะบอล  เม่ือถูกเจาหนาท่ีดําเนินคดีแลวก็จะมีผูมา
ประกันตัวออกไปแลวกลับมาเปดโตะบอลเลนอีก  ปญหาตามมาคือ พวกท่ีเสียพนันบอลจะตองหา
เงินมาจายเจามือโตะบอล   บางรายใชเงินกูนอกระบบ  บางรายถูกเจาหนี้ยึดบัตร ATM  ถึงเวลาเงิน
คาใชจายรายเดือนจาก กยศ. เขา เจาหนี้พนันบอลก็จะนําออกมาชําระคาพนันบอลหรือไมชําระหนี้
ตามระยะเวลาที่กําหนดก็จะถูกทวงหนี้โดยใชอิทธิพลขมขู บางรายอาจถูกทํารายรางกาย 
 7.  ปญหาการเกิดความผิดเก่ียวกับทรัพย   

 ปญหาการลักทรัพย  ชิงทรัพย  ปลนทรัพย  สาเหตุสวนใหญเร่ิมมาจากการติดยา
เสพติด การเลนการพนัน  เท่ียวเตรยามคํ่าคืน   เม่ือทางครอบครัวสงเงินมาใหลงทะเบียนก็นําเงินไป
ใชผิดวัตถุประสงค จึงหาวิธีการหาเงินในรูปแบบอ่ืน ๆ  เพื่อนํามาใชหนี้การพนันและซ้ือส่ิงเสพติด  
จึงทําใหเกิดการลักทรัพย  ชิงทรัพย  ปลนทรัพย  เกิดข้ึน 
 8.  ปญหาอ่ืน ๆ  
  ดานสถานบริการ  มีสถานบริการเกิดข้ึนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ เปนจํานวนมาก
ในพื้นท่ีซอยประชื่น-นนทบุรี  8   โดยเฉพาะซอยประชื่น-นนทบุรี  8/1   มีสถานบริการอยู
ประมาณ 10 แหงท่ีจดทะเบียนไมถูกตองตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.  2509  มีการเปด
เกินเวลา  และมีเหตุการณทะเลาะวิวาทถึงข้ันรุนแรง  มีการใชอาวุธทํารายรางกาย  คูกรณีบางราย
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บาดเจ็บเย็บถึง 90 เข็ม  (ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8/1)  สาเหตุมาจากการด่ืมสุราและเขมนกับโตะ
ขาง ๆ  จึงยกพวกรุมทํารายกัน  สถานบริการละเลยเร่ืองความปลอดภัยในการตรวจอาวุธและปลอย
ใหนักศึกษาที่ใสเคร่ืองแบบนักศึกษาเขาใชบริการ ปลอยใหมีการใชสารเสพติด  พกพาอาวุธเขา
สถานบันเทิงซ่ึงทําใหพรอมกอเหตุไดตลอดเวลาและในบางคร้ังถึงแมจะมีการเขมงวดเร่ืองอาวุธ ก็
จะนําอาวุธซุกซอนไวในหอพักท่ีอยูบริเวณใกลเคียง  บางรานมีการแอบแฝงขายบริการทางเพศ  มี
การดําเนินการอยางเปนขบวนการ  และยังมีการปลอยใหนักศึกษาในเคร่ืองแบบชุดนักศึกษาเขาใช
บริการ  มีการประพฤติตนไมเหมาะสม  เชน  การดื่มเหลา  สูบบุหร่ี  และมีพฤติกรรมสอไปทางการ
มีเพศสัมพันธ  ซ่ึงปญหาเหลานี้ทําใหเกิดความเส่ือมเสียตอช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยฯ เปนอยางมาก 
  จากปญหาดังกลาวคณะทํางานโครงการจัดระเบียบสังคมฯ ไดปฏิบัติภารกิจตาง ๆ 
ภายใตความเสียสละและความรวมมือกันเปนไปอยางดียิ่ง  แตการจะบรรลุวัตถุประสงคของการจัด
ระเบียบสังคมฯ  นั้น  จําเปนตองสรางความมีสวนรวมของผูอาศัยในพ้ืนท่ีเปาหมายใหมีความเปน
เจาของรวมกัน  ตองการความสงบสุขรวมกัน  และตองการเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนใน
พื้นท่ี   ท้ังน้ีเพื่อรวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูและปลอดภัยอยางย่ังยืน และเพื่อใหโครงการจัดระเบียบ 
สังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย     บรรลุถึงวัตถุประสงค   คณะทํางานจัดระเบียบ 
สังคมฯ  เห็นสมควรที่จะเพ่ิมความเขมขนในการจัดระเบียบสังคมข้ึนไปอีก  จึงกําหนดใหซอย
ประชาช่ืน-นนทบุรี 8  เปนพื้นท่ีตนแบบการจัดระเบียบสังคมแบบมีสวนรวมจากนักศึกษา  
ประชาชน  และผูประกอบการ    ภายใตช่ือ  CAMPUS  SAFETY  ZONE  โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 

1.  เพื่อใหซอยประชาช่ืน – นนทบุรี 8   เปนพื้นท่ีตนแบบที่นาอยูและปลอดภัย 
2.  เพื่อใหนักศึกษา  ประชาชนในพ้ืนท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะท่ีจะรวมมือกันพัฒนาชุมชนให

นาอยูและปลอดภัยอยางยั่งยืน 
3.  เพื่อสรางเครือขายความรวมมือจากชุมชนในการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑล

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ดังนั้นเพื่อใหเกิดความรวมมือกันอยางแทจริงคณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯไดเชิญ

ผูประกอบการหอพัก  รานคาจําหนายสุรา-ยาสูบ  สถานประกอบการ  สถานบันเทิง  ราน
อินเตอรเน็ต  ในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  เขารวมประชุม  เพื่อช้ีแจงถึงวัตถุประสงค และเหตุผล
ของการเปด  CAMPUS  SAFETY  ZONE  จนถึงผลประโยชนท่ีทุกฝายจะไดจากความรวมมือกัน
ปฏิบัติตามระเบียบ  ขอกฎหมาย  อันจะทําใหเกิดความนาอยูและปลอดภัยข้ึนในชุมชนและบริเวณ
รอบมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึง CAMPUS SAFETY  ZONE  ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  นั้น มีหลักเกณฑ  
6  ประการ  คือ   
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  1.  ทุกหอพักถูกตองตามกฎหมาย และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก  
        พ.ศ.  2507   

2.  รานคา  สถานประกอบการ  สถานบริการ  ตองมีใบอนุญาต  และปฏิบัติตาม 
      กฎหมายท่ีเกี่ยวของโดยเครงครัด 
3.  รานคา  สถานบริการ  ท่ีจําหนายสุรา  ตองมีใบอนุญาตและเปด-ปด ตามเวลา   
4.  ดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตภายใตส่ิงแวดลอมท่ีดี 
5.  รักษาความปลอดภัยในพื้นท่ี  และมีระบบการจราจรที่ดี 
6.  ใหชุมชนและนักศึกษามีสวนรวมในการบริหารพื้นท่ี 

เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด
ไว คณะทํางานจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยแผนกวินัยและ
สวัสดิการนักศึกษา  สํานักกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ
คณะทํางานมีความตองการท่ีจะทําการวิจัยเร่ือง  การติดตาม  ประเมินผล  และพัฒนาโครงการจัด
ระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย 
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (CAMPUS SAFETY  ZONE)  

 
1.2  วัตถุประสงค 

1.2.1  เพื่อวัดความรูความเขาใจและความคิดเห็นของชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ท่ีมี
ตอการจัดระเบียบสังคม 
 1.2.2  เพื่อทราบความคิดเห็นของชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ท่ีมีตอผลสําเร็จ  
ตลอดจนปญหาอุปสรรคของการจัดระเบียบสังคม  
 1.2.3  เพ่ือหาปจจัยสําคัญวาจะมีผลกระทบตอการจัดระเบียบสังคมของชุมชนซอยประชา
ช่ืน-นนทบุรี 8 
 1.2.4  เพื่อหารูปแบบการจัดระเบียบสังคมของชุมชนที่เหมาะสม  โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ชุมชนท่ีมีสถานศึกษาตั้งอยู 

 
1.3  สมมติฐาน 
 1.3.1  ประชาชนสวนใหญท่ีอยูในชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ยังขาดความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม 
 1.3.2  ประชาชนสวนใหญท่ีอยูในชุมชนซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  เห็นวาโครงการจัด
ระเบียบสังคมในบริเวณซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ประสบความสําเร็จในระดับคอนขางมาก 
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 1.3.3  ปจจัยท่ีคาดวาจะมีผลกระทบตอการจัดระเบียบสังคมของชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8  มากท่ีสุด  คือ  ความรวมมือของผูประกอบการรานคาและหอพัก 
 1.3.4  คณะทํางานในการจัดระเบียบสังคมของชุมชนควรจะประกอบดวยตัวแทนของกลุม 
 หนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังหมด  ซ่ึงจะมีผลใหการจัดระเบียบสังคมประสบความสําเร็จ ท้ังนี้  โดยการ
ประสานงานของเจาหนาท่ีรัฐท่ีรับผิดชอบในชุมชนน้ัน ๆ  ใหการสนับสนุนในดานกําลังคนและ
งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการอยางเพียงพอและรวดเร็ว 

 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

  1.4.1  ศึกษา  วิเคราะห  ทบทวนการดําเนินงาน  ปญหาอุปสรรค ของโครงการจัดระเบียบ
สังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย  ซอย
ประชาช่ืน-นนทบุรี 8  (CAMPUS  SAFETY  ZONE)    

1.4.2  ศึกษา  สํารวจ  เก็บรวบรวมขอมูลภาพรวมการดําเนินงานโครงการจัดระเบียบสังคม
บริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย ซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ( CAMPUS  SAFETY  ZONE)  โดยศึกษาวิเคราะหเจาะลึกในหลักเกณฑ  6 ประการ   

 
1.5  วิธีการศึกษาวิจัย 

1.5.1  ทําการรวบรวมเอกสารเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีการจัดระเบียบสังคมตางๆ และประวัติ
การดําเนินการจัดระเบียบสังคมตามโครงการของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย รวมมือกับจังหวัด
นนทบุรีและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ตั้งแต ป  พ.ศ. 2546  ถึงปจจุบัน เปนสวนสําคัญหรือเปนสวน
หลักของการวิจัยคร้ังนี้  โดยดําเนินการศึกษาคนควาเอกสารวิชาการตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย  

ท้ังนี ้ สําหรับเปนแนวทางในการติดตามประเมินผลและนําไปสูแนวทางในการพัฒนา 
1.5.2  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  ในสวนนี้จะเปนสวนท่ีสนับสนุนสวนท่ี 1  โดยใชแบบสอบถาม 

ซ่ึงมีการกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อใชในการติดตามประเมินผลการดําเนินการจัดระเบียบสังคมนี้  สอบถาม
สํารวจผูท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองนี้ซ่ึงไดแก  เจาของหอพัก  นักศึกษาที่พักอาศัยในบริเวณจัดระเบียบ
สังคม  ประชาชนท่ีอยูในเขตชุมชนดังกลาว  เจาพนักงานท่ีเก่ียวของจังหวัดนนทบุรี  เจาพนักงาน
ตํารวจ สภ.อ.เมืองนนทบุรี อาจารยในมหาวิทยาลัยฯ  ผูปกครอง  และบุคคลที่เกี่ยวของอ่ืนๆ (ถามี)  

โดยการสุมตัวอยางแบบโควตา (QUOTA  SAMPLING)  และแบบเจาะจง  (PURPOSIVE  SAMPLING) 
1.5.3  การสังเกต (OBSERVATION)  เปนการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม 
1.5.4 เปนการวิจัยโดยวิธีสัมภาษณบุคคลที่มีความรูความสามารถผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับเรื่อง

นี้ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ  ในสวนนี้จะเปนสวนท่ีสนับสนุนสวนท่ี 1  อีกเชนกัน 
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1.5.5  การวิเคราะหขอมูลขอท่ี  1  จะวิเคราะหและนําเสนอใหเห็นถึงการจัดระเบียบสังคมใน
บริเวณหนามหาวิทยาลัยฯ (ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8)  มีสภาพเปนอยางไร  แนวทางในการปฏิบัติ
เปนไปตามทฤษฏีและวัตถุประสงคหรือไม    

1.5.6  ขอมูลในขอ  2  จะดําเนินการวิเคราะหโดยนําแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหทางสถิติ
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร  (SPSS  FOR  WINDOWS)  ซ่ึงจะเสนอให
เห็นในลักษณะของรอยละ  คาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เปนสําคัญ  ซ่ึงจะไดนําสวนท่ีสองนี้
สนับสนุนและเสนอแนะการวิจัยในสวนท่ีหนึ่งตอไป  สําหรับขอมูลในขอ  3  ก็จะเปนความคิดเห็น
จากการสัมภาษณท่ีนํามาใชเปนขอมูลประกอบสนับสนุนในขอท่ี  1  อีกเชนกัน  ท้ังนี้เพ่ือใหได
ผลการวิจัยท่ีถูกตองแมนยําท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดและตอบคําถามตามวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ได
ครบทุกขอ 
 
1.6  ขั้นตอนการวิจัย 

1.6.1  กําหนดและพัฒนารูปแบบการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาโครงการจัดระเบียบ
สังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย  ซอย
ประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE)  รวมท้ังกําหนดตัวช้ีวัดในการประเมินผลใหมี
ความชัดเจนและถูกตอง 

1.6.2  จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอแนวทางการดําเนินงาน
โครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พ้ืนที่ตนแบบชุมชนนาอยูและ
ปลอดภัย ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE )  จํานวน  4   คร้ัง 

1.6.3  ติดตาม  ประเมินผลและพัฒนาโครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย    พ้ืนท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย    ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี  8 
(CAMPUS   SAFETY  ZONE)   

1.6.4  จัดทําขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนารวมไปถึงรูปแบบและแนวทางการติดตาม  

ประเมินผลและพัฒนาโครงการจัดระเบียบสังคม  เพื่อนําไปใชในพ้ืนท่ีตาง  ๆ  ท่ัวประเทศ   
1.6.5  จัดทําเอกสารรายงานเพ่ือใชสําหรับเผยแพรแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  รวมทั้งจัดทําส่ือ

ประชาสัมพันธโครงการใหแกหนวยงานตาง  ๆ  และสาธารณชนไดรับทราบ 
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1.7  นิยามศัพท 
การจัดระเบียบสังคม  หมายถึง  การนํากฎหมายท่ีมีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
โครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  หมายถึง  เปน

โครงการท่ีเกิดจากการรวมมือกับจังหวัดนนทบุรี   ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  สํานักงานเขตหลักสี่  
และสถานีตํารวจนครบาลทุงสองหอง   รวมกันแกปญหาอยางยั่งยืนเพื่อสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยของนักศึกษาและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ภารกิจสําคัญท่ี  5  หนวยงาน
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  ไดรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  คือ  การจัดระเบียบหอพัก  
การปองกันปญหาม่ัวสุมในสถานบริการ  ปญหายาเสพติด  ปญหาการพนันและปญหาการขาย
บริการทางเพศ    ตลอดจนอบายมุขอ่ืน ๆ 

โครงการจัดระเบียบสังคม บริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบ
ชุมชนนาอยูและปลอดภัย  ซอยประชาชื่น – นนทบุรี   8  (CAMPUS  SAFETY  ZONE)  หมายถึง  
พื้นท่ี ๆ คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ  เห็นสมควรที่จะเพ่ิมความเขมขนในการจัดระเบียบสังคมฯ 
ข้ึนไปอีกจึงกําหนดใหซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  เปนพื้นท่ีตนแบบการจัดระเบียบสังคมแบบมีสวน
รวมจากนักศึกษา  ประชาชน  และผูประกอบการ    

นโยบายจัดระเบียบสังคม  หมายถึง  การวางรูปแบบพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมใหเปน
ระเบียบแบบแผนเพื่อใหสมาชิกในสังคมใชเปนวิถีในการดําเนินชีวิต  และเกิดแนวทางในการอยู
รวมกันกับผูอ่ืนในสังคม 

คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ หมายถึง  คณะทํางานจาก 5  หนวยงาน  ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีเกิดจากการแตงต้ังจากโครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย 
 นักศึกษา  หมายถึง นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติยและอาศัยอยูใน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 

ประชาชน  หมายถึง  ประชาชนท่ีอยูอาศัยในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 
ผูประกอบการ  หมายถึง  ผูประกอบการท่ีใหบริการโดยหวังประโยชนในทางการคาใน

ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ไดแก  ผูประกอบการหอพัก  สถานบริการ  รานคา  รานอินเตอรเน็ท 
พระราชบัญญัติสถานบริการ  หมายถึง  พระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ.  2509  
พระราชบัญญัติหอพัก  หมายถึง  พระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  2507  

 สถานบริการ  หมายถึง  สถานท่ีตั้งข้ึนเพื่อใหบริการโดยหวังประโยชนในการคา 
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1.8  ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
1.8.1 วิเคราะห  ติดตาม  ประเมินผล  โครงการจัดระเบียบสังคม  บริเวณปริมณฑล

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย  ซอยประชาช่ืน – นนทบุรี 8 
(CAMPUS  SAFETY  ZONE) 
 1.8.2  พัฒนา  และปรับปรุง  กิจกรรมในข้ันตอนตางๆ  ตามโครงการจัดระเบียบสังคม  
บริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย  ซอยประชา
ช่ืน – นนทบุรี (CAMPUS  SAFETY  ZONE) ใหดีและเหมาะสมยิ่งข้ึนตอไป 
 1.8.3  พัฒนาตัวแบบ  (Model)  การจัดระเบียบสังคม ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชไดใน
พื้นที่จัดระเบียบสังคมอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทที่  2 

แนวคิดและสาระสําคญัของการจัดระเบียบสังคม 
  
 จากการศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา และสรุปผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและ
ตางประเทศมาเปนแนวทางเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในคร้ังนี้พอสรุปไดดังนี้  
 2.1  แนวคิดและความหมายของการจัดระเบียบสังคม 
 2.2  เปาหมายในการจัดระเบียบสังคมตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม 
 2.3  การจัดระเบียบสังคมในตางประเทศ 
 2.4  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม 
 2.5  สาระสําคัญของนโยบายการจัดระเบียบสังคมในประเทศ 

2.6  ความเปนมาของโครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจ 
        บัณฑิตย 
2.7  ความเปนมาของโครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจ 
        บัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย   ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  
        (CAMPUS  SAFETY  ZONE)  

 
2.1   แนวคิดและความหมายของการจัดระเบียบสังคม 

การจัดระเบียบสังคม   หมายถึง  การทําใหเกิดความมีระเบียบในสังคมมนุษยเม่ือสังคมมี
ระเบียบสังคมก็มีความสงบม่ันคงถาวร  และสมาชิกในสังคมสามารถดําเนินชีวิตของตนไปไดทุก
สังคมตองมีการจัดระเบียบสังคม  ถาไมมีการจัดระเบียบสังคม  สังคมมนุษยไมสามารถคงสภาพอยู
ได 
          การจัดระเบียบสังคม คือ  กระบวนการที่มีขอบเขตกวางขวางมากเปนกระบวนการท่ี
ครอบคลุมปรากฏการณสังคมหลายอยาง  เร่ิมจากการจัดใหมีกฎเกณฑขอบังคับตาง ๆ หลายอยาง
เพื่อใหสมาชิกของสังคมยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติตอกัน  กฎเกณฑตาง ๆ เหลานั้น  คือ  
บรรทัดฐานทางสังคม (Social  Norms)   
              การจัดระเบียบสังคม  คือ  การที่สังคมของมนุษยไดมีการพัฒนาปฏิบัติสัมพันธระหวางกัน
จนเปนแบบแผนและเปนระบบท่ีชัดแจง   โดยสมาชิกสวนรวมยอมรับและปฏิบัติเปนวิถีทางในการ
ดําเนินชีวิต  กอใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  
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              การจัดระเบียบสังคม  คือ  บรรทัดฐานสังคมท่ีเปนมาตรฐานการปฏิบัติตามบทบาท  และ
สถานภาพท่ีบุคคลมีในขณะใดขณะหนึ่ง  ไมใชเปนส่ิงท่ีบุคคลรูหรือเขาใจไดเองตามธรรมชาติ  แต
เปนส่ิงท่ีบุคคลตองไดรับคําแนะนําส่ังสอนจึงจะรูได                

การจัดระเบียบสังคม  คือ  การวางรูปแบบของพฤติกรรมและกระบวนการความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและระหวางกลุมคน  เพ่ือใหเกิดแนวทางในการดําเนินชีวิตและกําหนดพฤติกรรมท่ี
พึงปฏิบัติในการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม   
           การจัดระเบียบสังคม  คือ  การทําใหบานเมืองมีข่ือมีแป  ในขณะเดียวกันใหสังคมใชพื้นท่ี
ใหเปนประโยชนตามความเหมาะสมตามจุดมุงหมาย  คําวามีขื่อมีแปคือ  กฎหมายท่ียังไมมีการ
เปล่ียนแปลงยกเลิก  กําหนดอยางไรตองปฏิบัติตามนั้น                

การจัดระเบียบสังคม  หมายถึง  กฎเกณฑหรือระเบียบแบบแผนท้ังหลายท่ีกําหนดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธตอกันระหวางบุคคลและกลุม  นับต้ังแตการจัดระเบียบสังคมในเร่ืองความสัมพันธ
ภายในครอบครัวระหวางสามี  ภรรยาและบุตร  การจัดระเบียบสังคมของหมูบานไปจนถึงการจัด
ระเบียบสังคมของประเทศ  เชน  การจัดระเบียบของสังคมไทย  ซ่ึงในทุกสังคมจําเปนตองมีการจัด
ระเบียบ  เพราะเปนส่ิงจําเปนพื้นฐานตอการดํารงอยูของสังคมทุกสังคม  
 
2.2  เปาหมายในการจัดระเบียบสังคมตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม 
 สืบเนื่องจากกระแสโลกาภิวัตนและการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยในดานตางๆในทางลบ
โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงสภาพของชุมชนในยุคกอนความเจริญของอุตสาหกรรมเขาสูชุมชนใน
ยุคอุตสาหกรรมสงผลใหสังคมไทยเปนท่ีออนแอ   ประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงามถูกทําลาย   คานิยม
ทางสังคมเปล่ียนแปลงไปจากสังคมเรียบงาย  เอ้ืออาทรตอกันเปนสังคมที่ตางคนตางอยู  มุงแสวง
วัตถุและสรางความรํ่ารวยจากการประกอบธุรกิจตางๆ  โดยไมคํานึงวิธีการวาชอบดวยศีลธรรม
หรือกฎหมายหรือไม ในท่ีสุดสังคมไทยตกอยูในอันตรายเต็มไปดวยปญหาสังคมตางๆ เชน  ยาเสพ
ติดใหโทษ  การทุจริตประพฤติมิชอบ  บอนการพนัน  โสเภณี อาชญากรขามชาติ   และปญหาการ
ขาดการควบคุมท่ีดีตอสถานเริงรมยหรือสถานบริการและแหลงอบายมุข   เปนตน ทําใหเกิดการ
ขาดระเบียบของสังคมและปญหาตางๆ  เหลานี้  โดยเฉพาะปญหาการขาดการควบคุมท่ีดีตอสถาน
บริการและแหลงอบายมุขตางๆ ไดยอนกลับมาทําลายเด็กและเยาวชน ทําใหพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชนเบี่ยงเบนไปจากปกติ  นําไปสูการกระทําผิดตางๆ ในท่ีสุด  ดังนั้น เพ่ือปองกันไมใหปญหา
ดังกลาวลุกลามตอไปจนไมสามารถควบคุมได  จึงมีความจําเปนท่ีรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย
ตองเขามาดําเนินการจัดระเบียบสังคม  โดยมีเปาหมายเพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีเขมแข็ง  มีการ
บังคับใชกฎหมายอยางจริงจังและเพ่ือใหประชาชนในสังคมมีความสุข   โดยเฉพาะเด็กและ
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เยาวชนซ่ึงเปนกําลังของชาติในอนาคต  ตองเติบโตข้ึนเปนผูใหญท่ีดีและมีคุณภาพ เพื่อรับชวงใน
การบริหารประเทศและพัฒนาสังคมตอไปในอนาคต (ปุระชัย  เปยมสมบูรณ , 2545:2) 
 
2.3  การจัดระเบียบสังคมในตางประเทศ 
 คณะผูวิจัยไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม ในตางประเทศ คือประเทศญ่ีปุน 
และ ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยจะไดนําเรียนตามลําดับดังตอไปนี้ 
 2.3.1  ประเทศญี่ปุน  กอนป ค.ศ. 2005 ไมนานนัก เมืองสําคัญๆ  หลายเมืองในประเทศ
ญ่ีปุนกําลังประสบปญหาจํานวนประชากรเพิ่มมากข้ึนในบริเวณตัวเมืองเชนเดียวกับการเพิ่มจํานวน
ของคอนโดมีเนียมท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  และในขณะเดียวกันประเทศญี่ปุนไดประสบปญหาเร่ืองความ
ปลอดภัยภายในชุมชนตามมา โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาท่ีเกิดข้ึนสําหรับครอบครัวท่ีอาศัยในเขต
เมืองตองประสบคือสภาพแวดลอมความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนตลอดระยะทางจากบานไป
โรงเรียน  จากสภาพการณดังกลาว  มีประเด็นท่ีนาสนใจอยู 2 ประเด็น กลาวคือ ความปลอดภัยใน
การตอตานการเกิดอุบัติเหตุการจราจร และความปลอดภัยในการตอตานการเกิดอาชญากรรม  

สําหรับการตอตานการเกิดอุบัติเหตุการจราจรนั้น ไดมีการกําหนดเสนทางเดินทางเทามา
ใช สวนถนนท่ีมีความแคบและเล็ก ไดมีการนํากลยุทธดานการจัดการจราจร (Traffic Calming 
Strategies) ซ่ึงเปนวิธีการท่ีพัฒนามาจากยุโรปมาประยุกตใช  โดยนําเอาโครงสรางถนนท่ีมีความ
คลองตัวและใชการควบคุมทางการจราจรมาประกอบเพื่อลดอุบัติเหตุทางการจราจร  สําหรับ
ประเด็นเร่ืองความปลอดภัยเพื่อตอตานการเกิดอาชญากรรม  ในประเทศญ่ีปุนนั้น เปนท่ียอมรับกัน
โดยแพรหลายถึงความสําคัญของกระบวนการการวางแผนและการออกแบบที่มีช่ือเรียกวา “การ
ปองกันอาชญากรรมโดยการออกแบบสิ่งแวดลอม (Crime Prevention Through Environment 
Design: CPTED)”  ซ่ึงถูกนํามาใชอยางแพรหลายท้ังในดานสถาปตยกรรม  ดานภูมิทัศนและดาน
การออกแบบเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาต้ังแตป ค.ศ. 1970  (Jacob 1961, Newman 1972)  ยิ่งไป
กวานั้น กระบวนการดังกลาวก็เปนกลยุทธในการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพเพื่อเพิ่ม
สมรรถภาพในการปองกันอาชญากรรม (Einwalter, 2001)  จุดมุงหมายของกระบวนการการ
ปองกันอาชญากรรมโดยการออกแบบสิ่งแวดลอมไมเพียงเปนการออกแบบสภาพแวดลอมทาง
กายภาพเทานั้น  แตไดถูกขยายเปาหมายออกไปเพ่ือใหรวมเปนการออกแบบสภาพแวดลอมทาง
สังคมในชุมชนดวย  ดวยเหตุนี้ กระบวนการการปองกันอาชญากรรมโดยการออกแบบส่ิงแวดลอม
จะทําใหเกิดการสรางชุมชนท่ีมีความยั่งยืนและปลอดภัยดวย (CEPTED Perspective 2003) ซ่ึงถือ
เปนนัยสําคัญสําหรับการปองกันอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในเด็กและเยาวชนเพ่ือสรางความสําเร็จ
รวมกันของชุมชนในการตรวจตรา ควบคุม ดูแล อยางเปนธรรมชาติมากท่ีสุด   ตอมาในป ค.ศ. 

DPU



 16 

1972  รัฐบาลไดกําหนดเขตสถานศึกษา ( School Zone) และในป ค.ศ. 1974 รัฐบาลไดกําหนดเขต
ควบคุมพื้นท่ีอยูอาศัย (Control of Living Zone) ข้ึนตามลําดับ  ท้ังนี้พื้นท่ีท้ังสองเขตดังกลาวจะถูก
ควบคุมการจราจรโดยกําหนดใหเปนเขตพื้นท่ีเฉพาะ  ตัวอยางเชน  การควบคุมการจราจรทาง
รถยนต  และลดอัตราความเร็วของรถยนต  สําหรับดานอาชญากรรมนั้น  สถาบันตํารวจแหงชาติ 
(National Police Agency : NPA) ไดจัดทําการสํารวจผลการกําหนดมาตรฐานการปองกันการเกิด
อาชญากรรมในเขตเมืองในป  ค.ศ.1979  แตก็ไมไดรับความนิยมอยางแพรหลายในขณะนั้น  
ประกอบกับเกิดปญหาเร่ืองความรุนแรงและอาชญากรรมท่ีเด็กและเยาวชนไดรับผลกระทบมาเปน
ระลอกตลอดชวงระยะเวลาท่ีผานมา ท้ังนี้รัฐบาลและหนวยราชการทองถ่ินรวมท้ังโรงเรียนไดนํา
มาตรการหลายวิธีมาใชปองกันการเกิดอาชญากรรมต้ังแตป ค.ศ. 2000 เปนตนไป  ท้ังนี้  สถาบัน
ตํารวจแหงชาติ และกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Ministry 
of Education, Culture, Sports, Science and Technology: MECSST) ของประเทศญ่ีปุน ไดกําหนด
ใชนโยบายความปลอดภัยและนาอยูเพื่อตอตานอาชญากรรมดังนี้   

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการเรียงลําดับการกําหนดใชนโยบายความปลอดภัยและความนาอยู
เพื่อตอตานอาชญากรรม (Policy of Safety and Comfort against Crime) 

  

นโยบายความปลอดภยัและความนาอยูเพือ่ตอตานอาชญากรรม 

ป  ค.ศ. สถาบัน นโยบาย 

1979 NPA การสํารวจการจัด ต้ังมาตรการการปองกันการเกิด
อาชญากรรมในเขตเมือง 

2000 
 

MECSST การบริหารจัดการความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนและ
ความปลอดภัยของสถานศึกษา 

NPA สรุปผลการวางแผนผังเมืองท่ีมีความปลอดภัยและนาอยู 

2002 MECSST คูมือการบริหารจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษา
ตอตานผูบุกรุก 

2003 MECSST นโยบายการปรับปรุงส่ิงกอสรางของสถานศึกษา 

2004 
 

MECSST การอุทธรณในภาวะฉุกเฉินในความปลอดภัยของ
สถานศึกษา 

MECSST การสํ า รวจการบ ริหารจั ดการความปลอดภั ย ใน
สถานศึกษา 
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2005 MECSST กลยุทธการประกันความปลอดภัยของสถานศึกษา 

 
ท่ีมาจาก  Children’s safety and comfort on streets as commuting school environment in 

inner city, Satoko Cho, Odices Angelo and Atsushi Deguchi, September 2005 
หมายเหตุ 
   NPA (The National Police Agency) หมายถึงสถาบันตํารวจแหงชาติ 
  MECSST (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology) หมายถึง 

กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี  
2.3.2  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ในป   ค.ศ.  1970  รัฐสภาของสหรัฐอเมริกาไดออก

พระราชบัญญัติ “เขตสถานศึกษา” (School Zone) อีกท้ังรัฐบาลของมลรัฐเร่ิมประกาศใช
พระราชบัญญัติใชในชวงกลางป ค.ศ.1980 และไดเร่ิมใชอยางจริงจัง ผลการวิเคราะหของ National 
Alliance for Model State Drug Laws (NAMSDL) เม่ือป ค.ศ. 2000  พบวา มลรัฐท้ัง 50 มลรัฐและ
รวมถึงเขตโคลัมเบียไดออกพระราชบัญญัติเพิ่มบทลงโทษสําหรับการกระทําผิดกฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับส่ิงเสพติดในเขตหวงหามบริเวณโดยรอบสถานศึกษาและบริเวณสาธารณะ    สาเหตุท่ี
ตองมีการตราพระราชบัญญัติเขตปลอดส่ิงเสพติดดังกลาวก็เพื่อปองกันเยาวชนใหอยูหางไกลจาก
ส่ิงเสพติดตางๆ  โดยการสรางอาณาบริเวณท่ีปลอดภัยโดยรอบสถานศึกษาและสถานท่ีตางๆ  ท่ี
นักเรียนนักศึกษาตองอาศัยอยู  โดยแทจริงแลวเกือบทุกมลรัฐไดมีการนํารูปแบบพระราชบัญญัติ
เขตปลอดส่ิงเสพติดมาปรับใช  แตประสบความสําเร็จนอยมาก  จนกระท่ังในป  ค.ศ. 2005  
คณะกรรมาธิการพิพากษาแหงมลรัฐนิวเจอรซ่ี (New Jersey’s Sentencing Commission) ไดทําการ
สํารวจพบวามลรัฐตาง  ๆ  ยังมีความเขาใจในเร่ืองเขตปลอดส่ิงเสพติดอยูนอยมาก  ดังน้ันมลรัฐ
นิวเจอรซ่ีไดผานกฎหมายเขตปลอดส่ิงเสพติดของรัฐ  จากผูสนับสนุนท่ีคํานึงถึงเร่ืองผลกระทบ
ของกฎหมายเขตปลอดส่ิงเสพติดบริเวณชุมชนโดยรอบ  ทําใหสภานิติบัญญัติของมลรัฐนิวเจอรซ่ี
ไดจัดต้ังคณะกรรมาธิการพิพากษาในป  ค.ศ. 2004  

ผูชวยทนายความแหงรัฐนิวเจอรซ่ี มร. รอน ซัซวีน  ไดกลาววา “จุดมุงหมายของเขตปลอด
ส่ิงเสพติดบริเวณสถานศึกษาน้ัน  เพ่ือปองกันเยาวชนและสถานศึกษาใหอยูไกลจากส่ิงเสพติด 
เรายอมรับวาสงครามส่ิงเสพติดนั้นอาจจะชนะหรืออาจจะแพก็ได ความมุงม่ันของเราก็คือการสราง
บริเวณท่ีปลอดภัยใหกับเยาวชนเพื่อท่ีจะผลักดันใหผูคาส่ิงเสพติดอยูใหไกลออกไป แตโชครายท่ีวา
เขต 1,000 ฟุต นั้นไดประสบความลมเหลวท่ีจะไปถึงเปาหมายน้ัน” (Judith, Kevin และ Jason)  

กฎหมายเขตปลอดส่ิงเสพติดไดกําหนดบทลงโทษอยางหนักสําหรับการกระทําผิด
กฎหมายส่ิงเสพติดท่ีมีขึ้นภายในบริเวณเขตหวงหามโดยรอบสถานศึกษา  ,  ท่ีพักอาศัย  , 
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สวนสาธารณะ , สนามเด็กเลนและบริเวณท่ีหามอ่ืนๆ  กฎหมายของมลรัฐโดยท่ัวไปไดกําหนดเขต
ปลอดส่ิงเสพติดอยูท่ี1,000 ฟุตโดยรอบสถานศึกษา แตท้ังนี้บริเวณขอบเขตดังกลาวอาจมีขนาด
พื้นท่ีแตกตางกันออกไปต้ังแต 300 ฟุตถึง 3 ไมล ท้ังนี้ข้ึนอยูกับกฎหมายของมลรัฐนั้นๆ จะเปนผู
กําหนดเอง โดยสวนใหญเขตปลอดยาเสพติดนั้นหมายความรวมถึงพื้นท่ีปลอดการผลิต การ
จําหนาย หรือการครอบครองสารควบคุมเพื่อนําไปจําหนายภายหลัง  และรวมไปถึงการครอบครอง
ยาสามัญบางประเภทดวย บางมลรัฐไดแยกการกระทําผิดกฎหมายยาเสพติดในเขตหวงหามออกมา
ตางหาก แตทวามลรัฐโดยสวนมากไดกําหนดเพิ่มบทลงโทษสําหรับผูกระทําผิดกฎหมายโดยการมี
ยาเสพติดไวในครอบครองหรือเพื่อการจําหนายในเขตปลอดยาเสพติด  ซ่ึงบทลงโทษตางๆ  และ
บทลงโทษท่ีเพิ่มข้ึนไดถูกนํามาใชในเขตปลอดยาเสพติดอยางแพรหลาย อีกท้ังในหลาย ๆ  รัฐได
เพิ่มโทษการพิพากษาตัดสินจําคุกดวย 

กฎหมายเขตปลอดส่ิงเสพติดมี 2 ลักษณะ  ดังนี้ 
1.  กฎหมายลักษณะแรกแสดงใหเห็นวาการจําหนายและ/ หรือการครอบครองยาเสพติดท่ี

ผิดกฎหมายในเขตปลอดยาเสพติดถือเปนการกออาชญากรรมท่ีเดนชัดซ่ึงจะไดรับโทษจําเพาะหรือรอ
ลงอาญา 

2.  กฎหมายลักษณะท่ีสองซ่ึงเปนแบบท่ีใชกันโดยทั่วไป  โดยกําหนดบทลงโทษท่ีเพ่ิมข้ึน
หากมีอาชญากรรมท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติดในเขตปลอดยาเสพติด   

ถึงแมวาผลที่ตามมาสําหรับจําเลยในคดีแพงบอยคร้ังมีความคลายคลึงกัน  แตความแตกตาง
นั้นตามกฎหมายถือเปนส่ิงสําคัญและการรายงานนั้นยังคงอางถึงการกระทําผิดในเขตปลอดยาเสพ
ติดซ่ึงเปนอาชญากรรมจําเพาะหรือบทเสริมซ่ึงเปนบทเพ่ิมการลงโทษเม่ือตองระบุกฎหมายเพ่ือเอา
โทษหรือเม่ือนํามาใช 
 กฎหมายเขตปลอดยาเสพติดฉบับแรกประกาศใชคร้ังแรกในรูปแบบของพระราชบัญญัติ
ปองกันและควบคุมการใชยาเสพติดในทางผิดอยางกวางขวาง เม่ือป ค.ศ. 1970 และไดมีการแกไข
พระราชบัญญัติดังกลาวในป ค.ศ. 1984 ซ่ึงเปนชวงท่ีเกิดการระบาดของยาเสพติดในเขตเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพระราชบัญญัติของสหพันธรัฐกําหนดใหการเพ่ิมโทษในบทลงโทษนั้น
มีผลบังคับใชกับการจําหนาย การครอบครองเพื่อการจําหนาย หรือการผลิตสารควบคุมภายในเขต 
1,000 ฟุตรอบสถานศึกษาหรือสนามเด็กเลน  หรือภายในเขต 100 ฟุต ในศูนยเยาวชน, สระวายน้ํา 
หรือรานวีดีโอ  ผูกระทําผิดในเขตปลอดยาเสพติดนั้นจะถูกลงโทษเปน 2 เทา ของผูกระทําผิดนอก
เขตปลอดส่ิงเสพติดดังกลาว  ซ่ึงละเวนกรณีกัญชาท่ีมีปริมาณเพียง 5 กรัมหรือนอยกวา  ในป ค.ศ. 
2000 สันนิบาตแหงชาติไดเตรียมบทวิเคราะหฉบับรางกฎหมายยาเสพติดของมลรัฐตนแบบ จาก
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การสํารวจซ่ึงพบวา มลรัฐท้ัง 50 มลรัฐและเขตการปกครองโคลัมเบียไดประกาศใชพระราชบัญญัติ
เพิ่มบทลงโทษผูกระทําผิดกฎหมายในเขตหามบริเวณรอบสถานศึกษาตางๆและสถานท่ีสาธารณะ 

ปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดพระราชบัญญัติเขตปลอดยาเสพติดของมลรัฐ ไดแก 
1.  ขนาดพื้นท่ี ขนาดพื้นท่ีอาจมีความแตกตางกันออกไปตั้งแต 300 ฟุตถึง 3 ไมล   
  เขตปลอดยาเสพติดตามแบบนั้นมีพื้นท่ีกวางขยายออกไปในทุก 1,000 ฟุตในทุก

ทิศทางจากเขตสถานศึกษาหรือครอบคลุมโครงสรางของสถานศึกษา หรือจากบริเวณสถานศึกษา
โดยมีความยาวประมาณสนามฟุตบอล  มลรัฐจํานวนมากไดจัดต้ังเขตท่ีไดจําเพาะลงไปโดยมุงไปท่ี
บริเวณโดยรอบสถานศึกษาและบริเวณอ่ืนๆ ท่ีเด็กและเยาวชนอยู  

สมาชิกสภานิติบัญญัติของมลรัฐมินิโซตา มลรัฐนอรทแคโรไลนา และมลรัฐ
โรดไอซแลนด ไดกําหนดเขตปลอดยาเสพติดไวท่ี 300 ฟุตรอบสถานศึกษา ในมลรัฐมินิโซตานั้น  
เขตดังกลาวไดขยายพื้นท่ีออกไปอีก 300 ฟุต หรือประมาณ 1 บล็อก ซ่ึงแลวแตวาขนาดใดจะมีพื้นท่ี
กวางกวากัน สําหรับมลรัฐอลาสกาและมลรัฐไวโอมิ่งไดขยายเขตปลอดยาเสพติดออกไปเปนระยะ 
500 ฟุตรอบสถานศึกษา   ในขณะท่ีมลรัฐฮาวายไดกําหนดเขตปลอดยาเสพติดไวท่ี 750 ฟุตรอบ
สถานศึกษา   สมาชิกสภานิติบัญญัติของมลรัฐเวอรมอนทเลือกท่ีจะไมกําหนดเขตพื้นท่ีพิเศษข้ึนแต
เลือกท่ีจะเพ่ิมบทลงโทษสําหรับการขนสงยาเสพติดในบริเวณพ้ืนท่ีสถานศึกษา, บริเวณท่ีติดกับ
สถานศึกษาหรือบนรถโรงเรียน   

ในทางตรงกันขามมลรัฐคอนเนตติคัทและมลรัฐมิสซิสซิบป ไดกําหนดเขตปลอด
ยาเสพติดไวท่ี 1,500 ฟุตจากสถานศึกษา เขตปลอดยาเสพติดของมลรัฐมิสซิสซิบปนั้นไดขยายพื้นท่ี
ออกไปอีก 1,500 ฟุตจากอาคารหรือบริเวณรอบอาคาร  และ1,000 ฟุตจากเขตทรัพยสิน  อีกท้ังมล
รัฐมิสซูรีและมลรัฐโอกลาโฮมาไดกําหนดเขตปลอดยาเสพติดไวท่ี 2,000 ฟุตบริเวณรอบ
สถานศึกษา และ  1,000 ฟุตจากเขตท่ีอยูอาศัย  สําหรับมลรัฐโอกลาโฮมากําหนดพื้นท่ีเขตปลอดการ
จําหนายยาเสพติดไวท่ี 2,000 ฟุตและเขตปลอดการครอบครองยาเสพติดไวท่ี 1,000 ฟุต นอกจากน้ี
มลรัฐเซาทแคโรไลนาไดกําหนดเขตปลอดยาเสพติดไวท่ี 2,640 ฟุตหรือ คร่ึงไมลจากสถานศึกษา  
ในขณะท่ีมลรัฐมิสซิสซิบป  มลรัฐมิสซูร่ี มลรัฐโอกลาโฮมา มลรัฐเซาทแคโรไลนา มีความ
หนาแนนของประชากรคอนขางนอยทําใหผลกระทบของการขยายพ้ืนท่ีเขตปลอดยาเสพติดเบาบาง 
แตสําหรับมลรัฐคอนเนตติคัทซ่ึงมีประชากรหนาแนนมากเปนลําดับส่ีของประเทศซ่ึงไดขยาย
ผลกระทบของเขตพ้ืนท่ีท่ีใหญกวามลรัฐอ่ืนออกไป  อยางไรก็ตามไมมีมลรัฐอ่ืนกําหนดมาตราสวน
พื้นท่ีตามสมาชิกสภานิติบัญญัติของมลรัฐอลาบามาท่ีซ่ึงไดกําหนดเขตปลอดยาเสพติดไวท่ี 15,840 
ฟุต หรือสามไมลจากสถานศึกษาหรือบริเวณท่ีพักอาศัย  
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2.  สถานท่ีตั้ง เร่ิมจากสถาบันการศึกษาไปถึงหางสรรพสินคา   มลรัฐบางแหงไดกําหนด
เขตปลอดยาเสพติดอยางพิถีพิถันโดยเฉพาะเจาะจงไปท่ีสถานศึกษาเปนหลักซ่ึงเปนเปาหมายแต
ดั้งเดิมของกฎหมาย  อยางไรก็ตามมลรัฐโดยสวนใหญไดยึดเขตปลอดยาเสพติดกับบริเวณตางๆ  
อาทิเชน สวนสาธารณะและยานท่ีพักอาศัย อีกท้ังบางมลรัฐไดรวมไปถึงบริเวณและส่ิงกอสรางของ
รัฐและเอกชนดวย  มลรัฐท้ัง 11  แหง ไดแก มลรัฐอริโซนา,  มลรัฐฮาวาย, มลรัฐแคนซัส, มลรัฐ
เคนตัคกี้, มลรัฐมอนทานา, มลรัฐนิวแมคซิโก, มลรัฐนอรท แคโรไลนา,  มลรัฐนอรทดาโกตา,  
มลรัฐโอไฮโอ,  มลรัฐเวอรมอนท และมลรัฐไวโอมิ่ง   ยังคงมีกฎหมายเขตปลอดยาเสพติดท่ี
ลงโทษการทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนท้ังระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา   

สําหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติของมลรัฐอารคันซอรไดขยายพื้นท่ีไปถึงท่ีจอดรถ
สาธารณะ  ท่ีพักอาศัย  ศูนยรับเล้ียงเด็ก วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  ศูนยนันทนาการ (สถานท่ีออก
กําลังกาย)  ลานสเก็ต  สโมสรหรือไนทคลับ สถานท่ีอํานวยความสะดวกในการรักษาเยียวยาโดย
การใชสารท่ีมากเกินไปและโบสถในมลรัฐยูทานั้นเขตปลอดยาเสพติดไดขยายการครอบคลุม
ออกไปนอกเหนือจากสถานศึกษา, สวนสาธารณะ และโบสถแลวยังรวมถึงท่ีจอดรถและ
หางสรรพสินคาดวย   
 3.  ลักษณะการกระทําผิดกฎหมาย ตั้งแตการขายถึงการมีไวในครอบครอง  มลรัฐโดย
สวนมากซึ่งปกคลุมไปดวยพระราชบัญญัติเขตปลอดยาเสพติดไดนําพระราชบัญญัติมาใชกับการ
กระทําผิดท่ีเกี่ยวของกับการผลิต, การจําหนาย, หรือความพยายามท่ีจะจําหนายซ่ึงรวมไปถึงการ
ครอบครองไวเพื่อจําหนายดวย  แตพระราชบัญญัติในบางรัฐ  เชน มลรัฐอลาสกา, มลรัฐอริโซนา, 
มลรัฐคอนเนตติคัท, มลรัฐเดลลาวา, มลรัฐอินเดียนา, มลรัฐมิชิแกน, และมลรัฐโอกลาโฮมา  ยังได
กําหนดใหบุคคลที่มีสารควบคุมไวในครอบครองในเขตปลอดยาเสพติดมีโทษเพิ่มข้ึนอีกดวย  
สําหรับมลรัฐไอโอวา และมลรัฐโอเรกอน ไดกําหนดบทลงโทษพิเศษเฉพาะสําหรับการครอบครอง
ยาเสพติดในเขตปลอดยาเสพติด  แตกฏหมายของมลรัฐไอโอวาไดกําหนดบทลงโทษใหบุคคลท่ี
กระทําความผิดไดทํางานบริการชุมชน  แตกฎหมายของมลรัฐโอเรกอนไดกําหนดใหบุคคลท่ี
ครอบครองกัญชาในเขตสถานศึกษามีความผิดอาญาสถานเบา ท้ังนี้พระราชบัญญัติของมลรัฐคอน
เนตติคัทไดพิจารณาตัดสินใหมีโทษจําคุกอยางนอย 2 ปสําหรับการมียาเสพติดไวในครอบครอง
ภายในบริเวณ1,500 ฟุตจากเขตสถานศึกษาหรือศูนยรับเล้ียงเด็ก พระราชบัญญัติเขตปลอดยาเสพ
ติดของ มลรัฐอริโซนาไดกําหนดเพิ่มโทษขังคุกสําหรับบุคคลท่ีถูกจับเนื่องจากการใชยาเสพติดใน
บริเวณสถานศึกษา   
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อยางไรก็ตามบางรัฐมีความประสงคใหกฎหมายเขตปลอดยาเสพติดนั้นไมรวม
จําเลยท่ีเปนผูเยาวและ/หรือนักเรียนนักศึกษา  ตัวอยางเชน  พระราชบัญญัติในมลรัฐเดลลาวาได
ระบุวาจําเลยตองมีอายุ 18 ป  สําหรับกฎหมายของมลรัฐคอนเนตติคัทไดกําหนดโทษจําคุกอยาง
นอย 2 ปสําหรับการครอบครองยาเสพติดแตมีขอยกเวนสําหรับนักเรียน นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน
ในสถานศึกษา  ผูท่ีถูกตัดสินวากระทําผิดในเขตปลอดยาเสพติดในมลรัฐอลาบามา , มลรัฐคอนเนต
ติคัท , และมลรัฐแมสซาชูเซสตองพบกับบทลงโทษท่ีเพิ่มข้ึนจากการพิพากษาคดีใดๆ  ในกรณีท่ี
กระทําความผิดเกี่ยวของกับยาเสพติด  ในขณะเดียวกันจําเลยในมลรัฐวอชิงตันตองประสบกับการ
ถูกพิพากษาตัดสินจําคุกท่ีเพิ่มข้ึน 2 ป  ในมลรัฐนิวเจอรซ่ีการลงโทษการกระทําผิดในเขตปลอดยา
เสพติดนั้นจําเลยจะถูกจําคุกตางหากอยางนอย 3 ป  ถึงแมวาการพิพากษาตัดสินอาจจะรวมการ
พิพากษากําหนดโทษในขอกลาวหาเร่ืองยาเสพติดไวแลว  ท้ังนี้ระยะเวลาของการรับโทษอาจมีการ
ลดโทษไดโดยอัยการถาจําเลยยอมรับในขอกลาวหาดังกลาว   

ไมทุกมลรัฐท่ีกําหนดการพิพากษาไวตายตัวหรือพิพากษาเพ่ิมบทลงโทษการ
กระทําท่ีฝาฝนในเขตปลอดยาเสพติด  บทลงโทษเกี่ยวกับการกระทําผิดในเขตปลอดยาเสพติด
จํานวนมากซ่ึงรวมถึงในมลรัฐอินเดียนาและมลรัฐเท็กซัส   

ในบางมลรัฐ เยาวชนผูซ่ึงตองอยูภายใตอํานาจในการควบคุมของกระบวนการ
ยุติธรรมเก่ียวกับเด็กและเยาวชนสามารถถูกดําเนินคดีในศาลของผูใหญไดและถูกพิพากษาสงตัวไป
ยังสถานกักกันของผูใหญไดถากระทําความผิดในเขตปลอดยาเสพติดถือเปนการกระทําผิดท่ี
รายแรงซ่ึงมีผลทําใหจําเลยจะถูกลงโทษอยางหนักหรือมีระยะเวลาการถูกลงโทษเพ่ิมมากข้ึน 

4.  บทลงโทษตางๆ 
  สมาชิกสภานิติบัญญัติของบางรัฐไดใชวิธีการท่ีแตกตางกันในการวินิจฉัยการ
กระทําผิดตางๆ  ความแตกตางเหลานี้ประกอบดวยปจจัยตางๆ  เชนวัตถุประสงคของการดําเนินการ  
ไมวายาเสพติดนั้นเพื่อคากําไรหรือเพื่อแลกเปล่ียนกัน, เวลาท่ีเกิดเหตุ,  การมีเด็กเขามาเกี่ยวของ 
และสถานท่ีเกิดเหตุ  ไมวาจะเกิดบนทรัพยสินของเอกชนหรือของรัฐบาลภายในบริเวณ 300 ฟุต
รอบสถานศึกษา 
  การกําหนดเขตปลอดยาเสพติด  ลักษณะการกระทําความผิดและบทลงโทษของ
มลรัฐตาง ๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้   

มลรัฐอริโซนา  ภายใตกฎหมายเขตปลอดยาเสพติด จําเลยผูถูกตัดสินวามียาเสพ
ติดในครอบครองหรือคายาเสพติดบนทรัพยสินสาธารณะภายในบริเวณ 1,000 ฟุตรอบสถานศึกษา
จะตองถูกลงโทษจําคุกเพิ่ม บทลงโทษดังกลาวไดถูกนํามาใชกับการกระทําผิดท่ีเกิดข้ึนบน
ทรัพยสินสวนบุคคลแตสถานท่ีเกิดเหตุอยูภายในบริเวณ 300 ฟุตรอบสถานศึกษา   
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  มลรัฐโคโรราโด  สมาชิกสภานิติบัญญัติของมลรัฐไดกําหนดเขตปลอดยาเสพติด
ของรัฐภายในบริเวณ 1,000 ฟุตท่ีมีอาณาเขตเขาไปถึงท่ีสาธารณะ ยกเวนท่ีพักอาศัยสวนบุคคล
บริเวณนอกเหนือจากที่สาธารณะซ่ึงเด็กและเยาวชนจะมีความเสี่ยงตอการเปดรับยาเสพติดไดนอย 
ในหลายมลรัฐไดกําหนดขอยกเวนใหแคบลงสําหรับการดําเนินการคาขายยาเสพติดท่ีเกิดในบริเวณ
ท่ีพักอาศัยสวนบุคคลท่ีอยูในเขตปลอดยาเสพติด โดยท่ัวไปแลวขอยกเวนจะถูกนํามาใชในกรณี
ท่ีไมมีเด็กและเยาวชนอาศัยอยูในสถานท่ีพักและการดําเนินการเกี่ยวของกับยาเสพติดนั้นไมไดหวัง
ผลกําไร  

มลรัฐเมสซาชูเซส  พระราชบัญญัติของรัฐไดถูกประกาศใชเม่ือปค.ศ. 1989 โดย
กําหนดเขตปลอดยาเสพติดในระยะ 1,000 ฟุตรอบสถานศึกษาและระยะ 100 ฟุตรอบ
สวนสาธารณะหรือสนามเด็กเลน ผูกระทําผิดฐานจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายใน
เขตปลอดยาเสพติดจะถูกพิพากษาเพิ่มโทษจากโทษข้ันสูงสุดอยางนอย 2 ป อยางไรก็ตามอัยการ
ของมลรัฐเมสซาชูเซสไดพิจารณาลดการเพ่ิมโทษในเขตปลอดยาเสพติดในกรณีท่ีจําเลยไดแกตาง
ในความผิดนั้น ท้ังนี้การเพิ่มการลงโทษนั้นไมไดนํามาใชในกรณีมีความผิดฐานครอบครองยาเสพ
ติดท่ัวไป  
  มลรัฐนิวเจอรซ่ี  กฎหมายเขตสถานศึกษาปลอดยาเสพติดไดถูกประกาศใชเม่ือป
ค.ศ. 1987 ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการออกกฎหมายตอตานและกวาดลางยาเสพติดซ่ึงเปนตนแบบท่ีมี
อิทธิพลสําหรับการกําหนดกฎหมายของมลรัฐอ่ืนๆ โดยเร่ิมต้ังแตกฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใช
อยางจริงจัง     

กฎหมายดังกลาวไดกําหนดเขตปลอดยาเสพติดในระยะ1,000 ฟุตรอบสถานศึกษา
และรถรับสงนักเรียน  รวมทั้งระยะ 500 ฟุตรอบสวนสาธารณะ, ยานเขตท่ีพักอาศัย, หองสมุดและ
พิพิธภัณฑ  การกระทําผิดกฎหมายไดแกการจําหนายยาเสพติดท่ีผิดกฎหมายรวมท้ังการมีไวใน
ครอบครองเพ่ือจัดจําหนายในเขตพื้นท่ีหามซ่ึงถือเปนการกออาชญากรรมภายใตกฎหมายรัฐนิว
เจอรซ่ีบทลงโทษสําหรับผูกระทําผิดฐานจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายในเขตรอบ
สถานศึกษาและรถรับสงนักเรียน  จะถูกพิพากษาจําคุกอยางนอย 3 ปและบทลงโทษสําหรับ
ผูกระทําผิดฐานจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพ่ือจําหนายในเขตรอบสวนสาธารณะ, ยานเขตท่ี
พักอาศัย, หองสมุดและพิพิธภัณฑจะถูกพิพากษาจําคุกอยางนอย  5 -10  ป 
  มลรัฐคอนเนตติคัท  กฎหมายเขตปลอดยาเสพติดของรัฐไดประกาศใชเม่ือป ค.ศ. 
1987 ซ่ึงไดกําหนดโทษจําคุกข้ันตํ่าอยางนอย 2 ป  สําหรับบุคคลท่ีดําเนินการขายยาเสพติดใน
บริเวณ 1,000  ฟุตรอบบริเวณทรัพยสินของสถานศึกษา  ตอมาในป ค.ศ. 1989 สมาชิกสภานิติ
บัญญัติไดแกไขกฎหมายดังกลาวโดยปรับเพิ่มโทษจากเดิม 2 ปมาเปน 3 ป  และในป  ค.ศ. 1992  
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สมาชิกสภานิติบัญญัติไดดําเนินการขยายอาณาเขตปลอดยาเสพติดเพิ่มเปน 1,500 ฟุต และเพ่ิม
จํานวนเขตปลอดยาเสพติดโดยการนําเอายานท่ีพักอาศัยเพิ่มเขาไปรวมกับสถานศึกษาตางๆ ดวย 
ตอมาในป  ค.ศ. 1994  ก็ไดดําเนินการปรับปรุงกฎหมายโดยการเพิ่มศูนยดูแลเด็กเล็กเขาไปอยูใน
เขตปลอดยาเสพติดดวย 

กฎหมายเขตปลอดยาเสพติดของมลรัฐคอนเนตติคัท มีผลบังคับใชกับการกระทํา
ผิดฐานการผลิต, การขายและการครอบครองเพ่ือจําหนายหรือเปนการใชสวนตัว โดยรัฐไดกําหนด
เขตปลอดยาเสพติดในระยะ 1,500 ฟุตรอบสถานศึกษา , ศูนยรับเล้ียงเด็ก , หรือยานท่ีพักอาศัย 
บทลงโทษเบ้ืองตนการกระทําผิดกฎหมายในเขตพื้นท่ีดังกลาว บุคคลนั้นจะถูกพิพากษาเพ่ิมโทษ
จากโทษท่ีไดรับจากการกระทําผิดกฎหมายยาเสพติดแลว สําหรับบทลงโทษสําหรับผูกระทําผิด
ฐานจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพ่ือจําหนายในเขตปลอดยาเสพติดจะถูกพิพากษาจําคุกอยาง
นอย 3 ป  และบทลงโทษสําหรับผูกระทําผิดฐานมีไวในครอบครองในเขตปลอดยาเสพติด (ยกเวน
นักเรียนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน) จะถูกพิพากษาจําคุกอยางนอย  2  ป  

มลรัฐวอชิงตัน  ภายใตประมวลกฎหมายอาญาของมลรัฐวอชิงตัน  กําหนดใหการ
กระทําความผิดฐานผลิตยาเสพติด, ขายยาเสพติด, ขนสงยาเสพติดหรือครอบครองยาเสพติดไวเพื่อ
ขายในสถานศึกษาหรือบนรถรับสงนักเรียนนักศึกษาหรือเสนทางเดินรถโรงเรียนภายในระยะ 
1,000 ฟุต รวมท้ังการกระทําความผิดภายในระยะ 1,000 ฟุตบริเวณปริมณฑลโดยรอบสถานศึกษา, 
สวนสาธารณะ, โครงการบานจัดสรรและเขตเทศบาลซ่ึงถูกกําหนดใหเปนเขตปลอดยาเสพติด มีผล
ทางกฎหมายใหบุคคลท่ีกระทําความผิดในเขตดังกลาวตองถูกลงโทษเพ่ิมข้ึนอีก 2 ปจากการตัดสิน
โทษโดยทั่วไป  นอกจากนี้พระราชบัญญัติของรัฐไดอนุญาตใหเพิ่มโทษในบทลงโทษข้ึนเปนสอง
เทา ขอกําหนดเขตปลอดยาเสพติดไดถูกประกาศเปนสวนหนึ่งของประมวลรวมพระราชบัญญัติยา
เสพติดป ค.ศ. 1989 ซ่ึงพิพากษาตัดสินจําคุกผูกระทําความผิดในคดีเกี่ยวกับเฮโรอีนและโคเคน  
สําหรับพระราชบัญญัติสวนสาธารณะและพระราชบัญญัติท่ีพักอาศัยไดถูกประกาศใชเม่ือป ค.ศ. 
1996 และป ค.ศ. 1997 ตามลําดับ 
 กรณีศึกษาของการกําหนดเขตสถานศึกษาและเขตปลอดยาเสพติดของมลรัฐตางๆ 

1)  มลรัฐเมสซาชูเซส 
ความพยายามในการเร่ิมหาขอสรุปวากฎหมายเขตสถานศึกษาท้ังหลายโดยแทจริง

แลวไดปองกันสถานศึกษาหรือไม  ไดถูกดําเนินการข้ึนในมลรัฐเมสซาชูเซส โดยมร. วิลเลียม เอ็น 
บราวนเบอรเกอร (William N. Brownsberger) ผูเชี่ยวชาญนโยบายดานยาเสพติดและอดีตอธิบดี
กรมอัยการดานสารเสพติดของมลรัฐ   เม่ือปค.ศ. 2001 มร. วิลเลียม เอ็น บราวนเบอรเกอร (William 
N. Brownsberger) ไดทําวิจัยใหกับคณะสาธารณะสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยบอสตัน  เพื่อหาผลลัพธ
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จากการวิเคราะหกลุมตัวอยางคดีการขายยาเสพติดจํานวน 443 คดีในเมือง 3 เมือง ไดแกเมือง
ฟอลรเิวอร (Fall River), เมืองนิวเบดฟอรด (New Bedford) และเมืองสปริงฟลล (Springfield) และ
ไดทําการสํารวจวากฎหมายเขตปลอดยาเสพติดไดถูกนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพหรือไมในการ
ปองกันยาเสพติดหรือใชในการลงโทษผูท่ีกระทําผิดในเขตบริเวณสถานศึกษา จากการสํารวจ  
พบวาการขายยาเสพติดโดยสวนใหญเกิดข้ึนในบริเวณเขตสถานศึกษาท้ังนั้น  แตไมมีท้ังการ
ดําเนินการหรือวิธีการทางกฎหมายท่ีนํามาบังคับใชใหปรากฏเพื่อใหท่ีมีผลตอนักเรียนนักศึกษา  
จากการตรวจสอบแผนที่เขตสถานศึกษาในแตละขอบเขตอํานาจแสดงใหเห็นชัดเจนวาพื้นท่ีท่ีมี
ประชากรหนาแนนของแตละเมืองจะถูกครอบคลุมโดยการกําหนดพื้นท่ีเขตปลอดยาเสพติด
เช่ือมตอกัน  ภาพโดยรวมพบวา 29 เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ีอาณาเขตของเมืองท้ังสามเมืองขางตน
ตั้งอยูในเขตหามหรือเขตปลอดยาเสพติด  อัตราสวนจะเพิ่มข้ึนในบริเวณท่ีมีความยากจนอยาง
รุนแรงซ่ึง 56 เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ีรอบนอกท่ีตั้งอยูในเขตสถานศึกษา 

จากจํานวน 7 ใน 10 คดียาเสพติดท่ีเกิดข้ึนในเขตสถานศึกษาหรือประมาณ 71 
เปอรเซ็นตนั้น มักเกิดในชวงเวลานอกเวลาทําการ เชน ชวงวันหยุด ตอนกลางคืน หรือชวงภาคฤดู
รอน ยิ่งไปกวานั้น นอยกวา 1 เปอรเซ็นตของคดีท้ังหมดที่เกี่ยวของกับการขายยาเสพติดใหกับ
เยาวชน จากขอเท็จจริงเกี่ยวกับการขายยาเสพติด พบวาใน 80เปอรเซ็นตของคดียาเสพติดท่ีไดศึกษา
มาไดเกิดข้ึนในเขตสถานศึกษา ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาความหนาแนนของสถาบันการศึกษาในเขต
พื้นที่ท่ีมีความยากจนสูงมีผลตอบริเวณท่ีมีการคาขายยาเสพติดสูงดวย 

มร. วิลเลียม เอ็น บราวนเบอรเกอร (William N. Brownsberger)   ยังไดคนพบ
ปจจัยท่ีเปนเหตุเปนผลท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายตางๆ (ไมวากรณีที่โรงเรียนอยูในชวงเวลาทําการ
หรือไม, สถานท่ีจําหนายยาเสพติดนั้นอยูในบริเวณใกลสถานศึกษาซ่ึงอยูในเขตสถานศึกษา) ซ่ึง
ไมไดมีผลตอการตัดสินใจของอัยการในการพิจารณาลงโทษหรือพิพากษาความผิด มร. บราวน
เบอรเกอร (William N. Brownsberger) สรุปไดวาผลกระทบในเบื้องตนของการกําหนดกฎหมาย
ตางๆ เหลานี้ไมไดทําใหการดําเนินการซ้ือขายยาเสพติดไกลจากสถานศึกษาตางๆ ไดเลย เพียงแตมี
การเพิ่มบทลงโทษสําหรับบุคคลที่ขายยาเสพติดในปริมาณนอยดวยนอกจากนี้ มร. บราวนเบอร
เกอร (William N. Brownsberger) ไดอางเหตุผลวาบทลงโทษเฉพาะท่ีทําข้ึนเพื่อปองกันเด็กและ
เยาวชนจากยาเสพติดนั้นเปนความคิดท่ีดี แตทวากฎหมายดังกลาวไดรางไวกวางเกินไปสําหรับใหมี
ผลบังคับใชไดจริงโดยการกําหนดอาณาเขตพื้นท่ีขนาดใหญเปนเขตปลอดยาเสพติด ซ่ึงการกําหนด
เขตเชนนั้นโดยแทจริงแลวเปนไปไมไดท่ีจะทําใหผูคายาเสพติดหลีกเล่ียงเขตพ้ืนท่ีดังกลาว ดังนั้น 
มร.บราวนเบอรเกอร (William N. Brownsberger) ไดนําเสนอใหลดเขตพ้ืนท่ีลงจากที่กฎหมาย
กําหนดไวโดยใหอยูในระยะประมาณ 100  ถึง 250 ฟุต 

DPU



 25 

2)  มลรัฐนิวเจอรซ่ี 
 จากการสํารวจพบวามีผูตองหาถูกคุมขังจากคดีกระทําความผิดกรณียาเสพติดจํานวนสูง
ท่ีสุดในประเทศคิดเปน 36 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียระดับประเทศซ่ึงคิดเปน 20 
เปอรเซ็นต  กฎหมายเขตสถานศึกษาของมลรัฐนิวเจอรซ่ีไดกําหนดใหการจําหนายการแจกจาย  
หรือการมียาเสพติดไวในครอบครองเพ่ือจําหนายในบริเวณทรัพยสินของสถานศึกษา รวมท้ัง
บริเวณระยะ 1,000 ฟุตรอบสถานศึกษาหรือรถโรงเรียนหรือบนรถโรงเรียน  ถือเปนการกระทํา
ความผิดลําดับท่ีสามตองรับการลงโทษจําคุกอยางต่ํา 3 ป  ในป ค.ศ. 1998 ไดมีกฎหมายออกมาเพื่อ
เพิ่มบทลงโทษสําหรับการขายยาเสพติดในระยะ 500 ฟุตในยานท่ีพักอาศัย, สวนสาธารณะ, 
หอสมุด, พิพิธภัณฑ กฎหมายฉบับดังกลาวไดเล่ือนข้ันจากการขายยาเสพติดลําดับท่ีสามมาเปนการ
กระทําความผิดในลําดับท่ีสองเม่ือถูกพิพากษาจําคุก 
 ในการตัดสินใจวาการกระทําผิดกรณียาเสพติดเกิดข้ึนในบริเวณเขตสถานศึกษาหรือไม  ผู
มีอํานาจบังคับใชกฎหมายของมลรัฐนิวเจอรซ่ีไดขยายคําจํากัดความของคําวาสถานศึกษานั้นให
รวมถึงศูนยรับเล้ียงเด็กออน, ศูนยฝกอบรมเกี่ยวกับอาชีพเปนตน  ศาลของมลรัฐนิวเจอรซ่ีตอง
พิจารณาเพ่ือยืนยันการลงโทษการครอบครองยาเสพติดเพื่อจําหนายในเขตปลอดยาเสพติดนั้น 
อัยการตองช้ีใหเห็นชัดวาผูกระทําความผิดครอบครองยาเสพติดในเขตปลอดยาเสพติดดวยเจตนามี
ไวเพื่อจําหนาย แตผูกระทําความผิดนั้นไมไดประสงคจะขายยาเสพติดดังกลาวในเขตปลอดยาเสพ
ติด  กฎหมายการกําหนดเขตพื้นท่ีนั้นมีเจตนาท่ีจะเพิ่มบทบัญญัติท่ีมีความผิดทางอาญาเก่ียวของกับ
การผลิตยาเสพติดหรือการครอบครองยาเสพติดเพื่อการจําหนาย ดังนั้นบุคคลท่ีขายยาเสพติดในเขต
สถานศึกษาจะถูกพิพากษาความผิด 2 กระทงดวยกันนั้นคือความผิดฐานการผลิต, การจัดจําหนาย
หรือความผิดฐานครอบครองยาเสพติดผิดกฎหมายเพ่ือมีไวจัดจําหนายซ่ึงมีบทลงโทษท่ีแตกตางกัน
ออกไปข้ึนอยูกับประเภทและนํ้าหนักของยาเสพติดนั้นๆ  แตทวาการผลิตยาเสพติด, การจัด
จําหนายหรือการครอบครองยาเสพติดผิดกฎหมายเพ่ือมีไวจัดจําหนายในเขตหามนั้นจะถูกลงโทษ
จําคุกอยางนอย 3 ป   สําหรับบุคคลท่ีไมเคยมีประวัติการกระทําความผิดและขายเฮโรอีนหรือโคเคน
ในจํานวนคร่ึงออนซ (น้ําหนักประมาณ 14.15 กรัม) นอกเขตสถานศึกษาจะถูกตัดสินใหถือวามี
ความผิดลําดับท่ีสามโดยมีมาตรการการลงโทษท่ีไมไดรับการอารักขา อยางไรก็ตามภายในเขต
สถานศึกษาบุคคลผูท่ีกระทําความผิดตองไดรับโทษใหจําคุกอยางนอย 3 ป ถาปริมาณของยาเสพติด
ถึงตามเกณฑของการกระทําความผิดในลําดับข้ันท่ีหนึ่งหรือการกระทําผิดในลําดับข้ันท่ีสอง  
บุคคลผูนั้นจะถูกพิพากษาเปนผูกระทําความผิดลําดับข้ันท่ีหนึ่งหรือผูกระทําความผิดในลําดับข้ันท่ี
สองและผูกระทําความผิดในเขตสถานศึกษา  ในกรณีท่ีจําเลยถูกจับก็จะไดรับโทษข้ันสูงสุดจาก
น้ําหนักของยาเสพติดรวมกับโทษข้ันตํ่าจากขอหากระทําความผิดในเขตสถานศึกษา 
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2.4  กฎหมายเก่ียวกับการจัดระเบียบสังคม 

คณะผูวิจัยไดศึกษาหลักเกณฑในการดําเนินงานจัดระเบียบสังคมและกฏหมายท่ีเกี่ยวของ
ในการจัดระเบียบสังคม  ปรากฏตามขอมูลดังตอไปนี้ 

หลักเกณฑในการดําเนินงานจัดระเบียบสังคม 
1)  การจัดระเบียบสังคมตามแนวทาง  Roadmap  การเฝาระวังและสรางความยั่งยืนในการ

เอาชนะยาเสพติด  พ.ศ. 2547 – 2551  เพื่อดํารงเจตนารมณในการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดอยาง
ยั่งยืนศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ  (ศตส.)  ไดมีคําส่ังท่ี 40/2548  ลงวันท่ี  28  
กันยายน  2548  เร่ือง  ปฏิบัติการพลังแผนดิน  รวมกวาดลางยาเสพติด  คร้ังท่ี 4  ซ่ึงมีกําหนดการ
ปฏิบัติการระหวางวันท่ี  1  ตุลาคม -  31  ธันวาคม  2548   โดยมีจุดเนนเพื่อใหมีการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเชิงรุกอยางตอเนื่องและเพื่อมิใหเกิดการพลิกกลับมาของ
ปญหายาเสพติด 
              แนวคิดท่ีสําคัญของคําส่ังนี้คือ   กําหนดแนวทางการปฏิบัติใหเหมาะสมกับสถานการณใน
พื้นท่ี   กลาวคือ  พื้นท่ีใดท่ียังมีปญหาการผลิต  การคา  การแพรระบาด  รวมท้ังมีเง่ือนไข  ปจจัยท่ี
จะทําใหปญหายาเสพติดหวนกลับมา   ใหจัดการกับปญหาและปจจัยท่ีหลงเหลืออยู   เพื่อนําไปสู
การเอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืนในระยะตอไปสวนพื้นท่ีใดท่ีสามารถลดและควบคุมปญหาไวได
แลว  ใหปฏิบัติการเชิงรุกในการดําเนินงานเชิงคุณภาพเพื่อสรางความยั่งยืนและขยายผล 
              สําหรับแหลงแพรระบาดหรือแหลงม่ัวสุมในพ้ืนท่ีเปาหมายท่ียังคงมีหลงเหลืออยูนั้น   ให
ใชมาตรการตาง ๆ มาเปนเคร่ืองมือในการแกไขปญหาอยางบูรณาการโดยใชมาตรการจัดระเบียบ
สังคมในระดับพ้ืนท่ี   เพื่อทําหนาท่ีในการรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนและสถาน
ประกอบการใหความรวมมือ  ควบคุม   ตรวจตรา   และบังคับใชกฎหมาย 
              เปาหมายในการดําเนินมาตรการจัดระเบียบสังคมตามคําส่ัง  ศตส. ท่ี 40/2548 กําหนดไว 6 
ประการ คือ 

1.  สถานบันเทิง 
2.  หอพัก 
3.  รานเกมส / รานอินเตอรเน็ต 
4.  สวนสาธารณะท่ีเปนแหลงม่ัวสุม 
5.  รานคาแอบแฝงจําหนายยาเสพติดและส่ิงผิดกฎหมาย 
6.  กลุมแขงรถมอเตอรไซคซ่ิงท่ีผิดกฎหมาย 
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              ตามคําส่ัง  ศตส.  ท่ี  40 / 2548  กําหนดใหมีการดําเนินงานจัดระเบียบสังคมในทุกจังหวัด
และ  กทม.  โดยให  ศตส.จ / กทม.  เปนเจาภาพหลักในการบูรณาการแผนงาน  งบประมาณ  
เปาหมายและการปฏิบัติการในพื้นท่ีรับผิดชอบ  โดยมีกิจกรรมสําคัญ  ไดแก 

จัดใหมีคณะทํางานจัดระเบียบสังคมของจังหวัด  ซ่ึงประกอบดวยคณะทํางานรวมระหวาง
ฝายตํารวจฝายปกครอง  และสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 

1.  รณรงคประชาสัมพันธ   ขอความรวมมือจากเจาของสถานประกอบการและประชาชน 
     ท่ัวไป 
2.  จัดใหมีทีมตรวจตราสถานบันเทิง  หอพัก  สถานท่ีเปนแหลงม่ัวสุม  เชน  รานเกมส   
      สวนสาธารณะ  สถานท่ีแขงรถซ่ิง  รวมไปถึงสถานท่ีท่ีเปนแหลงการพนัน ผับ/ 
      คาราโอเกะ  เปนตน 
3.  มีการบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของในเชิงบูรณาการ  กับสถานท่ีหรือบุคคลท่ีไมใหความ 
      รวมมือหรือกระทําผิดกฎหมาย 
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานทุกรอบ  15  วัน  หรือตามท่ีคณะทํางานฯ  กําหนด 

              ปจจุบันมีคําส่ังศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ  (ศตส. ท่ี 5 / 2549 )
ประกาศใชแนวทาง  ( Roadmap)  การเฝาระวังและสรางความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติด  พ.ศ. 
2549 – 2551 ใหมีความตอเนื่องจากคําส่ัง  ศตส.  ท่ี  40 / 2549  ซ่ึงส้ินสุดเวลาบังคับใชเม่ือวันท่ี  31 
ธันวาคม  2548   ท่ีผานมาการจัดระเบียบสังคมตามแนวทางท่ีกําหนดไวในคําส่ัง  ศตส.  ท่ี 40 / 
2548  ดังกลาวขางตนยังคงเปนกิจกรรมหลักท่ีจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องตามยุทธศาสตรดาน  
Potential  Demand  และเปาหมายท่ีกําหนดรวม  5  ประการดวยการกําหนดใหทุกภาคสวนท่ี
เกี่ยวของจะตองดําเนินการควบคุมและจัดระเบียบสังคมมิใหสถานบริการ  แหลงบันเทิง  หอพัก  
และสถานประกอบการ  เปนแหลงม่ัวสุมและแพรระบาดของยาเสพติดอีกตอไป  ดวยการดําเนิน
มาตรการจัดระเบียบสังคมตามแนวทาง (Roadmap)  การเฝาระวังและสรางความยั่งยืนในการ
เอาชนะยาเสพติด  พ.ศ.  2548 – 2551  ดวยการกําจัดเง่ือนไขและปจจัยท่ีทําใหเกิดปญหายาเสพติด
รวม  3  ประเภท  ไดแก 

1.  แหลงบันเทิง 
2.  สถานบริการ 
3.  หอพัก 

              ท้ังนี้   เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามประกาศ    “ปฏิบัติการรวมไทยทั้งชาติ  ขจัดยาเสพติด”   
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ป  
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ตามคําส่ังศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ  ท่ี 5 / 2549  ลงวันท่ี 28  กุมภาพันธ  
2549  ดังกลาวแลวขางตน 

2)  การจัดระเบียบสังคมตาม  พ.ร.บ. สถานบริการ  พ.ศ.  2509  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 4)  
พ.ศ.  2546 
  กระทรวงมหาดไทยมีนโยบาย   ใหกํากับดูแลสถานบริการที่อยูภายใตบังคับ  
พ.ร.บ. สถานบริการ  พ.ศ. 2509  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ.  2546  ซ่ึงมี  6 ประเภท  คือ 
               1.  สถานเตนรํา   รําวง   หรือรองเง็ง  เปนปกติธุระท้ังประเภทที่มีและไมมี 
คูบริการ 
                2.  สถานท่ีท่ีมีอาหาร   สุรา  น้ําชา   หรือเคร่ืองดื่มอยางอ่ืนจําหนายและบริการโดย
มีผูบําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกคา 
               3.  สถานอาบน้ํา   นวด   หรืออบตัว  ซ่ึงมีผูบริการใหแกลูกคา   เวนแต 
                          (ก)  สถานท่ีซ่ึงผูการไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรค
ศิลปะ  สาขาการแพทยแผนไทยประเภทนวดแผนไทย   ตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ  
หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
                          (ข)  สถานท่ีเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยท่ีกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
                          (ค)  สถานท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
               4.  สถานท่ีท่ีมีอาหาร  สุรา  หรือเคร่ืองดื่มอยางอ่ืนจําหนายหรือใหบริการโดยมีรูป
แบบอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 
                          (ก)  มีดนตรี   การแสดงดนตรี  หรือการแสดงอ่ืนใดเพื่อการบันเทิงและ
ยินยอมหรือหรือปลอยปละละเลยใหนักรอง   นักแสดง   หรือพนักงานอ่ืนใดนั่งกับลูกคา 
                          (ข)  มีการจัดอุปกรณ  การรองเพลงประกอบดนตรีใหแกลูกคาโดยจัดให
มีผูบริการขับรองเพลงกับลูกคา  หรือยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหพนักงานอ่ืนใดนั่งกับลูกคา 
                          (ค)  มีการเตนหรือยินยอมใหมีการเตน  หรือจัดใหมีการแสดงเตน  เชน  
การเตนบนเวทีหรือการเตนบริเวณโตะอาหารหรือเคร่ืองดื่ม 
                          (ง)  มีลักษณะของสถานท่ี  การจัดแสงหรือเสียง  หรืออุปกรณอ่ืนใด
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
               5.  สถานท่ีท่ีมีอาหาร  สุรา  หรือเคร่ืองดื่มอยางอ่ืนจําหนาย  โดยจัดใหมีการแสดง
ดนตรี  หรือการแสดงอ่ืนใดเพ่ือการบันเทิง  ซ่ึงปดทําการหลังเวลา  24.00  น. 
               6.   สถานท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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         สําหรับมาตรการจัดระเบียบสังคมท่ีกระทรวงมหาดไทย  ใหกํากับดูแลโดยเขมงวดกวดขันกับ
สถานบริการมี  6  ประการ  คือ 
              1.   ใหตรวจตรากวดขันสถานบริการวาไดรับอนุญาตถูกตองหรือไม 
              2.   ไมใหผูมีอายุต่ํากวา  20  ปบริบูรณ  ซ่ึงมิไดทํางานในสถานบริการนั้นเขาไปในสถาน
บริการระหวางเวลาทําการ 
              3.   ไมใหมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาทใน
สถานบริการ 
              4.   ไมใหมีการแสดงลามกอนาจารหรือการแสดงท่ีไมเหมาะสม 
              5.   ประกอบกิจการถูกตามประเภทท่ีขออนุญาตและปดตรงเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
              6.   ควบคุมไมใหนําอาวุธเขาไปในสถานบริการ 
              เพื่อใหการดําเนินการในเร่ืองนี้เปนไปอยางจริงจังและตอเนื่อง  กรมการปกครองจึงได
กําหนดมาตรการใหเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
                   1.   ใหจังหวัด  อําเภอ  และกิ่งอําเภอ  ใหความสําคัญกับภารกิจตามพระราชบัญญัติ
สถานบริการ  พ.ศ. 2509   โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับการตรวจตราสถานบริการและการจัดระเบียบ
สังคม 
                   2.   ใหกําชับเจาหนาท่ีท้ังฝายปกครองและตํารวจ  ดําเนินการตรวจตราเขมงวดกวดขัน
สถานบริการใหปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายโดยเครงครัด 
                   3.  ใหจังหวัด  อําเภอ  และกิ่งอําเภอ  ถือปฏิบัติในการกวดขันสถานบริการในเร่ืองตาง ๆ 
เชน  การไดรับอนุญาตใหตั้งสถานบริการ  กวดขันมิใหมีผูมีอายุต่ํากวา  20  ปบริบูรณ  เขาไปใน
สถานบริการ  การแสดงลามกอนาจาร  การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  หรือวัตถุท่ีออกฤทธ์ิ
ตอจิตและประสาท  การดําเนินการอยางถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต  การมิใหนําอาวุธเขาไปใน
สถานบริการ  เปนตน 
                   4.   กรณีสถานบริการใดกระทําการฝาฝนกฎหมายหรือนโยบาย  ใหผูวาราชการจังหวัด
ใชอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตหรือส่ังปดกิจการโดยไมมีกําหนดเวลา ( ตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับท่ี  50) 
                   5.   ใหจังหวัด  อําเภอ  และกิ่งอําเภอ  ถือปฏิบัติในการกวดขันสถานบริการตาม
นโยบายการจัดระเบียบสังคมอยางเครงครัดและตอเนื่อง  หากปรากฏวาทองท่ีใดยังมีการปลอยปละ
ละเลยใหสถานบริการกระทําการฝาฝนกฎหมายหรือนโยบายนี้  ใหมีการพิจารณาโทษทางวินัยและ
ทางปกครองตอเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดวย 
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                   6.   ในการตรวจตราควบคุมสถานบริการ   ในกรุงเทพมหานครใหนายตํารวจทองท่ี
ตั้งแตสารวัตรข้ึนไป   ในจังหวัดอ่ืนต้ังแตนายอําเภอทองท่ีข้ึนไปมีหนาท่ีตรวจตรา  สอดสองสถาน
บริการใหปฏิบัติตามกฎหมายโดยเครงครัด 

3)  การจัดระเบียบสังคมสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยา
เสพติด พ.ศ. 2519  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.  2543 
              เพื่อปองปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานท่ีซ่ึงใชในการประกอบธุรกิจ  
จึงไดมีการกําหนดมาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถาน
ประกอบการตาม  พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2543  โดยไดประกาศ
กําหนดใหสถานประกอบธุรกิจท่ีอยูภายใตบังคับของกฎหมายฉบับนี้  6  ประเภท  คือ 
              1.   สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิงและให
รวมถึงสถานท่ีใชในการประกอบกิจการตาง ๆ ซ่ึงอยูในความควบคุมดูแลหรืออาศัยสิทธิของ
เจาของหรือผูดําเนินกิจการสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิงดวย 
              2.   สถานีบริการท่ีบรรจุกาซใหแกยานพาหนะท้ังทางบกและทางน้ําตามกฎกระทรวงท่ี
ออกตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 
              3.   สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
              4.   ท่ีพักอาศัยในเชิงพาณิชยประเภทหอพัก  อาคารชุด  หรือเกสตเฮาสท่ีใหผูอ่ืนเชา 
              5.   สถานท่ีท่ีจัดใหมีการเลนบิลเลียด  สนุกเกอร  ซ่ึงเก็บคาบริการจากผูเลน 
              6.   โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
              สําหรับแนวการจัดระเบียบสังคมตามมาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการท่ีสําคัญมี  2  ประการ  คือ 
              1.   การปองปราม 
                   เปนมาตรการท่ีกําหนดใหเจาของหรือผูดําเนินกิจการ  กํากับ  ควบคุม  ดูแลเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานท่ี  เพื่อปองกันมิใหเกี่ยวของกับยาเสพติด  เชน 
                   -   คัดเลือกบุคคลเขาทํางานท่ีไมเคยมีประวัติเกี่ยวของกับยาเสพติดยกเวนผูท่ีผานระบบ
การบําบัดรักษาฟนฟูจนกลับคืนสูสภาพปกติแลว 
                   -   จัดทําบันทึกประวัติของพนักงาน  ใหมีรายละเอียดสามารถตรวจสอบติดตามได 
                   -   ควบคุม  สอดสอง  ดูแลพนักงานและบุคคลภายนอกมิใหม่ัวสุมกันกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดในหรือบริเวณสถานประกอบการ 
                   -   จัดใหมีปายเตือน  หรือปายประกาศเก่ียวกับโทษ  พิษภัยของยาเสพติดและกฎหมาย
ท่ีใชควบคุม 
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                   -   ใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีในการแจงหรือใหขอมูลแกเจาหนาท่ีเม่ือพบหรือสงสัย
วา  มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและอํานวยความสะดวกในการตรวจหรือทดสอบหาสาร
เสพติดในรางกาย 
              2.  การปราบปราม 
                   เปนมาตรการในการดําเนินการกับเจาของหรือผูดําเนินกิจการสถานท่ีในกรณีตาง ๆ 
ดังนี้ 
                   1.)   กรณีเจาของหรือผูดําเนินกิจการฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการจะตองถูกปรับ  10,000 – 
50,000 บาท 
                   2.)   กรณีท่ีเจาพนักงานตรวจพบวา   มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ   และเจาของหรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบการไมสามารถช้ีแจงหรือพิสูจนให
คณะกรรมการเชื่อไดวาตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกกรณี   จะตองถูกส่ังปดช่ัวคราว
หรือพักใชใบอนุญาตไมเกินคร้ังละ  15 วัน 

4)  การจัดระเบียบหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  2507 
              คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  27  ธันวาคม  2548  ใหกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยเปนเจาภาพหลักในการควบคุม  กํากับ  ดูแล  และการเขาพักของนักศึกษาและวาง
มาตรการจัดระเบียบหอพักรวม  7  มาตรการ  ท้ังนี้เนื่องดวยพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติให
สอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตาม  พ.ร.บ. ปรับปรุง  กระทรวง  
ทบวง  กรม  พ.ศ.  2545  มาตรา  125  ไดกําหนดใหรับผิดชอบภารกิจดังกลาว  และเปนเจาภาพ
หลักในการดําเนินการโดยมุงเนนใหเด็กและเยาวชนท่ีเขาพักอาศัยอยูในหอพักของเอกชนไดรับการ
คุมครองสวัสดิภาพมากกวาประโยชนในทางการคาของผูประกอบกิจการหอพัก 
              จากขอเท็จจริงพบวามีหอพักอยู  2  ลักษณะ  ดังกลาวคือ 

1.  หอพักขนาดเล็ก  เปนหอพักที่ผูดําเนินกิจการจะเชาตึกแถวหรืออาคารพาณิชยมาดัดแปลง
เปนหอพัก  มีจํานวนหองพักประมาณ  5-15  หอง  ซ่ึงเจาของหอพักสวนใหญไมจดทะเบียนเพราะ
ไมตองการท่ีจะเสียภาษี 
              2.  หอพักขนาดใหญ  เปนหอพักท่ีผูดําเนินกิจการประกอบกิจการในรูปของธุรกิจสวนตัว
หรือนิติบุคคล  มีอาคารที่พักขนาดใหญและมีจํานวนหองพักประมาณ  100  หองข้ึนไป โดยมีส่ิง
อํานวยความสะดวกครบครัน   ท้ังนี้ มี ช่ือเรียกแตกตางกันไป   เชน   อพารตเมนต   แฟลต  
คอนโดมิเนียม  เปนตน  ผูประกอบธุรกิจประเภทนี้เสียภาษีตามกฎหมาย  แตไมประสงคท่ีจะจด
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ทะเบียนหอพักเพราะจะทําใหไมสามารถรับผูเขาพักอาศัยท่ีเปนชายและหญิงปะปนกันได  และทํา
ใหมีผูเขาพักไมเต็มจํานวนตามหอง  ซ่ึงสงผลเสียตอธุรกิจของผูประกอบกิจการ 
              จากสถานการณปญหาท่ีเกิดข้ึน  กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจึงได
กําหนดมาตรการจัดระเบียบหอพัก  รวม  7  มาตรการ  ดังนี้ 
                   2.1   การรณรงคใหผูประกอบการหอพักมีการดําเนินงานท่ีถูกตองตามพระราชบัญญัติ
หอพัก  พ.ศ. 2507 
                   2.2  กําหนดระยะเวลาการจดทะเบียนหอพัก   โดยจัดหนวยเคล่ือนท่ีออกจดทะเบียน
ตามเขตพ้ืนท่ีท่ีมีหอพักตั้งอยู  เปนการอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการ 
                   2.3  กําหนดระยะเวลาผอนผันใหผูประกอบการหอพัก  ใหมีการปฏิบัติใหถูกตองตาม
พระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ. 2507  ระหวางวันท่ี  1  มกราคม – 31  มีนาคม  2549 
                   2.4  การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังหลังพนกําหนดระยะเวลาผอนผัน  ตั้งแตวันท่ี  1  
เมษายน  2549  เปนตนไป 
                   2.5  การใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดระเบียบหอพัก  ประกอบดวย   สถานศึกษา  
ผูปกครองของเยาวชนท่ีพักในหอพัก  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สมาคมผูดําเนินงานหอพัก  
รวมท้ังเยาวชนท่ีพักในหอพัก 
                   2.6  การใชสิทธิประโยชนเพ่ือสรางแรงจูงใจแกผูประกอบการหอพัก  ท่ีดําเนินกิจการ
ถูกตองตามกฎหมาย  เชน  ในเร่ืองของการลดหยอนภาษี  หรือเสียภาษีในอัตราพิเศษหรือสิทธิ
ประโยชนอ่ืน ๆ ในสวนรายละเอียดจะไดมีการหารือกับกระทรวงการคลังตอไป 
                   2.7  การสงเสริมใหผูประกอบการไดมีการปรับปรุงหอพักใหมีมาตรฐานตามท่ีกําหนด  
โดยจัดหาแหลงเงินกูอัตราดอกเบ้ียตํ่า  หรือปลอดดอกเบ้ีย 

5)  มาตรการจัดระเบียบนักเรียนและนักศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการไดใชกฎกระทรวงกําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 
พ.ศ. 2548 โดยกําหนดใหนักเรียนและนักศึกษาจะตองประพฤติตนสุภาพเรียบรอยตามหลักเกณฑ 9 
ประการ ดังตอไปนี้ 
 1.  หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไมไดรับอนุญาตในชวงเวลาเรียน 
 2.  เลนการพนัน  จัดใหมีการเลนการพนันหรือม่ัวสุมในวงการพนัน 
 3.  พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด 
 4.  ซ้ือ  จําหนาย  แลกเปล่ียน เสพสุราหรือเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล  ส่ิงมึนเมา  บุหร่ี 
       หรือยาเสพติด 
 5.  ลักทรัพย  กรรโชกทรัพย  ขมขู  หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพยบุคคลอ่ืน 
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 6.  กอเหตุทะเลาะวิวาท  ทํารายรางกายผูอ่ืน  เตรียมการหรือกระทําการใด ๆ  อันนาจะ 
       กอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยหรือขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 7.  แสดงพฤติกรรมทางชูสาว  ซ่ึงไมเหมาะสมในท่ีสาธารณะ 
 8.  เกี่ยวของกับการคาประเวณี 
 9.  ออกนอกสถานท่ีพักเวลากลางคืนเพื่อเท่ียวเตร  หรือรวมกลุมอันเปนการสรางความ 
        เดือดรอนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 
 สําหรับบทลงโทษสําหรับนักเรียนและนักศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการไดออกระเบียบ 
เม่ือวันท่ี 19  มกราคม  2549  ดังนี้  
 1.  วากลาวตักเตือน (ใชในกรณีกระทําความผิดวินัย) 
 2.  ทําทัณฑบน 
 3.  ตัดคะแนนความประพฤติ 
 4.  จัดทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
 สําหรับการวากลาวตักเตือนนั้นใชในกรณีนักเรียนนักศึกษากระทําความผิดวินัยไมรายแรง 
สวนการทําทัณฑบนใชในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติตนไมเหมาะสม หรือทําใหเส่ือมเสีย
เกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝาฝนระเบียบของสถานศึกษา หรือรับโทษวากลาวตักเตือนแลวแต
ยังไมเข็ดหลาบ 
 การทําทัณฑบนใหทําเปนหนังสือและเชิญบิดา  มารดา  หรือผูปกครองมาบันทึกรับทราบ
ความผิดและรับรองการทําทัณฑบนไวดวย 

6)  จุดเนนและขั้นตอนในการดําเนินงาน 
  จุดเนนในการดําเนินงาน 
  จุดเนนสําคัญท่ีจะทําใหการดําเนินงานจัดระเบียบสังคมบรรลุผลมี  4  ประการ  
คือ 
  1.  เนนการประสานความรวมมือจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ  ไดแก 
   -  หนวยราชการท่ีรับผิดชอบดูแลกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายแต
ละฉบับ  ท้ังในสวนกลางและในระดับพื้นท่ี 
   -  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เชน  กทม.  เทศบาล  องคการบริหารสวน
จังหวัด  องคการบริหารสวนตําบล 
   -  หนวยงานภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของ   เชน   บริษัท   สมาคม   ชมรม
ผูประกอบการรานคาหรือผูประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวของ ฯลฯ 
   -  ผูนําชุมชน  ตลอดท้ังประชาชนในทุกพ้ืนท่ี 
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  2.  เนนการปองปราม 
   เปนการดําเนินงานแบบผสมผสานท้ังดานการปองกันและปราบปราม  
กลาวคือ  ใชมาตรการทางสังคมเพื่อใหทุกภาคสวนมีความตระหนักและเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานจัดระเบียบสังคมไดอยางเหมาะสม  โดยการเร่ิมตนตั้งแตระดับการใชมาตรการขั้นตน
กดดันเบาๆ เชน การรณรงค  การเฝาระวัง  การตักเตือน ฯลฯ  หากไมเปนผลจึงใชมาตรการท่ี
เขมงวดโดยเพ่ิมความเขมขนข้ึนตามลําดับ 
  3.  เนนหนักการนํามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวของทุกฉบับมาบังคับใชอยาง
บูรณาการ 
  เม่ือนํามาตรการทางสังคมมาใชยังไมบรรลุผล  เพื่อใหเหมาะสมกับพฤติกรรมและ
สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน ในกรณีท่ีมีการละเมิดหรือฝาฝนมาตรการทางกฎหมาย  กอนอ่ืนจะตอง
พิจารณาวา พฤติกรรม  ปญหาหรือขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวของกับกฎหมายหรือระเบียบฉบับ
ใดบาง  กลาวคือ  นําเอากฎหมายหรือระเบียบตาง ๆ  เหลานั้นมาบังคับใชอยางมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 
  4.  เนนความเขมแข็ง  จริงจังและตอเนื่องในการดําเนินงาน 
  การจัดระเบียบสังคมจําเปนจะตองมีการดําเนินการจริงจังและตอเนื่องเพื่อสราง
ความเขมแข็งและมิใหเกิดชองวางหรือเปดโอกาสใหปญหายาเสพติดหวนกลับมาทําลายความสงบ
เรียบรอยของสังคมหรือชุมชนไดอีก 
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 ขั้นตอนในการดําเนินงาน 
  การดําเนินงานจัดระเบียบสังคม  ควรมีขั้นตอนในการดําเนินงาน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แตงต้ังคณะทํางาน 

สํารวจขอมูลเกี่ยวกับสถานที่และจําแนก
สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในแตละพ้ืนที ่

ประสานความรวมมือทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคกร
ประชาชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และประชาชน  เพื่อ
เสริมสรางความรู  ความเขาใจและสรางกลไกการดําเนินงานให

เขมแข็ง 

รณรงคสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการมีสวน
รวมรับผิดชอบในการจดัระเบียบสังคม 

ดําเนินการตรวจตราปองปราม  เฝาระวัง  ช้ีขอมูลเบาะแสเพื่อ
ขจัดปจจยั  เง่ือนไขท่ีกอใหเกิดปญหาในสถานท่ีท่ีเปนแหลงม่ัว

สุมและพิจารณานํามาตรการทางสังคมมาใชกดดัน 

นํากฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับท่ีเกี่ยวของมาบังคับใชอยาง 
บูรณาการใหเหมาะสมกับพฤติการณ  สถานท่ีและสภาพปญหา 

ท่ีเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดําเนินการเฝาระวัง  ปองปรามและจัดระเบียบสังคมอยางตอเนื่อง
เพื่อใหสังคมสงบสุข 
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7)  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดระเบียบสังคมและการนํามาตรการทางกฎหมายบังคับใช
อยางบูรณาการ 
 เพื่อใหการจัดระเบียบสังคมในสถานประกอบการตาง ๆ ท่ีอาจถูกใชเปนแหลงม่ัวสุมหรือ
แหลงแพรระบาดของยาเสพติด  หรือกอใหเกิดพฤติกรรมไมเหมาะสมเกิดข้ึน  จําเปนท่ีจะตองนํา
มาตรการทางกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวของมาบังคับใชอยางบูรณาการควบคูไปกับการประสานงาน
ของทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน ประชาชนและองคกรสวนทองถ่ิน  ซ่ึงจะทําให
สามารถปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในทุกพ้ืนท่ี 
 การจัดระเบียบสังคมเพื่อใหเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง จําเปนตองมีการดําเนินการท้ัง
ดานการปองกันและปราบปราม  โดยเฉพาะอยางยิ่งควรมีการนําเอาทุกมาตรการทางกฎหมายมาใช
อยางผสมผสานใหเหมาะสมกับขอเท็จจริงและสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยในเบื้องตนคณะทํางาน
หรือเจาหนาท่ีของทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของจะตองมีความรูความเขาใจสาระสําคัญของมาตรการทาง
กฎหมายทุกฉบับท่ีสามารถจะนํามาบังคับใชสําหรับสถานท่ีแตละประเภทใหถองแทเสียกอน
เพื่อท่ีจะสามารถนําไปใหคําแนะนําหรือปรับใชในการปองกันหรือแกไขปญหา ไดอยางครอบคลุม
ทุกดาน 
 อยางไรก็ตาม เนื่องจากสถานท่ีท่ีเปนแหลงม่ัวสุมหรือแพรระบาดมีจํานวนมากและมีหลาย
ประเภท  การท่ีจะรวมกําลังเจาหนาท่ีทําการควบคุมตรวจตราทุกแหงหรือทุกชวงเวลานั้นเปนไปได
ยาก  ดังนั้น ในข้ันตอนแรกจึงควรเสริมสรางความเขมแข็งในการจัดระเบียบสังคมโดยการระดม
พลังเจาของหรือผูประกอบการสถานที่ซ่ึงอาจถูกใชเปนแหลงม่ัวสุมหรือแพรระบาด  ใหเขามามี
สวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาโดยการช้ีแจงใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
และขอความรวมมือในการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย  รวมถึงตรวจตรา  เฝาระวังหรือแจง
ขอมูลแกเจาหนาท่ีเม่ือพบวามีการมั่วสุมหรือมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  หรือมี
พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมเกิดข้ึนในสถานประกอบการ ซ่ึงถาเจาของผูประกอบการใหความรวมมือ
ในข้ันตอนนี้ก็จะสามารถปองกันหรือแกปญหาตางๆไปไดระดับหนึ่ง 
         สําหรับมาตรการทางกฎหมายท่ีจะนํามาบังคับใชเพื่อการปดลอม  ตรวจคน  หรือ จับกุม
ดําเนินคดีนั้นควรเปนมาตรการสุดทายท่ีจะนํามาใชเม่ือปรากฏวามีการฝาฝนหรือมีเจตนาที่จะ
กระทําผิดกฎหมายเกิดข้ึน  อันเปนหนาท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของเจาหนาท่ีฝายปกครอง  หรือ
ตํารวจ  หรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีกฎหมายแตละฉบับกําหนดไว 
         กฎหมายหรือมาตรการทางกฎหมายท่ีสามารถจะนํามายกเปนตัวอยางในการบังคับใชเพื่อการ
จัดระเบียบสังคมของสถานท่ีแตละประเภทมีหลายฉบับ  ซ่ึงแตละฉบับมีวัตถุประสงคหรือ
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เปาหมายที่แตกตางกัน  ท้ังนี้  จะตองรูจักนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับขอเท็จจริงและสภาพปญหา
อยางบูรณาการ 
 รายชื่อกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดระเบียบสังคม  ไดแก 
 

1.   พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด  พ.ศ. 2519 
2. พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ. 2522 
3. พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท  พ.ศ. 2518 
4. พระราชบัญญัติปองกันการใชสารระเหย  พ.ศ. 2533 
5. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 
6. ประกาศของคณะปฏิวตัิฉบับท่ี  50 
7. ประมวลรัษฎากร 
8. พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน  พ.ศ. 2526 
9. พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ. 2546 

10. ประมวลกฎหมายอาญา 
11. พระราชบัญญัติการพนัน  พ.ศ. 2478 
12. พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี  พ.ศ. 2535 
13. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี  พ.ศ. 2539 
14. พระราชบัญญัติสุรา  พ.ศ. 2493 
15. พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน  พ.ศ. 2530 
16. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ  พ.ศ. 2535 
17. พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ  พ.ศ. 2537 
18. พระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ. 2509 
19. พระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ. 2507 และมาตรการจัดระเบียบหอพัก 
20. พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ. 2522 
21. พระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ. 2522 
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รายชื่อสถานท่ีและกฎหมายท่ีสามารถนํามาปรับใชเพื่อการจัดระเบียบสังคมและบูรณาการ 

 

 
 

                      

สถานท่ี / แหลงมั่วสุมที่
อาจเก่ียวของกับปญหา
การแพรระบาดของยา
เสพติด การกระทําผิด
กฎหมาย หรือ
พฤติกรรมท่ีไม
เหมาะสม 

1.พ
.ร.
บ.
ปอ

งกั
นแ

ละ
ปร

าบ
ปร

าม
ยา
เส
พติ

ด 
 พ

.ศ.
 25

19
 

2. 
พ.
ร.บ

. ย
าเส

พติ
ดใ
หโ

ทษ
  พ

.ศ.
 25

22
 

3.
 พ

.ร
.บ

. ว
ัตถุ

ที่อ
อก

ฤท
ธิ์ต

อจ
ิตแ

ละ
ปร

ะส
าท

  พ
.ศ

. 

4. 
พ.
ร.บ

.  ป
อง
กัน

กา
รใ
ชส

าร
ระ
เห
ย  
พ.
ศ. 

25
33

 

5. 
พ.
ร.บ

. ค
วบ

คุม
อา
คา
ร  
พ.
ศ. 

25
22

 

6. 
ปร

ะก
าศ
คณ

ะป
ฏิว

ัติ 
 ฉ
บับ

ที่ 
 50

 

7. 
ปร

ะม
วล

รัษ
ฎา
กร

 

8. 
พ.
ร.บ

. บ
ัตร
ปร

ะช
าช
น 

 พ
.ศ.

 25
26

 

9. 
พ.
ร.บ

. ค
ุมค

รอ
งเด

็ก  
พ.
ศ. 

25
46

 

10
. ป

ระ
มว

ลก
ฎห

มา
ยอ
าญ

า 

11
. พ

.ร.
บ.

 กา
รพ

นัน
  พ

.ศ.
 24

78
 

12
. พ

.ร.
บ.

 ค
ุมค

รอ
งสุ

ขภ
าพ

ขอ
งผู
ไม

สูบ
บุห

รี่  
พ.
ศ.2

53
5 

13
. พ

.ร
.บ

. ป
อง

กัน
แล

ะป
รา
บป

รา
มก

าร
คา

ปร
ะเ
วณ

ี  

14
. พ

.ร.
บ.

 ส
ุรา

  พ
.ศ.

 25
49

 

15
. พ

.ร.
บ.

 ค
วบ

คุม
กิจ

กา
รเท

ปแ
ละ

วัส
ดุโ

ทร
ทัศ

น 
 พ

.ศ
. 

16
. พ

.ร.
บ.

 ค
วบ

คุม
ผลิ

ตภ
ัณฑ

ยา
สูบ

  พ
.ศ.

 25
35

 

17
. พ

.ร.
บ.

 ลิข
สิท

ธิ์  
พ.
ศ. 

25
37

 

18
. พ

.ร.
บ.

 ส
ถา
นบ

ริก
าร

  พ
.ศ.

 25
09

 

19
. พ

.ร.
บ.

 ห
อพ

ัก 
พ.
ศ.

 25
07

 แล
ะม

าต
รก

าร
จัด

ระ
เบี
ยบ

20
. พ

.ร.
บ.

 จร
าจ
รท

าง
บก

  พ
.ศ.

 25
22

 

21
. พ

.ร.
บ.

 รถ
ยน

ต 
 พ

.ศ.
 25

22
 

1.  สถานบริการ /  
     สถานบันเทิง 

                -  - - - 

2.  หอพัก / ที่พักอาศัย 
     เชิงพาณิชย 

               - - -  - - 

3.  รานเกมส /   
     อินเทอรเน็ต 

           -  - - -  - - - - 

4.  สวนสาธารณะท่ีเปน 
     มั่วสุม 

    - - -     -  - -  - - - - - 

5.  รานคาแอบแฝง 
     จําหนายยาเสพติด  
     ฯลฯ 

          - - -  -  - - - - - 

6.  กลุมแขง 
     มอเตอรไซคซิ่ง 

    - - -     - - - - - - - -   

7.  รานคาราโอเกะ                -  - - - - 

8.  โรงงาน         -   - - - - - - - - - - 

9.  สถานีบริการน้ํามัน /  
     บรรจุกาซ  
     ยานพาหนะ 

        -  - - - - - - - - - - - 

10. สถานที่เลนบิลเลียด   
      สนุกเกอร 

            - - - - - - - - - 

11. แหลงมั่วสุมอื่น ๆ                 - - - - - 
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8)  กฎหมายท่ีเก่ียวกับยาเสพติดท่ีสามารถนํามาบังคับใชในการจัดระเบียบสังคม 
  มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติดท่ีสามารถนํามาบังคับใชในการจัดระเบียบ
สังคม  ตามคําส่ัง  ศตส. ท่ี 40 / 2548  ลงวันท่ี 28 กันยายน  พ.ศ.  2548  เพื่อขจัดปจจัย  และเง่ือนไข
ในสถานท่ีท่ีเปนแหลงม่ัวสุม  ชักนําไปสูปญหาการกระทําความผิดยาเสพติดในพฤติกรรมการเสพ
และการจําหนาย “ยาเสพติด”  ความหมาย  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด  พ.ศ. 
2519  มาตรา 3  ระบุใหยาเสพติดหมายความถึง ตัวอยาง 3  กลุม  คือ 
          1.  ยาเสพติดใหโทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ. 2522 
          2.  วัตถุออกฤทธ์ิ ตามพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท  พ.ศ. 2518 
          3.  สารระเหย ตามพระราชบัญญัตปิองกันการใชสาระเหย  พ.ศ. 2533 

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ.  2522 
         ยาเสพติดใหโทษ  คือ  สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ  ซ่ึงเม่ือเสพเขาสูรางกายไมวาจะโดย
รับประทาน ดม  สูบ  ฉีด  หรือดวยประการใด ๆ แลว  ทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจในลักษณะ
สําคัญ  เชน  ตองเพิ่มปริมาณการเสพข้ึนเร่ือย ๆ มีอาการถอนยาเม่ือขาดยา  มีความตองการเสพทั้ง
ทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงอยูตลอดเวลาและสุขภาพโดยท่ัวไปจะทรุดโทรมลง  ยาเสพติดให
โทษรวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชท่ีเปนหรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ  หรืออาจใชผลิต
เปนยาเสพติดใหโทษ  และสารเคมีท่ีใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษดังกลาวดวย  ท้ังนี้  ตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา  แตไมไดหมายความถึงยาสามัญ
ประจําบานแตบางตํารับตามกฎหมายวาดวยยาท่ีมียาเสพติดใหโทษผสมอยู (มาตรา 4) 
          ยาเสพติดใหโทษแบงเปน  5 ประเภท  (มาตรา 7) เพื่อประโยชนในการกําหนดวิธีการ
ควบคุมท่ีแตกตางกันออกไปตามความเหมาะสม  เนื่องจากแตละประเภทมีอันตรายและความ
จําเปนในทางการแพทยไมเหมือนกัน  โดยมีรายช่ือยาเสพติดใหโทษตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  ฉบับท่ี  135  (พ.ศ. 2539) 
          ยาเสพติดใหโทษท่ีพบการกระทําความผิดอยูเสมอ  ไดแก 
          ประเภทท่ี  1  เฮโรอีน  แอมเฟตามีน  เมทแอมเฟตามีน  เอ็กซตาซี  และแอลเอสดี 
          ประเภทท่ี  2  โคคาอีน  โคเดอีน  ยาสกัดเขมขนตนฝนแหง  เมทาโดน  ฝนยาฝน 
          ประเภทท่ี  3  ยาเสพติดใหโทษท่ีมีลักษณะเปนตนตํารับยาและมียาเสพติดใหโทษประเภท  
           2  ผสมอยูดวย  ตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีกําหนด  ไดแก  ยารักษาโรคท่ีมี 
           ยาเสพติดใหโทษประเภท  2  เปนสวนประกอบอยูในสูตร 
          ประเภทท่ี  4  อาเซติค  แอนไฮไดรด  อาเซติล  คลอไรด 
         ประเภทท่ี  5  กัญชา  พืชกระทอม  พืชฝน  และพืชเห็ดข้ีควาย 
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 พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท  พ.ศ. 2519 
          วัตถุออกฤทธ์ิ  คือ วัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาทท่ีเปนส่ิงธรรมชาติหรือท่ีไดจากส่ิง
ธรรมชาติ  หรือวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตประสาทท่ีเปนวัตถุสังเคราะห  ท้ังนี้ตามท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 4 )  
           วัตถุออกฤทธ์ิ  แบงเปน 4 ประเภท [มาตรา 6 (1) ]   แตละประเภทมีการควบคุมท่ีลดหล่ัน
กันตามระดับความรุนแรง และความจําเปนทางการแพทย โดยมีรายช่ือตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับท่ี 97 (พ.ศ. 2539) 
          วัตถุออกฤทธ์ิท่ีพบการกระทําความผิด  ไดแก 
          ประเภท 1   -  เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol)    

             จีเอชบี  (GHB:  Gamma – Hydroxybutyrate) 
          ประเภท 2    -  มิดาโซแลม  (Midazolam) 
                             -  เฟนเตอมีน  (Phentermine) 
                             -  คีตามีน  (Ketamine) 
                             -  ซูโดอีเฟดรีน  (Pseudoephedrine) 
          ประเภท 3    - บุพรีนอรฟน  (Buprenorphine) 
                             - เพนตาโซซีน  (Pentazocine) 
          ประเภท 4    - ไดอาซีแพม  (Diazepam) 

พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย  พ.ศ.  2533 
          สารระเหย  คือ  สารเคมีหรือผลิตภัณฑท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศใหราชกิจจานุเบกษา  (มาตรา 3) 
          รายช่ือสารระเหยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 14 
(พ.ศ. 2538) เร่ือง กําหนดช่ือประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑเปนสาร
ระเหย  ไดแก 
          สารระเหยท่ีพบการกระทําความผิด  ไดแก 
          ผลิตภัณฑ ซ่ึงสารเคมีท่ีเปนสารระเหยผสมอยู  มี  5  รายการ  คือ 
           1)  ทินเนอร  (Thinners) 
           2)  แลคเกอร  (Lacquers) 
           3)  กาวอินทรียสังเคราะห ( Synthetic  Adhesives) 
           4)  กาวอินทรียธรรมชาติ   (Natural Organic Adhesives)   
           5)  ลูกโปงวิทยาศาสตร  หรือ  ลูกโปงพลาสติก  ( Blowing Ballon) 
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2.5  สาระสําคัญของนโยบายการจัดระเบียบสังคม 
 ตาม ท่ีกล า วมาแล ว ว า เป าหมายแรกของนโยบายการจั ด ระ เ บี ยบ สั งคมของ
กระทรวงมหาดไทย คือ การเขาไปจัดระเบียบสถานบริการหลังจากท่ีถูกปลอยปละละเลยมานาน  
ซ่ึงในการเขาไปจัดระเบียบสถานบริการน้ันก็เพื่อใหการประกอบกิจการสถานบริการเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการบัญญัติและประกาศใชพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.  2509  กลาวคือ  
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติสถานบริการมีวา “โดยเหตุท่ีปจจุบันมีบุคคลประกอบ
กิจการสถานบริการบางประเภท   ซ่ึงอาจดําเนินการไปในทางการกระทํากระทบกระเทือนตอความ
สงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและจัดใหมีการแสดงเพ่ือความบันเทิงในสถาน
บริการนั้นๆไมเหมาะสม  เปนเหตุใหเด็กและเยาวชนเอาเยี่ยงอยางจนประพฤติตัวเส่ือมทรามลง  
เปนการสมควรท่ีจะออกกฎหมายควบคุมสถานบริการนั้นๆ รวมท้ังการแสดงดวย  ท้ังนี้เพื่อรักษาไว
ซ่ึงความสงบเรียบรอยศีลธรรม  วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติ” จากหมายเหตุทาย
ประกาศพระราชบัญญัติ สถานบริการดังกลาว  แสดงใหเห็นวาผูบริหารประเทศในขณะน้ันได
เล็งเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนจึงออกกฎหมายมาทําการควบคุมสถานบริการ  อันเปนบอ
เกิดปญหาการชักนําเด็กและเยาวชนใหมีความประพฤติเส่ือมเสีย  และนําไปสูการกระทําความผิด
ตางๆ  อันถือไดวาเปนการควบคุมบอเกิดของปญหาอาชญากรรมมาประการหน่ึง  แตหลังจาก
กฎหมายดังกลาวไดออกมาใชบังคับแลว  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาวบางสวนไม
เครงครัดในการปฏิบัติตามกฎหมายและปลอยใหสถานบริการเปดดําเนินการโดยขาดการควบคุมท่ี
ดี   ฝายสถานบริการเองก็ปลอยใหเด็กและเยาวชนเขาไปโดยมุงหวังแตประโยชน   ไมคํานึงถึง
ผลเสียตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชน  กระทรวงมหาดไทยไดวางแนวทางสําหรับการนํา
พระราชบัญญัติสถานบริการมาใชบังคับตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมไวรวม  5 ข้ันตอน
ดวยกัน  คือ 
 2.5.1  การบังคับใชพระราชบัญญัติสถานบริการอยางเครงครัดใน  5  เร่ือง 
  1. ใหสถานบริการเปดดําเนินการตามประเภทท่ีขออนุญาตไวและตองปด
ใหบริการตามเวลาท่ีกําหนดซึ่งการเปดดําเนินการสถานบริการตองเปนไปตามพระราชบัญญัติ
สถานบริการ  มาตรา 4 ท่ีบัญญัติ  หามมิใหตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (1)(2)(3) เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี  สวนการตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4) ตองแจงใหพนักงาน
เจาหนาท่ีทราบกอนจัดต้ังไมนอยกวาสิบหาวัน 
  สําหรับสถานบริการตามมาตรา 3 (1) คือ สถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็ง  ประเภท
ท่ีมีและประเภทที่ไมมีหญิงพารทณอรบริการ 
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  สถานบริการตามมาตรา 3 (2) คือ สถานท่ีมีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเคร่ืองดื่มอยาง
อ่ืนจําหนายและบริการ  โดยมีหญิงบําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกคาโดยมีท่ีสําหรับพักผอนหลับนอน
หรือมีบริการนวดใหแกลูกคา 
  สถานบริการตามมาตรา 3(3) คือ สถานอาบนํ้า นวด หรืออบตัว ซ่ึงมีบริการใหแก
ลูกคา 
  สถานบริการตามมาตรา 3(4) คือ สถานท่ี ท่ีมีอาหาร สุรา น้ําชาหรือเคร่ืองดื่มอยาง
อ่ืนจําหนายโดยจัดใหมีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอ่ืนใดเพ่ือการบันเทิง 
  สวนพนักงานเจาหนาท่ีในการออกใบอนุญาต มาตรา 3 วรรคทายใหบทนิยามไว
วา “พนักงานเจาหนาท่ี”   สําหรับกรุงเทพมหานคร   หมายความถึงผูบัญชาการตํารวจนครบาลใน
จังหวัดอ่ืน หมายความถึง ผูวาราชการจังหวัด  
  สําหรับกําหนดเวลาเปดปดของสถานบริการนั้น  พระราชบัญญัติสถานบริการ  
มาตรา 17 ไดบัญญัติไววา “การกําหนดวันเวลาเปดปดของสถานบริการ   การจัดสถานท่ีภายนอก
และภายในเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย  เพ่ือความสะอาดหรือเพื่อความสะดวกในการตรวจตรา
ของเจาหนาท่ี  การใชโคมไฟหรือการใหหญิงพารทณอร  หญิงบําเรอ  ผูบริการอาบน้ํา นวดหรืออบ
ตัว  และคนรับใช  ติดหมายเลขประจําตัวในสถานบริการดังกลาวใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง  ซ่ึงตอมากระทรวงมหาดไทยไดออกกฎกระทรวงฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2521) แกไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวง  ฉบับท่ี 6  (พ.ศ. 2524)  กําหนดเวลาเปดทําการของสถานบริการแตละประเภทไว
และกําหนดเวลาเปดทําการสูงสุดไดจนถึงเวลา  02.00  นาฬิกาเทานั้น 
  2.  หามมิใหเยาวชนอายุต่ํากวา  20 ป  เขาไปในสถานบริการ ยกเวนบุคคลที่มีอายุ
ไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณท่ีทํางานภายในสถานบริการ  ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ มาตรา 16 
(1)(2) 
  3.  หามมียาเสพติดใหโทษในสถานบริการ  โดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2519 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติและปราบปรามยาเสพติด
ใหโทษ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543  มาตรา 13  ทวิบัญญัติใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศกําหนดมาตราปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษในสถานประกอบการและประกาศกําหนดใหสถานท่ีซ่ึงใชในการ
ประกอบธุรกิจใดๆ เปนสถานประกอบการท่ีอยูภายใตบังคับของมาตรการดังกลาว  โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาและตอมาไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดประเภทสถานประกอบการ
จํานวน 6 ประเภทท่ีอยูภายใตบังคับของมาตรการ  ดังกลาว  ซ่ึงสถานประกอบการทั้ง 6 ประเภท
นั้นรวมถึงสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการดวย 
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  4.  ในการแสดงเพื่อความบันเทิงในสถานบริการ หามมิใหแสดงในทางลามกหรือ
อนาจาร  โดยใหเปนหนาท่ีของผูรับอนุญาตต้ังสถานบริการตองควบคุมมิใหมีการแสดงดังกลาว 
ตามพระราชบัญญัติสถานบริการมาตรา 19  
  5. หามมิใหพกพาอาวุธปนและวัตถุระเบิดเขาไปในสถานบริการ  ซ่ึงเปนไปตาม
พระราชบัญญัติอาวุธปน  เคร่ืองกระสุน  วัตถุระเบิด  ดอกไมเพลิงและส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490  
รวมท้ังอาวุธชนิดอ่ืน 
 2.5.2  กําหนดพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตหรืองดอนุญาตใหตั้งสถานบริการ  ซ่ึงพระราชบัญญัติ
สถานบริการ มาตรา 5 ใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด “ปริมณฑล” (Zoning) 
สําหรับพื้นที่ควรอนุญาตหรืองดอนุญาตใหตั้งสถานบริการ  ท้ังนี้เพื่อเปนการรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชนและพื้นท่ี ท่ีจะอนุญาตใหตั้งสถานบริการไดนั้น พระราชบัญญัติสถาน
บริการ มาตรา 7  กําหนดไววา (1) ตองไมอยูใกลชิดวัดสถานท่ีสําหรับปฏิบัติพิธีทางศาสนา  
โรงเรียนหรือสถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานพยาบาลท่ีรับผูปวยไวคางคืน  สโมสรเยาวชน  หรือ
หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักในขนาดท่ีเห็นไดวาจะกอความเดือดรอน  รําคาญแกสถานท่ี
ดังกลาว (2) ตองไมอยูในยานท่ีประชาชนพักอาศัยอันจะกอความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนผูอยู
อาศัยใกลเคียงและ (3) ตองมีทางถายเทอากาศสะดวก   ตอมาไดตราพระราชกฤษฎีกา  กําหนดเขต
พื้นท่ีเพื่อการอนุญาตใหตั้งสถานบริการในทองท่ีกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2545  ซ่ึงมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันท่ี 5 มิถุนายน 2545  เปนตนไป  กําหนดใหกรุงเทพมหานครมีปริมณฑลอันเปนพื้นท่ีเพ่ือ
การอนุญาตใหตั้งสถานบริการได 3 พื้นท่ี คือ  (1)  พื้นท่ีบริเวณท่ี 1 (ยานพัฒนพงศ)  (2)  พื้นท่ี
บริเวณท่ี  2  (ยานเพชรบุรีตัดใหม) (3)  พื้นที่บริเวณท่ี 3 (ยานรัชดาภิเษก) 
  2.5.3  ดําเนินการแกไขพระราชบัญญัติสถานบริการใน 3 ประเด็น 
  1.  กําหนดใหการตั้งสถานบริการทุกประเภทตองไดรับใบอนุญาตจากพนักงาน 
        เจาหนาท่ี 
  2.  เพิ่มอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหจัดต้ังสถานบริการจากปละ 1,000 บาท  
                      เปน 50,000  บาท 
  3.  กําหนดใหผูอนุญาตต้ังสถานบริการมีหนาท่ีตรวจบัตรประจําตัวประชาชน 
        ผูใชบริการ 
   2.5.4  ดําเนินการใหกรมการผังเมืองจัดทําผังเมืองใหครบ 76 จังหวัด เพื่อจะไดกําหนดผัง
เมืองรวมสําหรับกําหนดพื้นท่ีปลอดภัย พื้นท่ีอันตรายและพื้นท่ีพักผอนแกประชาชน 
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   2.5.5  ดําเนินการจัดทําโครงการสรางสํานึกรักชาติ  รักแผนดินใหกับเจาหนาท่ีของรัฐ  
ผูประกอบการ  ตลอดจนนักการเมืองเพ่ือใหเกิดความรักและหวงแหนแผนดิน  เสียสละและทํางาน
เพื่อสวนรวม   
 
2.6  ความเปนมาของการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

เ ม่ือวันท่ี   13  สิงหาคม   พ .ศ .   2544  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   ได เ รียนเชิญ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  สมัยนั้น  คือ  ร.ต.อ. ศาสตราจารย ดร.ปุระชัย  เปยมสมบูรณ  
ท่ีมีนโยบายการจัดระเบียบสังคมเพ่ือใหประชาชนอยูรวมกันอยางสันติสุข  มาใหแนวคิดและ
นโยบายเกี่ยวกับ  “บทบาทสถาบันการศึกษาที่มีตอการจัดระเบียบสังคม” ทําใหเกิดความคิดริเร่ิม
ใหมีโครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยข้ึน  โดยรวมมือกับ
จังหวัดนนทบุรี   ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  สํานักงานเขตหลักส่ี  และสถานีตํารวจนครบาลทุง
สองหอง    เปนการรวมกันแกปญหาอยางยั่งยืนเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาและ
ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ 

ภารกิจสําคัญท่ี  5  หนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  ไดรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม  คือ  การจัดระเบียบหอพัก  การปองกันปญหาม่ัวสุมในสถานบริการ  ปญหายาเสพติด  
ปญหาการพนันและปญหาการขายบริการทางเพศ    ตลอดจนอบายมุขอ่ืน ๆ   ซ่ึงโครงการจัด
ระเบียบสังคมฯ  มีวัตถุประสงค  ดังนี้  

1.  เพื่อใหหอพักทุกแหงปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.  2507 
2.  เพื่อใหสถานบริการทุกแหงปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 
3.  เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  โดยไมมีผูเสพ / ผูคาในพื้นท่ีปฏิบัติการ 
4.  เพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนันและอบายมุข 
5.  เพื่อปองกันและแกไขปญหาการขายบริการทางเพศ 
โดยกําหนดพื้นท่ีปฏิบัติการในรัศมี  2   กิโลเมตร รอบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

ประกอบดวย  พื้นที่จังหวัดนนทบุรีตั้งแตแยกพงษเพชรไปตามถนนงามวงศวานถึงทางดวนข้ันท่ี  2 
ไปตามถนนใตทางดวนถึงถนนสามัคคีเล้ียวขวาไปตามถนนสามัคคีถึงถนนประชาชื่น เล้ียวขวาไป
ตามแนวถนนประชาช่ืนถึงแยกพงษเพชร และใหหมายความรวมถึงพื้นท่ีในรัศมี  100 เมตร จาก
แนวถนนดังกลาวขางตนพื้นท่ีกรุงเทพต้ังแตแยกพงษเพชรไปตามถนนงามวงศวานถึงแยกบางเขน 
เล้ียวซายไปตามแนวถนนกําแพงเพชร  6  (ถนนเลียบทางรถไฟ)  เขาสนามกอลฟนอรธปารคถึง
แยกภาสยา   เล้ียวขวาเขาตลาดทาทรายถึงสะพาน และเล้ียวซายไปออกถนนประชาช่ืน  (เลียบคลอง
ประปา)  จากแนวถนนดังกลาวขางตนถึงส่ีแยกพงษเพชร  สําหรับผูประกอบการหอพัก  สถาน
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บริการท่ีอยูนอกพื้นท่ีเปาหมายประสงคจะเขารวมโครงการจัดระเบียบสังคมฯ สามารถสมัครเขา
รวมโครงการไดโดยใหมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเปนผูประสานงาน เพื่อเปนการสะทอนใหเห็น
ถึงความมุงม่ันท่ีจะขจัดปญหาดังกลาว  จึงไดจัดพิธีลงนามในบันทึกแสดงเจตนารมณในการจัด
ระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ข้ึนในวันท่ี  23  มกราคม  พ.ศ.  2546  
ณ  หองประชุม  6-1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ผูรวมแสดงเจตนารมณ   
ประกอบดวย  ศาสตราจารย  ดร.บุญเสริม  วีสกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   นายชาญชัย   
สุนทรมัฎฐ  ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี  พลตํารวจตรีบุญเลิศ นันทวิสิทธ์ิ ผูบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดนนทบุรี  พลตํารวจตรีลิขิต  กลิ่นอวล  ผูบังคับการตํารวจนครบาล 2  และนางอารุณี  รัศมิทัต  
ผูอํานวยการสํานักงานเขตหลักส่ี  ตอหนาสักขีพยาน  ประกอบดวย  นายประชา  มาลีนนท  
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย  พลตํารวจเอกสุนทร  ซายขวัญ  รองผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ  นางณฐนนท ทวีสิน  ปลัดกรุงเทพมหานคร  และพลตํารวจโทดํารงศักด์ิ  นิลคูหา  
ผูบัญชาการตํารวจนครบาล  
 
2.7  ความเปนมาของการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ี
ตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย   ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  (CAMPUS  SAFETY  ZONE) 
 คณะทํางานโครงการจัดระเบียบสังคมฯ ไดปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ภายใตความเสียสละและ
ความรวมมือกันเปนไปอยางดียิ่ง  แตการจะบรรลุวัตถุประสงคของการจัดระเบียบสังคมนั้น  
จําเปนตองสรางความมีสวนรวมของผูอาศัยในพื้นท่ีเปาหมายใหมีความเปนเจาของรวมกัน  
ตองการความสงบสุขรวมกัน  และตองการเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในพื้นท่ี  ท้ังนี้เพื่อ
รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูและปลอดภัยอยางยั่งยืน  ประกอบกับการปฏิบัติงานท่ีผานมาพบวา  
ผูประกอบการบางรายยังเห็นแกผลประโยชนทางธุรกิจของตน  โดยไมใหความสําคัญตอความ
รวมมือกันดูแลสงเสริมใหนักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในกรอบของศีลธรรม  หรือกรอบของ
ระเบียบวินัยและกฎหมายตาง ๆ ทําใหสภาพความเปนอยูของคนในพื้นท่ียังตองเผชิญปญหาการ
ทะเลาะวิวาทอันเนื่องจากการดื่มสุรา  การวิ่งราวชิงทรัพย  ความวุนวายจากการจราจร  การม่ัวสุม
ตามหอพักท่ีไมไดจดทะเบียนใหถูกตองตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 เปนตน  ซ่ึงสงผลตอ
ผูประกอบการอ่ืน ๆ ท่ีใหความรวมมือพรอมจะปฏิบัติตามกฎหมาย  เกิดการเปรียบเทียบผลตางท่ี
เกิดข้ึนตอธุรกิจของตน เพื่อใหโครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย บรรลุถึงวัตถุประสงค  คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ  เห็นสมควรท่ีจะเพ่ิมความเขมขน
ในการจัดระเบียบสังคมฯ ข้ึนไปอีก  จึงกําหนดใหซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  เปนพื้นท่ีตนแบบการ
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จัดระเบียบสังคมแบบมีสวนรวมจากนักศึกษา  ประชาชน  และผูประกอบการ    ภายใตช่ือ  
CAMPUS  SAFETY  ZONE  โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 

1.  เพื่อใหซอยประชาช่ืน – นนทบุรี 8  เปนพื้นท่ีตนแบบที่นาอยูและปลอดภัย 
2.  เพ่ือใหนักศึกษา  ประชาชนในพ้ืนท่ี มีจิตสํานึกสาธารณะท่ีจะรวมมือกันพัฒนาชุมชน

ใหนาอยูและปลอดภัยอยางยั่งยืน 
3.  เพื่อสรางเครือขายความรวมมือจากชุมชนในการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑล 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ฯ 
เหตุผลของการพิจารณากําหนดซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ใหเปน CAMPUS SAFETY  

ZONE  นั้น  เนื่องจากขอมูลท่ีไดจากการตรวจรวมในพื้นท่ี คือ 
1.  สภาพพื้นท่ีเปนซอยตัน  สามารถเขาและออกไดท่ีปากซอยประชาช่ืน-นนทบุรี  

8  และ  8/1  เทานั้น 
2.  เนื่องจากซอยต้ังอยูบริเวณหนามหาวิทยาลัย  มีนักศึกษาเลือกพักอาศัยอยูใน 

หอพักเปนจํานวนมากกวา  3,000  คน   
  3.  มีการกอสรางอาคารหอพักใหมหลายหลัง  รวมอาคารหอพักภายในซอย
ท้ังหมด  58  หอพัก  
  4.  มีรานคาท่ีจําหนายสุรา  34  ราน  รานอินเตอรเน็ต  12  ราน  และรานสนุกเกอร  
12  โตะ    

5.  มีการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุน  เนื่องจากการดื่มสุรา  
  6.  มีสถานีตํารวจ สภ.อ.เมืองนนทบุรี  สาขายอยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ตั้งอยู
บริเวณหนาปากซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 

7. ผูนําชุมชนเขาใจในความสําคัญของการรวมมือกันจัดระเบียบ เพื่อสวัสดิภาพ
และความปลอดภัยของนักศึกษาและประชาชนในพ้ืนท่ี 

เพื่อเกิดความรวมมือกันอยางแทจริงคณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯไดเชิญผูประกอบการ
หอพัก  รานคาจําหนายสุรา-ยาสูบ  สถานประกอบการ  สถานบันเทิง  รานอินเตอรเน็ต  ในซอย
ประชาช่ืน-นนทบุรี 8  เขารวมประชุม  เพื่อช้ีแจงถึงวัตถุประสงค และเหตุผลของการเปด  
CAMPUS  SAFETY  ZONE  จนถึงผลประโยชนท่ีทุกฝายไดรับจากความรวมมือกันปฏิบัติตาม
ระเบียบ  ขอกฎหมาย  อันจะทําใหเกิดความนาอยูและปลอดภัยข้ึนในชุมชนและบริเวณรอบ
มหาวิทยาลัยฯ  ซ่ึง CAMPUS  SAFETY  ZONE  ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 นั้น  มีหลักเกณฑ  6 
ประการ  คือ   
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  1.  ทุกหอพักถูกตองตามกฎหมาย  และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  
2507 

2.  รานคา  สถานประกอบการ  สถานบริการ  ตองมีใบอนุญาต  และปฏิบัติตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวของโดยเครงครัด 

3.  รานคา  สถานบริการ  ท่ีจําหนายสุรา  ตองมีใบอนุญาตและเปด-ปด ตามเวลา   
4.  ดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตภายใตส่ิงแวดลอมท่ีดี 
5.  รักษาความปลอดภัยในพื้นท่ี  และมีระบบการจราจรที่ดี 
6.  ใหชุมชน  และนักศึกษามีสวนรวมในการบริหารพื้นท่ี 

เม่ือชุมชนเขาใจ  ภาครัฐพรอมสนับสนุน  คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ จึงกําหนดพิธีเปด 
CAMPUS  SAFETY  ZONE ในซอยประชาช่ืน – นนทบุรี 8  ข้ึนในวันพฤหัสบดีท่ี  8  กุมภาพันธ  
2550  บริเวณหนา สภ.อ. เมืองนนทบุรี  สาขายอยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ซอยประชาช่ืน - 
นนทบุรี  8  โดยเชิญ  ฯพณฯ ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย  เปนประธานในพิธี  พรอมพิธีลงนามในบันทึกแสดงเจตนารมณระหวาง
ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
นนทบุรี ตัวแทนผูประกอบการ  ประธานกรรมการซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  และนายกสโมสร
นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   ณ  หองประชุมทวี บุณยเกตุ  ช้ัน  6  อาคารสํานักอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   ตอหนาสักขีพยาน 

 1.  ฯพณฯ  ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม   รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา 
      สังคมและความม่ันคงของมนุษย  

2.  พล.ต.อ.วงกต  มณีรินทร  ท่ีปรึกษา  สบ.10   
     สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
3.  นายกิตติ  ล้ิมชัยกิต   เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ 
     ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
4.  พล.ต.ท.ปรัชญา  สุทธปรีดา  ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค  1 
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บทที่  3 

การติดตามประเมินผลการจัดระเบียบสังคม 
 
 คณะผู วิ จั ยไดดํ า เนินการ ติดตามประ เ มินผลการวิ เ คราะหข อ มูลจากสถิติ      
แบบสอบถาม    และบทสัมภาษณ  จากการรวบรวมผล และประเมินผลของ  การติดตาม  
ประเมินผลและพัฒนา โครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย  ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE)   
ตามลําดับ  ดังนี้ 
 

3.1  ติดตามประเมินผลจากสถิติตาง ๆ  ที่ไดจากการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 การรวบรวมไดรวบรวมสถิติตั้งแตป  พ.ศ.  2545  ถึง  2550  ในเร่ืองดังตอไปนี้  

 3.1.1  สถิติเกี่ยวกับหอพัก 
 3.1.2  สถิติรานคาประเภทจาํหนายสุรา  บุหร่ี 
 3.1.3  สถิติรานอินเตอรเน็ต 
 3.1.4  สถิติรานสนุกเกอร 
 3.1.5  สถิติการกระทําผิดจากสารเสพติดตาง ๆ  ในชุมชน 
 3.1.6  สถิติการทะเลาะววิาท 
 3.1.7  สถิติคดีเกี่ยวกับทรัพย 
ขอจํากัดในการไดมาของสถิติ  จะเปนสถิติท่ีปรากฏจากหนวยงานของรัฐและท่ี

มหาวิทยาลัย  ยังมีขอมูลท่ีเกดิข้ึนจริงแตไมผานกระบวนการหรือข้ันตอนของภาครัฐและ
มหาวิทยาลัยอีกสวนหนึ่ง 
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3.1.1  สถิติเก่ียวกับหอพัก 
ตารางท่ี  3-1 

ตารางแสดงสถิติเก่ียวกับหอพัก 
 
พ.ศ. จํานวน

หอพัก 
การจดทะเบียน จํานวน

หองพัก 
ผูพักอาศัยท้ังหมด 

จด
ทะเบียน 

รอยละ ไมจด
ทะเบียน 

รอยละ นักศึกษา บุคคล 
ภายนอก 

รวม 

2545 34 15 44 % 19 56 % 1,698 2,643 753 3,396 
2546 41 36 88 % 5 12 % 1,943 3,780 106 3,886 
2547 42 37 88 % 5 12 % 1,975 3,950 - 3,950 
2548 44 39 89 % 5 11 % 2,064 4,128 - 4,128 
2549 51 46 90 % 5 10 % 3,076 6,085 67 6,152 
2550 60 56 93 % 4 7 % 3,446 6,692 - 6,692 

  

 ที่มาของขอมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุยษจังหวัดนนทบุรี  ในป  พ.ศ. 
2545-2550   
 จากตารางท่ี  3-1  แสดงสถิติเกี่ยวกับหอพักในป พ.ศ. 2545  พบวา มีจํานวนหอพักท้ังหมด  
34  หอพัก  มีการจดทะเบียน  15  หอพัก    และไมจดทะเบียน  19  หอพัก หลังจากมีการจัดระเบียบ
สังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัยซอย
ประชาชื่น-นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE)  ปรากฏวาในป พ.ศ. 2550   มหีอพักเพิ่มข้ึน  
มีจํานวนหอพักท้ังหมด  60 หอพัก  มีหอพักท่ีจดทะเบียน 56 หอพัก คิดเปนรอยละ  93  สวนท่ีเหลือ
จํานวน  4  หอพักอยูในข้ันตอนการขอจดทะเบียนตอไป 
 มีจํานวนหองพักในป  2550  ประมาณ  3,446  หอง  มีผูเขาพักอาศัยรวมประมาณ  6,692  
ราย  เม่ือเทียบกับป   2545   มีผูเขาพักอาศัยรวมประมาณ   3,396  ราย  มีอัตราความหนาแนนของ
ประชากรเพิ่มข้ึน  คิดเปนรอยละ  100   
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แผนผังกราฟท่ี  3-2 
แสดงจํานวนรอยละของหอพักท่ีจดทะเบียนกับไมจดทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากกราฟเปนขอมูลท่ีตอเนื่องจากตาราง  ทําใหทราบวาปฏิกิริยาภายหลังการจัดระเบียบ

สังคมในพ้ืนท่ีดังกลาว  ตั้งแต  พ.ศ.  2545 – 2550  แยกใหเห็นวามีหอพักจดทะเบียนถูกตองตาม
กฎหมายเพิ่มข้ึนมาก  จํานวนผูประกอบการหอพักในพ้ืนท่ีเพิ่มข้ึนและหอพักไมจดทะเบียนตาม
กฎหมายลดนอยลงมาก 

 
3.1.2  สถิติรานคาประเภทจําหนายสุรา  บหุร่ี 

ตารางท่ี  3-3 
ตารางแสดงสถิติรานคาประเภทจําหนายสุรา  บุหร่ี 

 

พ.ศ. จํานวน (ราน) ใบอนุญาต 

มี รอยละ ไมมี รอยละ 
2545 16 10 63 % 6 37 % 
2546 20 15 75 % 5 25 % 
2547 27 26 96 % 1 4 % 
2548 30 29 97 % 1 3 % 
2549 34 34 100 % - - 
2550 34 34 100 % - - 

 

ที่มาของขอมูลจากสรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี   ในป  พ.ศ. 2545-2550  
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จากตารางท่ี  3-3  แสดงสถิติรานคาประเภทจําหนายสุรา  บุหร่ี พบวาในป  พ.ศ. 2545  มี
รานคาประเภทจําหนายสุรา  บุหร่ี  จํานวน  16  ราน  มีใบอนุญาตจํานวน  10  ราน  และไมมี
ใบอนุญาต จํานวน 6 ราน  หลังจากมีการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัยซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  
ZONE) แลวปรากฏวา ในป พ.ศ. 2550   มีรานคาประเภทจําหนายสุรา  บุหร่ีเพิ่มข้ึน  จํานวน  34  
ราน  มีใบอนุญาตจํานวน  34  รานและไมพบรานคาประเภทจําหนายสุรา  บุหร่ี ท่ีไมมีใบอนุญาต  

ขอมูลจากตารางแยกใหเปนปรากฎการณของการขยายตัวของรานจําหนายสุรา  บุหร่ี  มี
เพิ่มข้ึนกวารอยละ  100  แตมีการขออนุญาตจากภาครัฐท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแล  จากเดิมในป  พ.ศ.  
2545  รอยละ  63  เม่ือจัดระเบียบสังคมแลวเพิ่มเปนรอยละ  100 

 
แผนผังกราฟท่ี  3-4 

แสดงจํานวนรอยละรานประเภทจําหนายสุรา  บุหร่ี  ท่ีมีใบอนุญาต  และไมมีใบอนุญาต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟสถิติเกี่ยวกับรานคาประเภทจําหนายสุรา  บุหร่ี หลังจากมีการจัดระเบียบสังคม
บริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พ้ืนที่ตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย  ซอยประชาช่ืน-
นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE) แลวปรากฏวา ในป พ.ศ. 2550   มีรานคาประเภท
จําหนายสุรา บุหร่ี  จํานวน  34  ราน  มีใบอนุญาตจํานวน  34  ราน คิดเปนรอยละ  100  และไมพบ
รานคาประเภทจําหนายสุรา  บุหร่ี ท่ีไมมีใบอนุญาต  
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3.1.3  สถิติรานอินเตอรเน็ต 
ตารางท่ี  3-5 

ตารางแสดงสถิติรานอินเตอรเน็ต 
 

พ.ศ. จํานวน (ราน) ใบอนุญาต 

มี รอยละ ไมมี รอยละ 
2545 4 2 50 % 2 50 % 
2546 6 4 67 % 2 33 % 
2547 9 8 89 % 1 11 % 
2548 11 10 91 % 1 9 % 
2549 20 20 100 % - - 
2550 34 34 100 % - - 
 
ที่มาของขอมูลจากวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี  ในป  พ.ศ. 2545-2550  
จากตารางท่ี  3-5  แสดงสถิติรานอินเตอรเน็ต  พบวาในป พ.ศ. 2545  มี  รานอินเตอรเน็ต 

จํานวน 4  ราน มีใบอนุญาต  จํานวน  2  รานและไมมีใบอนุญาต จํานวน 2 ราน   คิดเปนอัตรารอย
ละ  50  หลังจากมีการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบ
ชุมชนนาอยูและปลอดภัยซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE) แลวปรากฏวา 
ในป พ.ศ. 2550   มีรานอินเตอรเน็ต  จํานวน  34  ราน  มีใบอนุญาตจํานวน  34  รานและไมพบราน
อินเตอรเน็ตท่ีไมมีใบอนุญาต  

สถิติตามตารางตั้งแตป  พ.ศ.  2545  ถึง  2550  ช้ีใหเห็นถึงการขยายตัวของการประกอบ
ธุรกิจรานอินเตอรเน็ตท่ีตองใหตามลําดับ  เพราะในป  พ.ศ.  2550  มีอัตราขยายตัวถึงกวา  8.5  เทา  
ของรานท่ีมีในป พ.ศ.  2545  รานอินเตอรเน็ตเปนส่ิงท่ีตองนํามาพิจารณาวามีผลกระทบตอการจัด
ระเบียบสังคมแคไหน  เพียงใดดวย  การใหบริการจะมีการนําไปสูปญหาตาง ๆ  ไมวาในเร่ืองแหลง
ม่ัวสุม  บริการทางเพศ  การพนัน  ยาเสพติด  ฯลฯ  ระดับใด 
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แผนผังกราฟท่ี  3-6 
แสดงจํานวนรอยละรานอินเตอรเน็ตท่ีมีใบอนุญาต  และไมมีใบอนุญาต 

 
 
 

 
 

 
จากกราฟแยกตารางใหเปนทิศทางการขยายตัวของรานอินเตอรเน็ตมีจําหนายเพ่ิมข้ึนมาก  

ในป  พ.ศ.  2545  ถึง  2548  มีรานท่ีจดทะเบียนและไมจดทะเบียน  แตในป  พ.ศ.  2549  ถึง  2550 
จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายทุกราน 
 
 3.1.4  สถิติรานสนุกเกอร 

ตารางท่ี  3-7 
ตารางแสดงสถิติรานสนุกเกอร 

 

พ.ศ. จํานวน (ราน) ใบอนุญาต 

มี รอยละ ไมมี 
2545 1 1 100 % - 
2546 1 1 100 % - 
2547 1 1 100 % - 
2548 1 1 100 % - 
2549 1 1 100 % - 
2550 - - - - 

 
ที่มาของขอมูลจากปองกันจังหวัดนนทบุรี  ในป  พ.ศ.  2545 - 2550  
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จากตารางท่ี  3-7  แสดงสถิติรานสนุกเกอรพบวาในป พ.ศ. 2545  มี  รานสนุกเกอรจํานวน 
1   มีใบอนุญาต  จํานวน  1  ราน หลังจากมีการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัยซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (CAMPUS  
SAFETY  ZONE) แลวปรากฏวา ในป พ.ศ. 2550   ไมพบรานสนุกเกอรแตอยางใด  ปจจัยท่ีทําให
จํานวนรานสนุกเกอรหมดไปในป  พ.ศ.  2550  อีกทางหนึ่งมาจากคานิยมท่ีเปล่ียนไป  ราน
อินเตอรเน็ตไดรับความนิยมมากในปจจุบัน  ในขณะท่ีรานสนุกเกอรคนสนใจนอยลงจนตองปด
กิจการ 

 
3.1.5  สถิติการกระทําผิดจากสารเสพติดตาง ๆ  ในชุมชน 

ตารางท่ี  3-8 
ตารางแสดงสถิติการกระทําผิดจากสารเสพติดตาง ๆ  ในชุมชน 

 

พ.ศ. ประเภท / จํานวนราย 

เฮโรอีน แอมเฟตามีน กัญชา สารระเหย อ่ืน ๆ 
2545 5 10 15 4 7 
2546 - 7 5 - 5 
2547 - 5 4 - 4 
2548 - 4 4 - 3 
2549 - - 3 - 4 
2550 - - 1 - - 

 
ที่มาของขอมูลจาก สภ.เมืองนนทบุรี  สาขายอย  มธบ.  ในป  พ.ศ. 2545-2550  
จากตารางท่ี  3-8  แสดงสถิติการกระทําผิดจากสารเสพติดตาง ๆ  ในชุมชน พบวาในป พ.ศ. 

2545  มีสถิติการกระทําผิดเกี่ยวกับสารเสพติดตาง ๆ  ในชุมชน ประกอบดวย   เฮโรอีน 5  ราย แอม
เฟตามีน  10  ราย กัญชา  15  ราย  สารระเหย  4   ราย   อ่ืน ๆ  7  ราย  หลังจากมีการจัดระเบียบ
สังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัยซอย
ประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE) แลวปรากฏวา สถิติการกระทําผิดจากสารเสพ
ติดตาง ๆ  ในชุมชนมีจํานวนลดลง  กระท่ังในป  พ.ศ.  2550  พบวามีการกระทําผิดในสารเสพติด
ประเภทกัญชาเพียง 1  ราย 
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แผนผังกราฟท่ี  3-9 
แสดงจํานวนสารเสพติดในแตละป 

 จากกราฟแยกใหเห็นวา  นับต้ังแตมีการจัดระเบียบสังคมในป  พ.ศ.  2545  สารเสพติดมี
ปรากฏในพ้ืนท่ีหลายประเภท  เม่ือป  พ.ศ.  2550  พบสารเสพติดในพ้ืนท่ีเพียงประเภทเดียว  คือ  
กัญชา  และมีจํานวนรายท่ีปรากฏเพียง  1  ราย 
 

3.1.6  สถิติการทะเลาะวิวาท 
ตารางท่ี  3-10 

ตารางแสดงสถิติการทะเลาะวิวาท 
 

พ.ศ. จํานวน  (ราย) รอยละ 
2545 45 45 % 
2546 34 34 % 
2547 30 30 % 
2548 25 25 % 
2549 10 10 % 
2550 5 5 % 

 
ท่ีมาของขอมูลจาก สภ.เมืองนนทบุรี   สาขายอย  มธบ. และแผนกวินัยและสวัสดิการ

นักศึกษา ในป  พ.ศ. 2545-2550   
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จากตารางท่ี  3-10  แสดงสถิติการทะเลาะวิวาท  พบวาในป พ.ศ. 2545  มีสถิติการทะเลาะ
วิวาท   จํานวน 45  ราย  หลังจากมีการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัยซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  
ZONE) แลวปรากฏวา ในป พ.ศ. 2550   สถิติการทะเลาะวิวาทลดนอยลงเหลือเพียงจํานวน  5  ราย 

 
แผนผังกราฟท่ี  3-11 

แสดงจํานวนรอยละการทะเลาะวิวาท 
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 จากกราฟแยกใหเห็นความเปล่ียนแปลงของเหตุการณทะเลาะวิวาท  ตัง้แตป  พ.ศ.  2545  
ถึง  2550  จํานวนลดลง  9  เทาตัว  คือจากจํานวน  45  ราย  ลดลงเหลือ  5  ราย 
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3.1.7  สถิติคดเีก่ียวกับทรัพย 
ตารางท่ี  3-12 

ตารางแสดงสถิติคดีเก่ียวกับทรัพย 
 

พ.ศ. ฐานความผิด / จํานวนคด ี/ ราย 

ลักทรัพย ว่ิงราวทรัพย ชิงทรัพย ทําใหเสียทรัพย 
2545 35 30 15 20 
2546 20 15 10 10 
2547 10 3 2 8 
2548 3 2 1 3 
2549 2 1 1 1 
2550 1 1 - - 

 
ที่มาของขอมูลจาก สภ. เมืองนนทบุรี  สาขายอย  มธบ. ในป พ.ศ. 2545-2550  
จากตารางท่ี  3-12  แสดงสถิติคดีเกี่ยวกับทรัพยพบวาในป พ.ศ. 2545  มีคดีเกี่ยวกับทรัพย 

ประกอบดวย  ลักทรัพย จํานวน 35 ราย   วิ่งราวทรัพย   30  ราย  ชิงทรัพย  15  ราย   ทําใหเสียทรัพย   
20  ราย หลังจากมีการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบ
ชุมชนนาอยูและปลอดภัยซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  (CAMPUS  SAFETY  ZONE) แลวปรากฏวา 
ในป พ.ศ. 2550  มีคดีเกี่ยวกับทรัพย ในปริมาณท่ีลดลงประกอบดวย  ลักทรัพย จํานวน  1 ราย   
วิ่งราวทรัพย   1  ราย   
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แผนผังกราฟท่ี  3-13 
แสดงจํานวนคดีเก่ียวกับทรัพย 

 จากกราฟแยกใหเห็นวาต้ังแตป  พ.ศ.  2545  ถึง  2550  คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยมีจํานวน
ลดลง 
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3.2  ติดตามประเมินผลโดยใชแบบสอบถามถามความคิดเห็น 
 สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 3-14  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามกลุมตางๆ ท่ีมีสวน

เกี่ยวของกับโครงการจัดระเบียบสังคม 

 

กลุม จํานวน รอยละ 

เจาพนกังานของรัฐท่ีเกี่ยวของ 252 15.8 
อาจารยมหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 177 11.1 
ผูประกอบการหอพักในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 58 3.6 
ประชาชนภายในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 505 31.7 
เจาของสถานประกอบการ/รานคาในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 146 9.2 
นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  454 28.5 

รวม 1,592 100.0 

 

จากตารางท่ี  3-14 ผูตอบแบบสอบถามเปนเจาพนักงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ  คิดเปนรอยละ  
15.8  อาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   คิดเปนรอยละ  11.1 ผูประกอบการหอพักในซอยประชา
ช่ืน-นนทบุรี 8    คิดเปนรอยละ   3.6     ประชาชนภายในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  คิดเปนรอยละ  
31.7   เจาของสถานประกอบการ/รานคาในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8   คิดเปนรอยละ 92   นักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  คิดเปนรอยละ  28.5    ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 3-15  แสดงจํานวนและรอยละเฉพาะกลุมท่ีตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักศึกษา จําแนกตาม 

ช้ันป 

 

กลุมนักศึกษา จํานวน รอยละ 

ช้ันปท่ี 1 100 22.0 
ช้ันปท่ี 2 135 29.7 
ช้ันปท่ี 3 106 23.3 
ช้ันปท่ี 4 107 23.6 
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กลุมนักศึกษา จํานวน รอยละ 

ช้ันปท่ี  5  ข้ึนไป 6 1.3 
รวม 454 100.0 

 

จากตารางท่ี 3-15  แสดงวานักศึกษาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนกลุมนักศึกษาช้ันปท่ี  
2  คิดเปนรอยละ 29.7  รองลงมาเปนกลุมนักศึกษาช้ันปท่ี  4  คิดเปนรอยละ 23.6 และกลุมนักศึกษา
ช้ันปท่ี 3 คิดเปนรอยละ 23.3  ตามลําดับ   

 
ตารางท่ี 3-16  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 

 

เจาพนักงาน 

ของรัฐ 
อาจารย มธบ. ผูประกอบการหอพัก ประชาชน 

เจาของสถาน

ประกอบการ 
นักศึกษา มธบ. รวมทุกกลุม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เพศ               

ชาย 157 62.5 47 27.3 21 36.2 229 45.4 53 37.1 210 46.3 717 45.3 

หญิง 94 37.5 125 72.7 37 63.8 275 54.6 90 62.9 244 53.7 865 54.7 

รวม 251 100.0 172 100.0 58 100.0 504 100.0 143 100.0 454 100.0 1,582 100.0 

 

จากตารางท่ี  3-16  แสดงวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ  

54.7  รองลงมาเปนเพศชาย  คิดเปนรอยละ  45.3  ตามลําดับ     

 

ตารางท่ี 3-17  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษาของ

ผูตอบแบบสอบถาม 

 

 

เจาพนักงาน 

ของรัฐ 
อาจารย มธบ. ผูประกอบการหอพัก ประชาชน 

เจาของสถาน

ประกอบการ 
นักศึกษา มธบ. รวมทุกกลุม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ระดับ 

การศึกษา 
              

ตํ่ากวา 

ปริญญาตรี 

34 13.8 4 2.3 23 41.1 208 41.9 52 37.4 0 0 325 29.2 

ปริญญาตรี 152 61.8 40 23.4 27 48.2 245 49.3 83 59.7 0 0 547 49.1 

สูงกวา 

ปริญญาตรี 

60 24.4 127 74.3 6 10.7 44 8.9 4 2.9 0 0 241 21.7 

รวม 246 100.0 171 100.0 56 100.0 497 100.0 139 100.0 0 0 1,113 100.0 
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จากตารางท่ี 3-17  แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนระดับการศึกษาปริญญาตรี   

คิดเปนรอยละ  49.1  รองลงมาเปนระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ  29.2  และสูง

กวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ  21.7  ตามลําดับ     

 

ตารางท่ี  3-18  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุของผูตอบ

แบบสอบถาม 

 

 

เจาพนักงาน 

ของรัฐ 
อาจารย มธบ. ผูประกอบการหอพัก ประชาชน 

เจาของสถาน

ประกอบการ 
นักศึกษา มธบ. รวมทุกกลุม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

อาย ุ               

ตํ่ากวา 30 ป 64 25.5 50 29.4 4 6.9 250 49.8 79 55.2 358 79.4 805 51.1 

30-39 ป 126 50.2 81 47.6 16 27.6 158 31.5 38 26.6 1 0.2 420 26.7 

40 ปขึ้นไป 61 24.3 39 22.9 38 65.5 94 18.7 26 18.2 92 20.4 350 22.2 

รวม 251 100.0 170 100.0 58 100.0 502 100.0 143 100.0 451 100.0 1,575 100.0 

 

จากตารางท่ี  3-18 แสดงวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุต่ํากวา  30 ป  คิดเปนรอย

ละ  51.1  รองลงมามีอายุ  30-39  ป  คิดเปนรอยละ  26.7  และมีอายุ  40  ปข้ึนไป  คิดเปนรอยละ  

22.2  ตามลําดับ     

 

ตารางท่ี 3-19  แสดงจํานวนและรอยละของระดับความรูความเขาใจหรือมีประสบการณเกีย่วกับ

เร่ืองการจัดระเบียบสังคมในระดับตางๆ จําแนกตามกลุมของผูมีสวนเกีย่วของ 

 
ระดับของ 

ความรูความเขาใจ

หรือมีประสบการณ 

เจาพนักงาน 

ของรัฐ 
อาจารย มธบ. ผูประกอบการหอพัก ประชาชน 

เจาของสถาน

ประกอบการ 
นักศึกษา มธบ. รวมทุกกลุม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มาก 84 34.0 29 17.1 13 22.8 73 14.6 24 17.1 92 20.4 315 20.1 

คอนขางมาก 109 44.1 63 37.1 25 43.9 212 42.4 46 32.9 132 29.3 587 37.5 

ไมแนใจ 47 19.0 73 42.9 16 28.1 158 31.6 60 42.9 206 45.7 560 35.8 

ไมมีเลย 7 2.8 5 2.9 3 5.3 57 11.4 10 7.1 21 4.7 103 6.6 

รวม 247 100.0 170 100.0 57 100.0 500 100.0 140 100.0 451 100.0 1,565 100.0 

 

จากตารางท่ี  3-19  แสดงวากลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาพนักงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ  

อาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ผูประกอบการหอพัก  ประชาชน  เจาของสถานประกอบการ/
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รานคาในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8   และนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   มีความรูความเขาใจ

หรือมีประสบการณเกี่ยวกับเร่ืองการจัดระเบียบสังคมในระดับคอนขางมาก  คิดเปนรอยละ  37.5   

เจาพนักงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ   อาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจ  ผูประกอบการหอพัก  

ประชาชน  เจาของสถานประกอบการ / รานคา  ในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8   และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   มีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณเกี่ยวกับเรื่องการจัดระเบียบ

สังคมในระดับที่ไมแนใจ   คิดเปนรอยละ 35.8    เจาพนักงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ  อาจารย

มหาวิทยาลัยธุรกิจ ผูประกอบการหอพัก  ประชาชน  เจาของสถานประกอบการ / รานคา  ในซอย

ประชาช่ืน-นนทบุรี 8   และนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มีความรูความเขาใจหรือมี

ประสบการณเกี่ยวกับเร่ืองการจัดระเบียบสังคมในระดับมาก  คิดเปนรอยละ 20.1  ตามลําดับ      

 

ตารางท่ี  3-20  แสดงจํานวนและรอยละของการทราบหรือเคยไดยิน และระดับของการทราบหรือ

เคยไดยินเกี่ยวกับเร่ืองการจดัระเบียบสังคมบริเวณซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 จําแนกตามกลุมของ 

ผูมีสวนเกีย่วของ 

 

 

เจาพนักงาน 

ของรัฐ 
อาจารย มธบ. ผูประกอบการหอพัก ประชาชน 

เจาของสถาน

ประกอบการ 
นักศึกษา มธบ. รวมทุกกลุม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เคย 221 91.3 158 94.0 54 100.0 414 86.3 130 93.5 413 93.0 1390 91.0 

ทราบ/ 

ไดยินมาก 

23 10.5 25 15.8 12 22.2 47 11.4 15 11.5 43 10.4 165 11.9 

ทราบ/ไดยิน

คอนขางมาก 

91 41.4 30 19.0 20 37.0 99 24.0 31 23.8 87 21.1 358 25.8 

ทราบ/ 

ไดยินปานกลาง 

73 33.2 75 47.5 20 37.0 170 41.3 59 45.4 203 49.2 600 43.3 

ทราบ/ไดยิน

คอนขางนอย 

20 9.1 19 12.0 1 1.9 63 15.3 21 16.2 49 11.9 173 12.5 

ทราบ/ 

ไดยินนอย 

13 5.9 9 5.7 1 1.9 33 8.0 4 3.1 31 7.5 91 6.6 

รวม 220 100.0 158 100.0 54 100.0 412 100.0 130 100.0 413 100.0 1387 100.0 

ไมเคย 21 8.7 10 6.0 0 0.0 66 13.8 9 6.5 31 7.0 137 9.0 

รวม 242 100.0 168 100.0 54 100.0 480 100.0 139 100.0 444 100.0 1527 100.0 

 

จากตารางท่ี  3-20 แสดงวาเจาพนักงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ  อาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย  ผูประกอบการหอพัก ประชาชน ภายในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เคยไดยินเกี่ยวกับเร่ืองการจัดระเบียบสังคมบริเวณซอยประชาชื่น-

นนทบุรี 8 ในระดับมาก  คิดเปนรอยละ  37.7  เคยไดยินเคยไดยินเกี่ยวกับเร่ืองการจัดระเบียบสังคม
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บริเวณซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  อยูในระดับปานกลาง    คิดเปนรอยละ  43.3     เคยไดยินเคยได

ยินเก่ียวกับเร่ืองการจัดระเบียบสังคมบริเวณซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  ในระดับนอย  คิดเปนรอยละ  

6.6   และเจาพนักงานของรัฐที่เกี่ยวของ  อาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจ ผูประกอบการหอพัก  ประชาชน

ภายในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  และนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไมเคยไดยินเกี่ยวกับ

เร่ืองการจัดระเบียบสังคมบริเวณซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  คิด

เปนรอยละ  9.0 

 

ตารางท่ี 3-21  แสดงรอยละของแหลงท่ีทราบขอมูลเกี่ยวกบัเร่ืองการจัดระเบียบสังคม จําแนกตาม

กลุมของผูมีสวนเกี่ยวของ เรียงลําดับของแหลงท่ีทราบมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุด 
 

ลําดับที่ 

เจาพนักงาน 

ของรัฐ 
อาจารย มธบ. ผูประกอบการหอพัก ประชาชน 

เจาของสถาน

ประกอบการ 
นักศึกษา มธบ. รวมทุกกลุม 

แหลง รอยละ แหลง รอยละ แหลง รอยละ แหลง รอยละ แหลง รอยละ แหลง รอยละ แหลง รอยละ 

1 

การ
ประชา 
สัมพันธ
ของ 
มธบ. 

26.1 

การ
ประชา 
สัมพันธ
ของ 
มธบ. 

35.4 
อาจารย 
มธบ. 

28.8 โปสเตอร 16.5 

การ
ประชา 
สัมพันธ
ของ 
มธบ. 

23.5 

การ
ประชา 
สัมพันธ
ของ 
มธบ. 

24.8 

การ
ประชา 
สัมพันธ
ของ 
มธบ. 

23.2 

2 

การ
ประชา 
สัมพันธ
ของ

จังหวัด 

17.2 
อาจารย 
มธบ. 

24.6 

การ
ประชา 
สัมพันธ
ของ 
มธบ. 

24.4 

เพื่อน/
ญาติที่
อาศัยอยู
บริเวณ
ซอย 8 

16.2 

การ
ประชา 
สัมพันธ
ของ 
ตํารวจ 

 

13.3 โปสเตอร 19.2 โปสเตอร 14.9 

3 

การ
ประชา 
สัมพันธ
ของ 
ตํารวจ 

16.7 
นักศึกษา 
มธบ. 

11.6 

การ
ประชา 
สัมพันธ
ของ 
ตํารวจ 

13.1 

การ
ประชา 
สัมพันธ
ของ 
มธบ. 

15.7 

เพื่อน/
ญาติที่
อาศัยอยู
บริเวณ
ซอย 8 

13.2 
นักศึกษา 
มธบ. 

11.8 

การ
ประชา 
สัมพันธ
ของ 
ตํารวจ 

12.4 

4 โปสเตอร 12.8 

การ
ประชา 
สัมพันธ
ของ 
ตํารวจ 

11.0 
นักศึกษา 
มธบ. 

8.0 

การ
ประชา 
สัมพันธ
ของ 
ตํารวจ 

12.5 โปสเตอร 13.1 

การ
ประชา 
สัมพันธ
ของ 
ตํารวจ 

10.2 
อาจารย 
มธบ. 

11.9 

5 
อาจารย 
มธบ. 

8.9 โปสเตอร 7.1 

การ
ประชา 
สัมพันธ
ของ

จังหวัด 

7.7 
นักศึกษา 
มธบ. 

10.9 

การ
ประชา 
สัมพันธ
ของ

จังหวัด 

11.0 
อาจารย 
มธบ. 

9.7 

เพื่อน/
ญาติที่
อาศัยอยู
บริเวณ
ซอย 8 

10.4 

6 

เพื่อน/
ญาติที่
อาศัยอยู
บริเวณ
ซอย 8 

6.1 

การ
ประชา 
สัมพันธ
ของ

จังหวัด 

4.0 โปสเตอร 7.1 

การ
ประชา 
สัมพันธ
ของ

จังหวัด 

10.9 
นักศึกษา 
มธบ. 

10.7 

เพื่อน/
ญาติที่
อาศัยอยู
บริเวณ
ซอย 8 

8.5 
นักศึกษา 
มธบ. 

10.4 

7 แผนพับ 5.6 

เพื่อน/
ญาติที่
อาศัยอยู
บริเวณ
ซอย 8 

3.9 

เพื่อน/
ญาติที่
อาศัยอยู
บริเวณ
ซอย 8 

5.8 
อาจารย 
มธบ. 

9.2 
อาจารย 
มธบ. 

8.7 แผนพับ 8.3 

การ
ประชา 
สัมพันธ
ของ

จังหวัด 

9.8 
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ลําดับที่ 

เจาพนักงาน 

ของรัฐ 
อาจารย มธบ. ผูประกอบการหอพัก ประชาชน 

เจาของสถาน

ประกอบการ 
นักศึกษา มธบ. รวมทุกกลุม 

แหลง รอยละ แหลง รอยละ แหลง รอยละ แหลง รอยละ แหลง รอยละ แหลง รอยละ แหลง รอยละ 

8 
นักศึกษา 
มธบ. 

5.4 แผนพับ 2.0 แผนพับ 3.8 แผนพับ 7.8 แผนพับ 5.1 

การ
ประชา 
สัมพันธ
ของ

จังหวัด 

7.2 แผนพับ 6.6 

9 
แหลง
อ่ืนๆ 

1.1 
แหลง
อ่ืนๆ 

0.4 
แหลง
อ่ืนๆ 

1.3 
แหลง
อ่ืนๆ 

0.2 
แหลง
อ่ืนๆ 

1.4 
แหลง
อ่ืนๆ 

0.3 
แหลง
อ่ืนๆ 

0.5 

 รวม 100 รวม 100 รวม 100 รวม 100 รวม 100 รวม 100 รวม 100 

 
จากตารางท่ี  3-21 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทราบจากการประชาสัมพันธของ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  คิดเปนรอยละ  26.1  รองลงมาคือ ทราบจากการประชาสัมพันธจาก
แผนโปสเตอร  คิดเปนรอยละ  14.9  เม่ือพิจารณาเปนรายกลุมพบวา 

 เจาพนักงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ สวนใหญทราบจากการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย  คิดเปนรอยละ 26.1 รองลงมาทราบจากการประชาสัมพันธของจังหวัด  คิดเปนรอยละ  
17.2  ตามลําดับ 

อาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจสวนใหญทราบจากการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย  คิดเปนรอยละ  35.4   รองลงมา ทราบจากการประชาสัมพันธของอาจารยมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย  คิดเปนรอยละ 24.6   
 ผูประกอบการหอพักในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 สวนใหญทราบจากการประชาสัมพันธ 
ของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   คิดเปนรอยละ  28.8   รองลงมาคือทราบจากการ
ประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  คิดเปนรอยละ  24.4  ตามลําดับ 

ประชาชนภายในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  สวนใหญทราบจากการประชาสัมพันธจาก
แผนโปสเตอร  คิดเปนรอยละ  16.5   รองลงมาคือทราบจากการประชาสัมพันธของเพื่อนหรือญาติ
ท่ีอาศัยอยูบริเวณซอยประชาช่ืน-นนทบุรี  8  คิดเปนรอยละ  16.2   ตามลําดับ 

เจาของสถานประกอบการ / รานคาในซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8   สวนใหญทราบจากการ
ประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  คิดเปนรอยละ  23.5  รองลงมาคือ ทราบจากการ
ประชาสัมพันธของตํารวจ   คิดเปนรอยละ  13.3   ตามลําดับ 

 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยสวนใหญทราบจากการประชาสัมพันธของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  คิดเปนรอยละ  24.8  รองลงมาทราบจาการประชาสัมพันธจากแผน
โปสเตอร  คิดเปนรอยละ  19.2  ตามลําดับ   
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ตารางที่ 3-22  แสดงรอยละของการทราบวัตถุประสงคสําคัญของโครงการจัดระเบียบสังคมใน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 จําแนกตามกลุมของผูมีสวนเกี่ยวของ เรียงลําดับของการทราบ
วัตถุประสงคท่ีสําคัญมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุด 
 

ลําดับที่ 

เจาพนักงาน 

ของรัฐ 
อาจารย มธบ. ผูประกอบการหอพัก ประชาชน 

เจาของสถาน

ประกอบการ 
นักศึกษา มธบ. รวมทุกกลุม 

แหลง รอยละ แหลง รอยละ แหลง รอยละ แหลง รอยละ แหลง รอยละ แหลง รอยละ แหลง รอยละ 

1 

เพื่อ
ปองกัน
และ
แกไข

ปญหายา
เสพติด 

25.6 

เพื่อ
ปองกัน
และ
แกไข

ปญหายา
เสพติด 

30.2 

เพื่อให
หอพัก
ปฏิบัติ
ตาม 
พรบ.
หอพัก 

 
 

33.6 

เพื่อ
ปองกัน
และ
แกไข

ปญหายา
เสพติด 

36.9 

เพื่อ
ปองกัน
และ
แกไข

ปญหายา
เสพติด 

30.4 

เพื่อ
ปองกัน
และ
แกไข

ปญหายา
เสพติด 

29.0 

เพื่อ
ปองกัน
และ
แกไข

ปญหายา
เสพติด 

30.4 

2 

เพื่อให
หอพัก
ปฏิบัติ
ตาม 
พรบ.
หอพัก 

22.7 

เพื่อ
ปองกัน
และ
แกไข
ปญหา
การ
พนัน/
อบายมุข 

22.3 

เพื่อ
ปองกัน
และ
แกไข

ปญหายา
เสพติด 

22.4 

เพื่อ
ปองกัน
และ
แกไข
ปญหา
การพนัน 
/อบายมุข 

22.0 

เพื่อให
หอพัก
ปฏิบัติ
ตาม 
พรบ.
หอพัก 

24.1 

เพื่อให
หอพัก
ปฏิบัติ
ตาม 
พรบ.
หอพัก 

27.1 

เพื่อให
หอพัก
ปฏิบัติ
ตาม 
พรบ.
หอพัก 

23.7 

3 

เพื่อ
ปองกัน
และ
แกไข
ปญหา
การ
พนัน/
อบายมุข 

18.6 

เพื่อให
หอพัก
ปฏิบัติ
ตาม 
พรบ.
หอพัก 

19.3 

เพื่อ
ปองกัน
และ
แกไข
ปญหา
การ
พนัน/
อบายมุข 

17.8 

เพื่อให
หอพัก
ปฏิบัติ
ตาม 
พรบ.
หอพัก 

21.2 

เพื่อ
ปองกัน
และ
แกไข
ปญหา
การ
พนัน/
อบายมุข 

19.3 

เพื่อ
ปองกัน
และ
แกไข
ปญหา
การ
พนัน/
อบายมุข 

17.5 

เพื่อ
ปองกัน
และ
แกไข
ปญหา
การ
พนัน/
อบายมุข 

19.7 

4 

เพื่อให
สถาน
บริการ
ปฏิบัติ
ตาม 
พรบ.
สถาน
บริการ 

18.4 

เพื่อให
สถาน
บริการ
ปฏิบัติ
ตาม 
พรบ.
สถาน
บริการ 

18.1 

เพื่อให
สถาน
บริการ
ปฏิบัติ
ตาม 
พรบ.
สถาน
บริการ 

13.1 

เพื่อให
สถาน
บริการ
ปฏิบัติ
ตาม 
พรบ.
สถาน
บริการ 

13.3 

เพื่อให
สถาน
บริการ
ปฏิบัติ
ตาม 
พรบ.
สถาน
บริการ 

13.8 

เพื่อให
สถาน
บริการ
ปฏิบัติ
ตาม 
พรบ.
สถาน
บริการ 

16.2 

เพื่อให
สถาน
บริการ
ปฏิบัติ
ตาม 
พรบ.
สถาน
บริการ 

 
 

15.6 

5 

เพื่อ
ปองกัน
และ
แกไข
ปญหา
การขาย 
บริการ
ทางเพศ 

14.7 

เพื่อ
ปองกัน
และ
แกไข
ปญหา
การขาย 
บริการ
ทางเพศ 

10.1 

เพื่อ
ปองกัน
และ
แกไข
ปญหา
การขาย
บริการ
ทางเพศ 

13.1 

เพื่อ
ปองกัน
และ
แกไข
ปญหา
การขาย
บริการ
ทางเพศ 

6.6 

เพื่อ
ปองกัน
และ
แกไข
ปญหา
การขาย 
บริการ
ทางเพศ 

12.4 

เพื่อ
ปองกัน
และ
แกไข
ปญหา
การขาย 
บริการ
ทางเพศ 

10.2 

เพื่อ
ปองกัน
และ
แกไข
ปญหา
การขาย 
บริการ
ทางเพศ 

10.6 

 รวม 100 รวม 100 รวม 100 รวม 100 รวม 100 รวม 100 รวม 100 
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จากตารางท่ี  3-22   แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทราบถึงวัตถุประสงคท่ีสําคัญ
ของโครงการจัดระเบียบสังคมในบริเวณซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 คือเพื่อปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด  คิดเปนรอยละ  31.9     เม่ือพิจารณาเปนรายกลุมพบวา 

เจาพนักงานของรัฐท่ีเกี่ยวของสวนใหญทราบถึงวัตถุประสงคท่ีสําคัญของโครงการจัด
ระเบียบสังคมในบริเวณซอยประชาชื่น - นนทบุรี 8  คือ เพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
คิดเปนรอยละ  25.6   รองลงมาคือทราบวาวัตถุประสงคท่ีสําคัญของโครงการจัดระเบียบสังคมใน
บริเวณซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  คือ เพื่อใหหอพักทุกแหงปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัติ
หอพัก  คิดเปนรอยละ  22.7     

อาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  สวนใหญทราบถึงวัตถุประสงคท่ีสําคัญของโครงการ
จัดระเบียบสังคมในบริเวณซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  คือเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
คิดเปนรอยละ 30.2   รองลงมาคือทราบวาวัตถุประสงคท่ีสําคัญของโครงการจัดระเบียบสังคมใน
บริเวณซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  คือเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการพนัน/อบายมุข คิดเปนรอยละ  
22.3    ตามลําดับ 

ผูประกอบการหอพักในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  สวนใหญทราบถึงวัตถุประสงคท่ี
สําคัญของโครงการจัดระเบียบสังคมในบริเวณซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  คือเพ่ือใหหอพักปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติหอพัก  คิดเปนรอยละ 27.7   รองลงมาคือทราบวาวัตถุประสงคท่ีสําคัญของ
โครงการจัดระเบียบสังคมในบริเวณซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  คือ เพื่อปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด  คิดเปนรอยละ 22.43  ตามลําดับ 

 ประชาชนภายในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  สวนใหญทราบถึงวัตถุประสงคท่ีสําคัญของ
โครงการจัดระเบียบสังคมในบริเวณซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  คือ  เพื่อปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด  คิดเปนรอยละ 36.9   รองลงมาคือ ทราบวาวัตถุประสงคท่ีสําคัญของโครงการจัดระเบียบ
สังคมในบริเวณซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8   คือทราบวาวัตถุประสงคท่ีสําคัญของโครงการจัดระเบียบ
สังคมในบริเวณซอยประชาช่ืน-นนทบุรี  8   คือ  เพื่อใหหอพักทุกแหงปฏิบัติ ถูกตองตาม
พระราชบัญญัติหอพัก  คิดเปนรอยละ  24.1 ตามลําดับ 

เจาของสถานประกอบการ / รานคาในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8   สวนใหญทราบถึง
วัตถุประสงคท่ีสําคัญของโครงการจัดระเบียบสังคมในบริเวณซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  คือเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  คิดเปนรอยละ  30.4  รองลงมา ทราบวาวัตถุประสงคท่ีสําคัญ
ของโครงการจัดระเบียบสังคมในบริเวณซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 คือ  เพื่อใหหอพักทุกแหงปฏิบัติ
ถูกตองตามพระราชบัญญัติหอพัก  คิดเปนรอยละ  24.1 ตามลําดับ 
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นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  สวนใหญทราบถึงวัตถุประสงคท่ีสําคัญของโครงการ
จัดระเบียบสังคมในบริเวณซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  คือเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
คิดเปนรอยละ  29.0  รองลงมา ทราบวาวัตถุประสงคท่ีสําคัญของโครงการจัดระเบียบสังคมใน
บริเวณซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8   เพื่อใหหอพักทุกแหงปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัติหอพัก  
คิดเปนรอยละ  27.1 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 3-23 แสดงรอยละของการทราบปญหาที่ควรรีบปรับปรุงแกไขโดยเร็วที่สุดในซอยประชาชื่น-

นนทบุรี 8 จําแนกตามกลุมของผูมีสวนเกี่ยวของ เรียงลําดับของปญหาท่ีควรรีบปรับปรุงแกไข

โดยเร็วท่ีสุดไปนอยท่ีสุด 

 

ลํา 

ดับที่ 

เจาพนักงานของรัฐ อาจารย มธบ. ผูประกอบการหอพัก ประชาชน 
เจาของสถาน

ประกอบการ 
นักศึกษา มธบ. รวมทุกกลุม 

ปญหา รอยละ ปญหา รอยละ ปญหา รอยละ ปญหา รอยละ ปญหา รอยละ ปญหา รอยละ ปญหา รอยละ 

1 ยาเสพติด 38.5 ยาเสพติด 29.3 

หอพักไม
ปฏิบัติ
ตาม

กฎหมาย 
 
 

27.7 ยาเสพติด 36.9 ยาเสพติด 26.5 ยาเสพติด 27.1 ยาเสพติด 31.9 

2 

หอพักไม
ปฏิบัติ
ตาม

กฎหมาย 

19.7 

หอพักไม
ปฏิบัติ
ตาม

กฎหมาย 

24.5 ยาเสพติด 21.7 
การพนัน
และ

อบายมุข 
23.0 

การพนัน
และ

อบายมุข 
26.1 

หอพักไม
ปฏิบัติ
ตาม

กฎหมาย 

24.7 

หอพักไม
ปฏิบัติ
ตาม

กฎหมาย 

21.7 

3 
การพนัน
และ

อบายมุข 
16.6 

การพนัน
และ

อบายมุข 
23.1 

การพนัน
และ

อบายมุข 
21.7 

หอพักไม
ปฏิบัติ
ตาม

กฎหมาย 

18.9 

หอพักไม
ปฏิบัติ
ตาม

กฎหมาย 

20.0 

การพนัน
และ

อบายมุข 
 

19.8 
การพนัน
และ

อบายมุข 
21.5 

4 

สถาน
บริการ
ดาน
บันเทิง
ไมปฏิบัติ
ตาม

กฎหมาย 

15.3 

สถาน
บริการ
ดาน
บันเทิง
ไมปฏิบัติ
ตาม

กฎหมาย 

11.8 

สถาน
บริการ
ดาน
บันเทิง
ไมปฏิบัติ
ตาม

กฎหมาย 

15.7 

สถาน
บริการ
ดาน
บันเทิง
ไมปฏิบัติ
ตาม

กฎหมาย 

13.0 

สถาน
บริการ
ดาน
บันเทิง
ไมปฏิบัติ
ตาม

กฎหมาย 

12.6 

สถาน
บริการ
ดาน
บันเทิง
ไมปฏิบัติ
ตาม

กฎหมาย 

14.4 

สถาน
บริการ
ดาน
บันเทิง
ไมปฏิบัติ
ตาม

กฎหมาย 

13.6 

5 
การขาย
บริการ
ทางเพศ 

8.5 
การขาย
บริการ
ทางเพศ 

8.0 
การขาย
บริการ
ทางเพศ 

9.6 
การขาย
บริการ
ทางเพศ 

4.8 
การขาย
บริการ
ทางเพศ 

10.9 
การขาย
บริการ
ทางเพศ 

8.2 
การขาย
บริการ
ทางเพศ 

7.5 

6 อ่ืนๆ 1.4 อ่ืนๆ 3.3 อ่ืนๆ 3.6 อ่ืนๆ 3.4 อ่ืนๆ 3.9 อ่ืนๆ 5.8 อ่ืนๆ 3.8 

 รวม 100 รวม 100 รวม 100 รวม 100 รวม 100 รวม 100 รวม 100 

 

จากตารางท่ี  3-23  แสดงใหเห็นวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวาปญหาท่ีควรรีบ
ปรับปรุงแกไขโดยเร็วท่ีสุดในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ไดแกปญหายาเสพติด  คิดเปนรอยละ 31.9  
เม่ือพิจารณาเปนรายกลุมพบวา 
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เจาพนักงานของรัฐท่ีเกี่ยวของสวนใหญคิดวาปญหาท่ีควรรีบปรับปรุงแกไขโดยเร็วท่ีสุด
ใน ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  คือ ปญหายาเสพติด  คิดเปนรอยละ  38.5  รองลงมาคือ  ปญหา
หอพักไมปฏิบัติตามกฎหมาย  คิดเปนรอยละ  19.7   ตามลําดับ 

อาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สวนใหญคิดวาปญหาท่ีควรรีบปรับปรุงแกไขโดยเร็ว
ท่ีสุดในซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  คือ ปญหายาเสพติด  คิดเปนรอยละ  29.3  รองลงมาคือ  ปญหา
หอพักไมปฏิบัติตามกฎหมาย  คิดเปนรอยละ  24.5   ตามลําดับ 

ผูประกอบการหอพักในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  สวนใหญคิดวาปญหาท่ีควรรีบ
ปรับปรุงแกไขโดยเร็วท่ีสุดในซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  คือ ปญหาหอพักไมปฏิบัติตามกฎหมาย  
คิดเปนรอยละ  27.7   รองลงมาคือ   ปญหายาเสพติด  คิดเปนรอยละ  21.7  ตามลําดับ 

ประชาชนภายในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  สวนใหญคิดวาปญหาท่ีควรรีบปรับปรุงแกไข
โดยเร็วท่ีสุดในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  คือปญหายาเสพติด  คิดเปนรอยละ  36.9  รองลงมาคือ   
ปญหาการพนันและอบายมุข  คิดเปนรอยละ  23.0  ตามลําดับ 

เจาของสถานประกอบการ/รานคาในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8   สวนใหญคิดวาปญหาท่ี
ควรรีบปรับปรุงแกไขโดยเร็วท่ีสุดในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  คือ ปญหายาเสพติด  คิดเปนรอย
ละ  36.9  รองลงมาคือ ปญหาการพนันและอบายมุข  คิดเปนรอยละ  26.1  ตามลําดับ 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   สวนใหญคิดวาปญหาที่ควรรีบปรับปรุงแกไข
โดยเร็วท่ีสุดในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  คือ ปญหายาเสพติด  คิดเปนรอยละ  27.1  รองลงมาคือ
ปญหาหอพักไมปฏิบัติตามกฎหมาย  คิดเปนรอยละ  24.7     ตามลําดับ 
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สวนท่ี 2  ผลการประเมินความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความสําคัญและจําเปนใน
การจัดระเบียบสังคมซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8   

 
ตารางท่ี 3-24  แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉล่ีย  และความหมายของความคิดเห็นเกี่ยวกบัการ 

จัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 จําแนกตามกลุมทุกกลุมของผูมีสวนเกี่ยวของ 

 

ดาน 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 

เห็นดวย 

อยางยิ่ง 
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 
รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  การจัดระเบียบสังคม   
เปนสิ่งที่ดีและมีประโยชน 
ตอคนในบริเวณซอยน้ี 

652 41.9 788 50.7 104 6.7 8 0.5 3 0.2 1,555 100.0 4.34 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

2.  การจัดระเบียบสังคม   
เปนสิ่งที่ดีและมีประโยชน 
ตอนักศึกษาที่อาศัยในบริเวณ
ซอยน้ี 

187 42.0 221 49.7 33 7.4 3 0.7 1 0.2 445 100.0 4.31 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

3.  การจัดระเบียบสังคม   
เปนสิ่งที่ดีและมีประโยชน 
ตอผูประกอบการหอพักใน
บริเวณซอยน้ี 

552 35.5 798 51.3 184 11.8 19 1.2 3 0.2 1,556 100.0 4.21 
เห็น
ดวย

อยางยิ่ง 

4.  การจัดระเบียบสังคม   
เปนสิ่งที่ดีและมีประโยชน 
ตอผูประกอบการรานคาใน
บริเวณซอยน้ี 

538 34.6 778 50.0 215 13.8 22 1.4 2 0.1 1,555 100.0 4.18 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

5.  การจัดระเบียบสังคม   
เปนสิ่งที่ดีและมีประโยชน 
ตอบิดามารดา  ผูปกครอง
ของนักศึกษา  ที่อาศัยอยูใน
บริเวณซอยน้ี 

703 45.1 685 44.0 153 9.8 16 1.0 1 0.1 1,558 100.0 4.33 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

6.  การจัดระเบียบสังคม 
เปนสิ่งที่ดีและมีประโยชน
โดยรวมตอมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย   

606 39.0 742 47.7 183 11.8 24 1.5 0 0.0 1,555 100.0 4.24 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

7  การจัดระเบียบสังคม 
เปนสิ่งที่ดีและมีประโยชน 
ตอจังหวัดนนทบุรี  และ
ประเทศชาติโดยรวม 

654 42.0 707 45.4 169 10.9 22 1.4 5 0.3 1,557 100.0 4.27 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

8.  ทานคิดวาจํานวนเจา
พนักงานที่เกี่ยวของเพื่อ     
ดําเนินการจัดระเบียบสังคมฯ 
มีจํานวนเพียงพอ 

375 24.1 638 41.1 412 26.5 99 6.4 29 1.9 1,553 100.0 3.79 
เห็น

ดวย 

9.  การจัดระเบียบสังคม  
สามารถปองกันการปฏิบัติ
ผิดระเบียบของ
ผูประกอบการหอพักไดมาก   

445 28.8 771 49.9 295 19.1 30 1.9 5 0.3 1,546 100.0 4.05 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

10.  การจัดระเบียบสังคม  
สามารถปองกันการปฏิบัติ
ผิดระเบียบของ
ผูประกอบการรานคาที่เปน
แหลงบันเทิงไดเปนอยางดี   

466 29.9 791 50.8 268 17.2 27 1.7 5 0.3 1,557 100.0 4.08 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 
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ดาน 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
เห็นดวย 

อยางยิ่ง 
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 
รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

11.  การจัดระเบียบสังคม  
สามารถลดปญหายาเสพติด
ในกลุมนักศึกษาและ
ประชาชนลงไดมาก   

517 33.2 722 46.4 272 17.5 35 2.2 10 0.6 1,556 100.0 4.09 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

12.  การจัดระเบียบสังคม  
สามารถลดปญหาการพนัน
และอบายมุขในกลุม
นักศึกษาและประชาชนลง
ไดมาก   

499 32.2 765 49.4 243 15.7 33 2.1 10 0.6 1,550 100.0 4.10 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

13.  การจัดระเบียบสังคม
สามารถปองกันการขาย
บริการทางเพศ  โดยเฉพาะ
ในกลุมนักศึกษาไดเปน 
อยางดี   

473 30.5 746 48.2 286 18.5 31 2.0 13 0.8 1,549 100.0 4.06 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

14.  การจัดระเบียบสังคม  
สามารถแกปญหาสังคมใน
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดอยางยั่งยืน   

494 32.0 694 44.9 314 20.3 33 2.1 11 0.7 1,546 100.0 4.05  

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

รวม 

7,161 35.7 9,846 47.9 3,131 16.9 402 2.9 98 0.9 20,638 100.0 4.14 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

  
จากตารางท่ี 3-24  แสดงวาผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดระเบียบ

สังคมสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญและจําเปนในการจัดระเบียบสังคมซอยประชาช่ืน-
นนทบุรี 8  อยูในระดับท่ีเห็นดวยอยางยิ่ง เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

1.  ความคิดเห็นโดยภาพรวมเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม  ผูตอบใหความสําคัญและความ
จําเปนวาการจัดระเบียบสังคมเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชน  มีคาเฉล่ีย  X =  4.14     มีคะแนนอยูระดับ
ท่ีเห็นดวยอยางยิ่ง  

2  ความคิดเหน็ท่ีประเมินผลเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมจะเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชน ตอ
ผูท่ีเกี่ยวของกลุมตางๆ  ตามลําดับดังนี ้
  2.1 การจัดระเบียบสังคมจะเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอนักศึกษาท่ีอยูในบริเวณ
ซอยน้ี  มีคาเฉล่ีย  X =  4.31     มีคะแนนอยูระดับท่ีเห็นดวยอยางยิ่ง  
  2.2. การจัดระเบียบสังคมจะเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอผูประกอบการหอพักท่ี
อยูในบริเวณซอยนี้  มีคาเฉล่ีย  X =  4.21     มีคะแนนอยูระดับท่ีเห็นดวยอยางยิ่ง  

2.3. การจัดระเบียบสังคมจะเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอผูประกอบการรานคาท่ี
อยูในบริเวณซอยนี้  มีคาเฉล่ีย  X =  4.18     มีคะแนนอยูระดับท่ีเห็นดวยอยางยิ่ง  

2.4. การจัดระเบียบสังคมจะเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอผูปกครองของนักศึกษา
ท่ีเขาพักอาศัยอยูในบริเวณซอยนี้  มีคาเฉล่ีย  X =  4.33   มีคะแนนอยูระดับท่ีเห็นดวยอยางยิ่ง  
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2.5  การจัดระเบียบสังคมจะเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ผูมีคาเฉล่ีย  X =  4.24     มีคะแนนอยูระดับท่ีเหน็ดวยอยางยิ่ง  

2.6.  การจัดระเบียบสังคมจะเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอ   จังหวดันนทบุรีและ
ประเทศชาติโดยรวมมีคาเฉลี่ย  X =  4.14     มีคะแนนอยูระดับท่ีเห็นดวยอยางยิ่ง 

3.  ความคิดเหน็เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการจัดระเบียบสังคม 
3.1. การจัดระเบียบสังคมสามารถปองกันการปฏิบัติผิดระเบียบของผูประกอบการ

หอพัก  รานคาแหลงบันเทิงตางๆ ได มีคาเฉล่ีย  X =  4.08 มีคะแนนอยูระดับท่ีเห็นดวยอยางยิ่ง  
3.2. การจัดระเบียบสังคมสามารถลดปญหา ยาเสพติด การพนันและอบายมุขตางๆ 

ของนักศึกษาและประชาชนไดมาก  มีคาเฉล่ีย  X =  4.09  มีคะแนนอยูระดับท่ีเห็นดวยอยางยิ่ง  
3.3. การจัดระเบียบสังคมสามารถแกปญหาสังคมชุมชนไดอยางยั่งยนื  มีคาเฉล่ีย  

X =  4.05   มีคะแนนอยูระดบัท่ีเห็นดวยอยางยิ่ง 
 

ตารางท่ี 3-25  แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉล่ีย  และความหมายของความคิดเห็นเกี่ยวกบัการ 

จัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 กลุมเจาพนักงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ 
 

ดาน 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 
รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  การจัดระเบียบสังคม  
เปนสิ่งที่ดีและมี
ประโยชนตอคนใน
บริเวณซอยน้ี 

106 44.2 125 52.1 8 3.3 0 0.0 1 0.4 240 100.0 4.40 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

2.  การจัดระเบียบสังคม  
เปนสิ่งที่ดีและมี
ประโยชนตอนักศึกษาที่
อาศัยในบริเวณซอยน้ี 

112 46.7 108 45.0 18 7.5 1 0.4 1 0.4 240 100.0 4.37 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

3.  การจัดระเบียบสังคม  
เปนสิ่งที่ดีและมี
ประโยชนตอ
ผูประกอบการหอพัก 
ในบริเวณซอยน้ี 

96 40.2 121 50.6 20 8.4 1 0.4 1 0.4 239 100.0 4.30 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

4.  การจัดระเบียบสังคม  
เปนสิ่งที่ดีและมี
ประโยชนตอ
ผูประกอบการรานคา 
ในบริเวณซอยน้ี 

92 38.5 118 49.4 29 12.1 0 0.0 0 0.0 239 100.0 4.26 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

5.  การจัดระเบียบสังคม  
เปนสิ่งที่ดีและมี
ประโยชนตอบิดามารดา  
ผูปกครองของนักศึกษา  
ที่อาศัยอยูในบริเวณ 
ซอยน้ี 

110 45.8 108 45.0 22 9.2 0 0.0 0 0.0 240 100.0 4.37 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 
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ดาน 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 
รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

6.  การจัดระเบียบสังคม
เปนสิ่งที่ดีและมี
ประโยชนโดยรวมตอ
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย 

104 43.5 109 45.6 25 10.5 1 0.4 0 0.0 239 100.0 4.32 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

7.  การจัดระเบียบสังคม 
เปนสิ่งที่ดีและมี
ประโยชนตอจังหวัด
นนทบุรี  และ
ประเทศชาติโดยรวม 

116 48.7 99 41.6 17 7.1 4 1.7 2 0.8 238 100.0 4.36 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

8.  ทานคิดวาจํานวนเจา
พนักงานที่เกี่ยวของเพื่อ     
ดําเนินการจัดระเบียบ
สังคมฯ มีจํานวน
เพียงพอ 

63 26.3 100 41.7 61 25.4 12 5.0 4 1.7 240 100.0 3.86 
เห็น

ดวย 

9.  การจัดระเบียบสังคม  
สามารถปองกันการ
ปฏิบัติผิดระเบียบของ
ผูประกอบการหอพัก
ไดมาก   

76 32.2 115 48.7 40 16.9 5 2.1 0 0.0 236 100.0 4.11 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

10.  การจัดระเบียบ
สังคม  สามารถปองกัน
การปฏิบัติผิดระเบียบ
ของผูประกอบการ
รานคาที่เปนแหลง
บันเทิงไดเปนอยางดี   

73 30.4 127 52.9 36 15.0 3 1.3 1 0.4 240 100.0 4.12 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

11.  การจัดระเบียบ
สังคม  สามารถลด
ปญหายาเสพติดในกลุม
นักศึกษาและประชาชน
ลงไดมาก   

89 37.2 112 46.9 32 13.4 6 2.5 0 0.0 239 100.0 4.19 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

12.  การจัดระเบียบ
สังคม  สามารถลด
ปญหาการพนันและ
อบายมุขในกลุม
นักศึกษาและประชาชน
ลงไดมาก   

88 37.0 113 47.5 30 12.6 6 2.5 1 0.4 238 100.0 4.18 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

13.  การจัดระเบียบ
สังคมสามารถปองกัน
การขายบริการทางเพศ  
โดยเฉพาะในกลุม
นักศึกษาไดเปนอยางดี   

86 36.1 111 46.6 33 13.9 5 2.1 3 1.3 238 100.0 4.14 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

14.  การจัดระเบียบ
สังคม  สามารถ
แกปญหาสังคมใน
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดอยางยั่งยืน   

81 34.2 106 44.7 42 17.7 4 1.7 4 1.7 237 100.0 4.08  

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

รวม 

1,292 39.7 1,572 47.3 413 14.6 48 2.7 18 1.2 3,343 100.0 4.22 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

 

 จากตารางท่ี 3-25  ความคิดเห็นของเจาพนักงานของรัฐท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดระเบียบ
สังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง เม่ือพิจารณา
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เปนรายขอพบวาความคิดเห็นของเจาพนักงานของรัฐท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมใน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 สวนใหญมีคาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  ยกเวนในขอท่ีวา ทาน
คิดวาจํานวนเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือดําเนินการจัดระเบียบสังคมฯ มีจํานวนเพียงพอท่ีมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับเห็นดวย (X=3.86)  สวนท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง โดยเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอยไดดังนี้  คือ  การจัดระเบียบสังคมเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอคนในบริเวณซอยนี้ 
(X=4.40) รองลงมาคือ  การจัดระเบียบสังคมเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอนักศึกษาท่ีอาศัยใน
บริเวณซอยน้ี  การจัดระเบียบสังคมเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอบิดามารดา  ผูปกครองของ
นักศึกษา  ท่ีอาศัยอยูในบริเวณซอยนี้ (X=4.37)  การจัดระเบียบสังคมเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอ
จังหวัดนนทบุรี  และประเทศชาติโดยรวม  (X=4.36)  ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 3-26  แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉล่ีย  และความหมายของความคิดเห็นเกี่ยวกบัการ 

จัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 กลุมอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 

 

ดาน 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 
รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  การจัดระเบียบสังคม  
เปนสิ่งที่ดีและมี
ประโยชนตอคนใน
บริเวณซอยน้ี 

77 44.8 89 51.7 5 2.9 0 0.0 1 0.6 172 100.0 4.40 
เห็นดวย

อยางยิ่ง 

2.  การจัดระเบียบสังคม  
เปนสิ่งที่ดีและมี
ประโยชนตอนักศึกษาที่
อาศัยในบริเวณซอยน้ี 

82 47.7 83 48.3 6 3.5 1 0.6 0 0.0 172 100.0 4.43 
เห็นดวย

อยางยิ่ง 

3.  การจัดระเบียบสังคม  
เปนสิ่งที่ดีและมี
ประโยชนตอ
ผูประกอบการหอพักใน
บริเวณซอยน้ี 

71 41.5 88 51.5 9 5.3 3 1.8 0 0.0 171 100.0 4.33 
เห็นดวย

อยางยิ่ง 

4.  การจัดระเบียบสังคม  
เปนสิ่งที่ดีและมี
ประโยชนตอ
ผูประกอบการรานคาใน
บริเวณซอยน้ี 

68 39.5 85 49.4 17 9.9 1 0.6 1 0.6 172 100.0 4.27 
เห็นดวย

อยางยิ่ง 

5.  การจัดระเบียบสังคม  
เปนสิ่งที่ดีและมี
ประโยชนตอบิดามารดา  
ผูปกครองของนักศึกษา  
ที่อาศัยอยูในบริเวณซอย
น้ี 

108 62.8 59 34.3 5 2.9 0 0.0 0 0.0 172 100.0 4.60 
เห็นดวย

อยางยิ่ง 

6.  การจัดระเบียบสังคม
เปนสิ่งที่ดีและมี
ประโยชนโดยรวมตอ
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย 

87 50.6 68 39.5 14 8.1 3 1.7 0 0.0 172 100.0 4.39 
เห็นดวย

อยางยิ่ง 
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ดาน 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 
รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

7.  การจัดระเบียบสังคม 
เปนสิ่งที่ดีและมี
ประโยชนตอจังหวัด
นนทบุรี  และ
ประเทศชาติโดยรวม 

87 50.6 71 41.3 13 7.6 1 0.6 0 0.0 172 100.0 4.42 
เห็นดวย

อยางยิ่ง 

8.  ทานคิดวาจํานวนเจา
พนักงานที่เกี่ยวของเพื่อ     
ดําเนินการจัดระเบียบ
สังคมฯ มีจํานวน
เพียงพอ 

38 22.2 56 32.7 50 29.2 17 9.9 10 5.8 171 100.0 3.56 เห็นดวย 

9.  การจัดระเบียบสังคม  
สามารถปองกันการ
ปฏิบัติผิดระเบียบของ
ผูประกอบการหอพัก
ไดมาก   

53 30.8 85 49.4 30 17.4 3 1.7 1 0.6 172 100.0 4.08 
เห็นดวย

อยางยิ่ง 

10.  การจัดระเบียบ
สังคม  สามารถปองกัน
การปฏิบัติผิดระเบียบ
ของผูประกอบการ
รานคาที่เปนแหลง
บันเทิงไดเปนอยางดี   

51 29.7 85 49.4 33 19.2 2 1.2 1 0.6 172 100.0 4.06 
เห็นดวย

อยางยิ่ง 

11.  การจัดระเบียบ
สังคม  สามารถลด
ปญหายาเสพติดในกลุม
นักศึกษาและประชาชน
ลงไดมาก   

57 33.1 83 48.3 29 16.9 2 1.2 1 0.6 172 100.0 4.12 
เห็นดวย

อยางยิ่ง 

12.  การจัดระเบียบ
สังคม  สามารถลด
ปญหาการพนันและ
อบายมุขในกลุม
นักศึกษาและประชาชน
ลงไดมาก   

54 31.8 83 48.8 30 17.6 3 1.8 0 0.0 170 100.0 4.11 
เห็นดวย

อยางยิ่ง 

13.  การจัดระเบียบ
สังคมสามารถปองกัน
การขายบริการทางเพศ  
โดยเฉพาะในกลุม
นักศึกษาไดเปนอยางดี   

48 28.2 85 50.0 33 19.4 3 1.8 1 0.6 170 100.0 4.04 
เห็นดวย

อยางยิ่ง 

14.  การจัดระเบียบ
สังคม  สามารถ
แกปญหาสังคมใน
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดอยางยั่งยืน   

53 31.2 74 43.5 42 24.7 1 0.6 0 0.0 170 100.0 4.05 
เห็นดวย

อยางยิ่ง 

รวม 
934 42.0 1,094 46.4 316 18.3 40 5.0 16 3.9 2,400 100.0 4.20 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

 

 จากตารางท่ี 3-26  ความคิดเห็นของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเกี่ยวกับการจัด
ระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  มีคาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  เม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวาความคิดเห็นของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม  
สวนใหญมีคาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  ยกเวนในขอท่ีวา  ทานคิดวาจํานวนเจาพนักงานท่ี
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เกี่ยวของเพ่ือดําเนินการจัดระเบียบสังคมฯ   มีจํานวนเพียงพอท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวย 
(X=3.56)  สวนท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือ  

การจัดระเบียบสังคมเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอบิดามารดา  ผูปกครองของนักศึกษา  ท่ีอาศัยอยู
ในบริเวณซอยน้ี  (X=4.60) รองลงมาคือ  การจัดระเบียบสังคมเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอ
นักศึกษาท่ีอาศัยในบริเวณซอยนี้ (X=4.43)  และการจัดระเบียบสังคมเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอ
จังหวัดนนทบุรี  และประเทศชาติโดยรวม (X=4.42) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 3-27  แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉล่ีย  และความหมายของความคิดเห็นเกี่ยวกบัการ 

จัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ของผูประกอบการหอพัก 

 

ดาน 

ระดับความคิดเห็น 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  การจัดระเบียบสังคม  
เปนสิ่งที่ดีและมีประโยชน
ตอคนในบริเวณซอยน้ี 

28 49.1 27 47.4 2 3.5 0 0.0 0 0.0 57 100.0 4.46 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

2.  การจัดระเบียบสังคม  
เปนสิ่งที่ดีและมีประโยชน
ตอนักศึกษาที่อาศัยในบริเวณ
ซอยน้ี 

27 47.4 27 47.4 3 5.3 0 0.0 0 0.0 57 100.0 4.42 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

3.  การจัดระเบียบสังคม  
เปนสิ่งที่ดีและมีประโยชน
ตอผูประกอบการหอพักใน
บริเวณซอยน้ี 

23 40.4 25 43.9 8 14.0 1 1.8 0 0.0 57 100.0 4.23 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

4.  การจัดระเบียบสังคม  
เปนสิ่งที่ดีและมีประโยชน
ตอผูประกอบการรานคาใน
บริเวณซอยน้ี 

18 31.6 27 47.4 11 19.3 1 1.8 0 0.0 57 100.0 4.09 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

5.  การจัดระเบียบสังคม  
เปนสิ่งที่ดีและมีประโยชน
ตอบิดามารดา  ผูปกครอง
ของนักศึกษา  ที่อาศัยอยูใน
บริเวณซอยน้ี 

24 42.1 33 57.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 57 100.0 4.42 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

6.  การจัดระเบียบสังคมเปน
สิ่งที่ดีและมีประโยชน
โดยรวมตอมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย 

24 42.1 31 54.4 2 3.5 0 0.0 0 0.0 57 100.0 4.39 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

7.  การจัดระเบียบสังคม เปน
สิ่งที่ดีและมีประโยชนตอ
จังหวัดนนทบุรี  และ
ประเทศชาติโดยรวม 

23 40.4 28 49.1 6 10.5 0 0.0 0 0.0 57 100.0 4.30 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

8.  ทานคิดวาจํานวนเจา
พนักงานที่เกี่ยวของเพื่อ     
ดําเนินการจัดระเบียบสังคมฯ 
มีจํานวนเพียงพอ 

11 19.6 27 48.2 16 28.6 1 1.8 1 1.8 56 100.0 3.82 
เห็น

ดวย 

9.  การจัดระเบียบสังคม  
สามารถปองกันการปฏิบัติ
ผิดระเบียบของ
ผูประกอบการหอพักไดมาก   

12 21.4 37 66.1 7 12.5 0 0.0 0 0.0 56 100.0 4.09 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 
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ดาน 

ระดับความคิดเห็น 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

10.  การจัดระเบียบสังคม  
สามารถปองกันการปฏิบัติ
ผิดระเบียบของ
ผูประกอบการรานคาที่เปน
แหลงบันเทิงไดเปนอยางดี   

17 29.8 31 54.4 9 15.8 0 0.0 0 0.0 57 100.0 4.14 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

11.  การจัดระเบียบสังคม  
สามารถลดปญหายาเสพติด
ในกลุมนักศึกษาและ
ประชาชนลงไดมาก   

16 28.1 30 52.6 10 17.5 1 1.8 0 0.0 57 100.0 4.07 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

12.  การจัดระเบียบสังคม  
สามารถลดปญหาการพนัน
และอบายมุขในกลุม
นักศึกษาและประชาชนลง
ไดมาก   

18 32.1 29 51.8 7 12.5 1 1.8 1 1.8 56 100.0 4.11 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

13.  การจัดระเบียบสังคม
สามารถปองกันการขาย
บริการทางเพศ  โดยเฉพาะ
ในกลุมนักศึกษาไดเปน 
อยางดี   

23 41.1 22 39.3 10 17.9 0 0.0 1 1.8 56 100.0 4.18 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

14.  การจัดระเบียบสังคม  
สามารถแกปญหาสังคมใน
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดอยางยั่งยืน   

20 35.7 26 46.4 9 16.1 1 1.8 0 0.0 56 100.0 4.16 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

รวม 

 
284 

 
37.9 

 
400 

 
51.2 

 
100 

 
16.9 

 
6 

 
1.8 

 
3 

 
1.8 

 
793 

 
100.0 

 
4.21 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

 

 จากตารางท่ี 3-27  แสดงความคิดเห็น ของผูประกอบการหอพักในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8  เกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม ในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  เม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวาความคิดเห็นของผูประกอบการหอพักเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม  สวนใหญมี
คาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่งยกเวนในขอท่ีวา ทานคิดวาจํานวนเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือ
ดําเนินการจัดระเบียบสังคมฯ  มีจํานวนเพียงพอท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวย (X=3.82)  สวนท่ีมี
คาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือการจัดระเบียบ
สังคม  เปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอคนในบริเวณซอยน้ี (X=4.46) รองลงมาคือ การจัดระเบียบ
สังคมเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอนักศึกษาท่ีอาศัยในบริเวณซอยนี้และการจัดระเบียบสังคม  เปน
ส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอบิดามารดา  ผูปกครองของนักศึกษา  ท่ีอาศัยอยูในบริเวณซอยนี้ (X=4.42)   
และการจัดระเบียบสังคมเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนโดยรวมตอมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
(X=4.39)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3-28  แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉล่ีย  และความหมายของความคิดเห็นเกี่ยวกบัการ 

จัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ของประชาชน 
 

ดาน 

ระดับความคิดเห็น 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  การจัดระเบียบ
สังคม  เปนสิ่งที่ดี
และมีประโยชนตอ
คนในบริเวณซอยน้ี 

175 35.1 272 54.5 48 9.6 4 0.8 0 0.0 499 100.0 4.24 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

2.  การจัดระเบียบ
สังคม  เปนสิ่งที่ดี
และมีประโยชนตอ
นักศึกษาที่อาศัยใน
บริเวณซอยน้ี 

179 35.6 273 54.3 47 9.3 4 0.8 0 0.0 503 100.0 4.25 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

3.  การจัดระเบียบ
สังคม  เปนสิ่งที่ดี
และมีประโยชนตอ
ผูประกอบการ
หอพักในบริเวณ
ซอยน้ี 

152 30.2 278 55.3 69 13.7 4 0.8 0 0.0 503 100.0 4.15 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

4.  การจัดระเบียบ
สังคม  เปนสิ่งที่ดี
และมีประโยชนตอ
ผูประกอบการ
รานคาในบริเวณ
ซอยน้ี 

147 29.3 281 56.1 63 12.6 9 1.8 1 .2 501 100.0 4.13 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

5.  การจัดระเบียบ
สังคม  เปนสิ่งที่ดี
และมีประโยชนตอ
บิดามารดา  
ผูปกครองของ
นักศึกษา  ที่อาศัยอยู
ในบริเวณซอยน้ี 

195 38.8 248 49.4 54 10.8 4 0.8 1 .2 502 100.0 4.26 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

6.  การจัดระเบียบ
สังคมเปนสิ่งที่ดีและ
มีประโยชนโดยรวม
ตอมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย 

173 34.5 268 53.5 54 10.8 6 1.2 0 0.0 501 100.0 4.21 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

7.  การจัดระเบียบ
สังคม เปนสิ่งที่ดี
และมีประโยชนตอ
จังหวัดนนทบุรี  
และประเทศชาติ
โดยรวม 

179 35.7 261 52.0 56 11.2 6 1.2 0 0.0 502 100.0 4.22 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

8.  ทานคิดวาจํานวน
เจาพนักงานที่
เกี่ยวของเพื่อ     
ดําเนินการจัด
ระเบียบสังคมฯ  
มีจํานวนเพียงพอ 

126 25.3 251 50.3 101 20.2 17 3.4 4 0.8 499 100.0 3.96 
เห็น

ดวย 

9.  การจัดระเบียบ
สังคม  สามารถ
ปองกันการปฏิบัติ
ผิดระเบียบของ
ผูประกอบการ
หอพักไดมาก   

139 27.7 278 55.5 79 15.8 4 0.8 1 0.2 501 100.0 4.10 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 
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ดาน 

ระดับความคิดเห็น 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

10.  การจัดระเบียบ
สังคม  สามารถ
ปองกันการปฏิบัติ
ผิดระเบียบของ
ผูประกอบการ
รานคาที่เปนแหลง
บันเทิงไดเปน 
อยางดี   

154 30.7 281 56.1 58 11.6 6 1.2 2 0.4 501 100.0 4.16 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

11.  การจัดระเบียบ
สังคม  สามารถลด
ปญหายาเสพติดใน
กลุมนักศึกษาและ
ประชาชนลงไดมาก  

160 31.9 262 52.3 70 14.0 6 1.2 3 0.6 501 100.0 4.14 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

12.  การจัดระเบียบ
สังคม  สามารถลด
ปญหาการพนันและ
อบายมุขในกลุม
นักศึกษาและ
ประชาชนลงไดมาก   

147 29.3 278 55.5 67 13.4 7 1.4 2 0.4 501 100.0 4.12 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

13.  การจัดระเบียบ
สังคมสามารถ
ปองกันการขาย
บริการทางเพศ  
โดยเฉพาะในกลุม
นักศึกษาไดเปน
อยางดี   

133 26.5 279 55.7 79 15.8 6 1.2 4 0.8 501 100.0 4.06 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

14.  การจัดระเบียบ
สังคม  สามารถ
แกปญหาสังคมใน
ชุมชนซอยประชา
ชื่น-นนทบุรี 8 ได
อยางยั่งยืน   

161 32.2 247 49.4 84 16.8 7 1.4 1 0.2 500 100.0 4.12 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

รวม 2,220 32.1 3,757 53.7 929 13.9 90 1.6 19 0.6 7,015 100.0 4.15 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

 

 จากตารางท่ี 3-28  แสดงความคิดเห็นของประชาชนภายในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  
เกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม  ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  เม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม  สวนใหญมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  ยกเวนในขอท่ีวาทานคิดวาจํานวนเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของเพื่อดําเนินการจัด
ระเบียบสังคมมีจํานวนเพียงพอมีคาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวย (X=3.96)  สวนคําถามท่ีมีคาเฉล่ียอยู
ในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือ  การจัดระเบียบสังคมเปนส่ิง
ท่ีดีและมีประโยชนตอบิดามารดา  ผูปกครองของนักศึกษา  ท่ีอาศัยอยูในบริเวณซอยนี้ (X=4.26) 
รองลงมาคือ การจัดระเบียบสังคม  เปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอนักศึกษาท่ีอาศัยในบริเวณซอยนี้ 
(X=4.25) และการจัดระเบียบสังคมเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอคนในบริเวณซอยนี้ (X=4.24)   
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3-29  แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉล่ีย  และความหมายของความคิดเห็นเกี่ยวกบัการ 

จัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ของเจาของสถานประกอบการ/รานคา 
 

 
ดาน 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย
คะแนน 

ความ 

หมาย 
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง 

รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  การจัดระเบียบสังคม  
เปนสิ่งที่ดีและมี
ประโยชนตอคนใน
บริเวณซอยน้ี 

79 55.6 54 38.0 8 5.6 1 0.7 0 0.0 142 100.0 4.49 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

2.  การจัดระเบียบสังคม  
เปนสิ่งที่ดีและมี
ประโยชนตอนักศึกษาที่
อาศัยในบริเวณซอยน้ี 

78 55.3 55 39.0 8 5.7 0 0.0 0 0.0 141 100.0 4.50 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

3.  การจัดระเบียบสังคม  
เปนสิ่งที่ดีและมี
ประโยชนตอ
ผูประกอบการหอพักใน
บริเวณซอยน้ี 

54 38.0 65 45.8 22 15.5 1 0.7 0 0.0 142 100.0 4.21 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

4.  การจัดระเบียบสังคม  
เปนสิ่งที่ดีและมี
ประโยชนตอ
ผูประกอบการรานคาใน
บริเวณซอยน้ี 

64 45.4 54 38.3 22 15.6 1 0.7 0 0.0 141 100.0 4.28 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

5.  การจัดระเบียบสังคม  
เปนสิ่งที่ดีและมี
ประโยชนตอบิดามารดา  
ผูปกครองของนักศึกษา  
ที่อาศัยอยูในบริเวณ 
ซอยน้ี 

77 54.2 49 34.5 15 10.6 1 0.7 0 0.0 142 100.0 4.42 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

6.  การจัดระเบียบสังคม
เปนสิ่งที่ดีและมี
ประโยชนโดยรวมตอ
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย 

59 41.5 61 43.0 21 14.8 1 0.7 0 0.0 142 100.0 4.25 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

7.  การจัดระเบียบสังคม 
เปนสิ่งที่ดีและมี
ประโยชนตอจังหวัด
นนทบุรี  และ
ประเทศชาติโดยรวม 

68 47.9 62 43.7 11 7.7 1 0.7 0 0.0 142 100.0 4.39 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

8.  ทานคิดวาจํานวนเจา
พนักงานที่เกี่ยวของเพื่อ     
ดําเนินการจัดระเบียบ
สังคมมีจํานวนเพียงพอ 

26 18.4 34 24.1 58 41.1 21 14.9 2 1.4 141 100.0 3.43 
เห็น

ดวย 

9.  การจัดระเบียบสังคม  
สามารถปองกันการ
ปฏิบัติผิดระเบียบของ
ผูประกอบการหอพัก
ไดมาก   

42 30.2 56 40.3 37 26.6 3 2.2 1 0.7 139 100.0 3.97 
เห็น

ดวย 

10.  การจัดระเบียบ
สังคม  สามารถปองกัน
การปฏิบัติผิดระเบียบ
ของผูประกอบการ
รานคาที่เปนแหลง
บันเทิงไดเปนอยางดี 
 

47 33.1 56 39.4 36 25.4 3 2.1 0 0.0 142 100.0 4.04 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 
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ดาน 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย
คะแนน 

ความ 

หมาย 
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง 

รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

11.  การจัดระเบียบ
สังคม  สามารถลด
ปญหายาเสพติดในกลุม
นักศึกษาและประชาชน
ลงไดมาก   

61 43.0 46 32.4 29 20.4 4 2.8 2 1.4 142 100.0 4.13 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

12.  การจัดระเบียบ
สังคม  สามารถลด
ปญหาการพนันและ
อบายมุขในกลุม
นักศึกษาและประชาชน
ลงไดมาก   

53 38.1 54 38.8 27 19.4 4 2.9 1 0.7 139 100.0 4.11 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

13.  การจัดระเบียบ
สังคมสามารถปองกัน
การขายบริการทางเพศ  
โดยเฉพาะในกลุม
นักศึกษาไดเปนอยางดี   

48 34.8 46 33.3 36 26.1 7 5.1 1 0.7 138 100.0 3.96 
เห็น

ดวย 

14.  การจัดระเบียบ
สังคม  สามารถ
แกปญหาสังคมใน
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดอยางยั่งยืน   

47 34.1 50 36.2 37 26.8 4 2.9 0 0.0 138 100.0 4.01 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

รวม 803 43.3 742 38.4 367 23.6 52 7.7 7 1.1 1,971 100.0 4.16 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

 

 จากตารางท่ี 3-29  แสดงความคิดเห็นของเจาของสถานประกอบการ/รานคา  เก่ียวกับ

การจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาความคิดเห็นของเจาของสถานประกอบการ / รานคา ในซอยเกี่ยวกับ

การจัดระเบียบสังคมในซอย  สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่งยกเวนในขอท่ีวาการ

จัดระเบียบสังคม  สามารถปองกันการปฏิบัติผิดระเบียบของผูประกอบการหอพักไดมาก  (X=3.97) 

และทานคิดวาจํานวนเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของเพื่อดําเนินการจัดระเบียบสังคมฯ มีจํานวนเพียงพอ 

(X=3.43) ท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวยตามลําดับ   สวนท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง 

โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือการจัดระเบียบสังคมเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอ

นักศึกษาที่อาศัยในบริเวณซอยนี้ (X=4.50)  รองลงมาคือ   การจัดระเบียบสังคมเปนส่ิงท่ีดีและมี

ประโยชนตอคนในบริเวณซอยนี้ (X=4.49)  และ การจัดระเบียบสังคมเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชน

ตอบิดามารดา  ผูปกครองของนักศึกษา  ท่ีอาศัยอยูในบริเวณซอยนี้ (X=4.42)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3-30  แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉล่ีย  และความหมายของความคิดเห็นเกี่ยวกบัการ 

จัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 

 

ดาน 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 
รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  การจัดระเบียบสังคม  
เปนสิ่งที่ดีและมีประโยชน
ตอคนในบริเวณซอยน้ี 

187 42.0 221 49.7 33 7.4 3 0.7 1 0.2 445 100.0 4.33 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

2.  การจัดระเบียบสังคม  
เปนสิ่งที่ดีและมีประโยชน
ตอนักศึกษาที่อาศัยในบริเวณ
ซอยน้ี 

164 36.8 222 49.8 54 12.1 6 1.3 0 0.0 446 100.0 4.22 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

3.  การจัดระเบียบสังคม  
เปนสิ่งที่ดีและมีประโยชน
ตอผูประกอบการหอพักใน
บริเวณซอยน้ี 

156 35.1 221 49.8 56 12.6 9 2.0 2 0.5 444 100.0 4.17 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

4.  การจัดระเบียบสังคม  
เปนสิ่งที่ดีและมีประโยชน
ตอผูประกอบการรานคาใน
บริเวณซอยน้ี 

149 33.5 213 47.9 73 16.4 10 2.2 0 0.0 445 100.0 4.13 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

5.  การจัดระเบียบสังคม  
เปนสิ่งที่ดีและมีประโยชน
ตอบิดามารดา  ผูปกครอง
ของนักศึกษา  ที่อาศัยอยูใน
บริเวณซอยน้ี 

189 42.5 188 42.2 57 12.8 11 2.5 0 0.0 445 100.0 4.25 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

6.  การจัดระเบียบสังคมเปน
สิ่งที่ดีและมีประโยชน
โดยรวมตอมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย 

159 35.8 205 46.2 67 15.1 13 2.9 0 0.0 444 100.0 4.15 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

7.  การจัดระเบียบสังคม  
เปนสิ่งที่ดีและมีประโยชน
ตอจังหวัดนนทบุรี  และ
ประเทศชาติโดยรวม 

181 40.6 186 41.7 66 14.8 10 2.2 3 0.7 446 100.0 4.19 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

8.  ทานคิดวาจํานวนเจา
พนักงานที่เกี่ยวของเพื่อ     
ดําเนินการจัดระเบียบสังคม 
มีจํานวนเพียงพอ 

111 24.9 170 38.1 126 28.3 31 7.0 8 1.8 446 100.0 3.77 
เห็น

ดวย 

9.  การจัดระเบียบสังคม  
สามารถปองกันการปฏิบัติ
ผิดระเบียบของ
ผูประกอบการหอพักไดมาก   

123 27.8 200 45.2 102 23.1 15 3.4 2 0.5 442 100.0 3.97 
เห็น

ดวย 

10.  การจัดระเบียบสังคม  
สามารถปองกันการปฏิบัติ
ผิดระเบียบของ
ผูประกอบการรานคาที่เปน
แหลงบันเทิงไดเปนอยางดี   

124 27.9 211 47.4 96 21.6 13 2.9 1 0.2 445 100.0 4.00 
เห็น

ดวย 

11.  การจัดระเบียบสังคม  
สามารถลดปญหายาเสพติด
ในกลุมนักศึกษาและ
ประชาชนลงไดมาก   

134 30.1 189 42.5 102 22.9 16 3.6 4 0.9 445 100.0 3.97 
เห็น

ดวย 
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ดาน 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 
รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

12.  การจัดระเบียบสังคม  
สามารถลดปญหาการพนัน
และอบายมุขในกลุม
นักศึกษาและประชาชนลง
ไดมาก   

139 31.2 208 46.6 82 18.4 12 2.7 5 1.1 446 100.0 4.04 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

13.  การจัดระเบียบสังคม
สามารถปองกันการขาย
บริการทางเพศ  โดยเฉพาะ
ในกลุมนักศึกษาไดเปน 
อยางดี   

135 30.3 203 45.5 95 21.3 10 2.2 3 0.7 446 100.0 4.02 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

14.  การจัดระเบียบสังคม  
สามารถแกปญหาสังคมใน
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดอยางยั่งยืน   

132 29.7 191 42.9 100 22.5 16 3.6 6 1.3 445 100.0 3.96 
เห็น

ดวย 

รวม 2,083 34.3 2,828 45.6 1,109 19.5 175 3.5 35 1.1 6,230 100.0 4.08 

เห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

 

 จากตารางท่ี 3-30  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเกี่ยวกับการ
จัดระเบียบสังคมในซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 ในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมในซอยประชา
ช่ืน-นนทบุรี 8 มีคาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือ
การจัดระเบียบสังคม  เปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอคนในบริเวณซอยนี้(X=4.33)  รองลงมาคือ การ
จัดระเบียบสังคมเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอบิดามารดา  ผูปกครองของนักศึกษา  ท่ีอาศัยอยูใน
บริเวณซอยน้ี (X=4.25) และการจัดระเบียบสังคมเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอนักศึกษาที่อาศัยใน
บริเวณซอยนี้  (X=4.22)  ตามลําดับ สวนท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยโดยเรียงลําดับจากมากไป
หานอยไดดังนี้  คือการจัดระเบียบสังคมสามารถปองกันการปฏิบัติผิดระเบียบของผูประกอบการ
รานคาที่เปนแหลงบันเทิงไดเปนอยางดี  (X=4.00) รองลงมาคือ การจัดระเบียบสังคมสามารถ
ปองกันการปฏิบัติผิดระเบียบของผูประกอบการหอพักไดมาก  การจัดระเบียบสังคมสามารถลด
ปญหายาเสพติดในกลุมนักศึกษาและประชาชนลงไดมาก  (X=3.97)  และการจัดระเบียบสังคม
สามารถแกปญหาสังคมในชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ไดอยางยั่งยืน  (X=3.96)  ตามลําดับ 
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สวนท่ี  3  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความสําเร็จของ
การจัดระเบียบสังคม  ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8   
 

ตารางท่ี 3-31  แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉล่ีย  และความหมายของความคิดเห็นเกี่ยวกบัผลสําเร็จ

ของการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 จําแนกตามกลุมของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เร่ือง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสําเร็จในการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถเพิ่ม
ความปลอดภัยใหกับ
ชีวิตและรางกายใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

341 22.0 739 47.7 379 24.5 66 4.3 23 1.5 1548 100.0 3.84 
คอนขาง 

มาก 

2. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยใหกับ
ทรัพยสินใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8 ไดมากนอยเพียงไร 

288 18.6 717 46.3 429 27.7 88 5.7 25 1.6 1547 100.0 3.75 
คอนขาง 

มาก 

3. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยเกี่ยวกับ
ยาเสพติดใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8 ไดมากนอยเพียงไร 

303 19.6 703 45.4 431 27.9 91 5.9 19 1.2 1547 100.0 3.76 
คอนขาง 

มาก 

4. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถลด
ปญหาเกี่ยวกับการพนัน
ใหกับชุมชนซอยประชา
ชื่น-นนทบุรี 8 ไดใน
ระดับใด 

254 16.4 696 45.0 456 29.5 96 6.2 43 2.8 1545 100.0 3.66 
คอนขาง 

มาก 

5. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยและลด
ขอพิพาทดานชูสาว
ใหกับชุมชนซอยประชา
ชื่น-นนทบุรี 8 ไดมาก
นอยเพียงไร 

272 17.6 647 41.9 465 30.1 112 7.3 48 3.1 1544 100.0 3.64 
คอนขาง 

มาก 

6. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ  สามารถลด
ปญหาเกี่ยวกับการคา
ประเวณี ใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8 ไดมากนอยเพียงไร 

286 18.5 688 44.5 470 30.4 78 5.0 23 1.5 1545 100.0 3.73 
คอนขาง 

มาก 

7. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยในการลด
ปญหาทะเลาะวิวาททํา
รายกันใหกับชุมชนซอย
ประชาชื่น-นนทบุรี 8  
ไดมาก    นอยเพียงไร 

258 16.7 674 43.6 424 27.4 140 9.1 50 3.2 1546 100.0 3.61 
คอนขาง 

มาก 
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เร่ือง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสําเร็จในการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

8. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยในการลด
ปญหาการมีกลุมอิทธิพล
ตางๆ ใหกับชุมชนซอย
ประชาชื่น-นนทบุรี 8 ได
มาก     นอยเพียงไร 

264 17.1 664 43.0 449 29.1 109 7.1 59 3.8 1545 100.0 3.62 
คอนขาง 

มาก 

9. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยจาก
อาชญากรรมตางๆ 
ใหกับชุมชนซอยประชา
ชื่น-นนทบุรี 8 ไดมาก
นอยเพียงไร 

281 18.2 705 45.7 419 27.1 105 6.8 34 2.2 1544 100.0 3.71 
คอนขาง 

มาก 

10. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ มีสวนในการ
ชวยสรางความปลอดภัย
ใหมีมากยิ่งขึ้นไดใน
ระดับใด 

308 19.9 722 46.8 390 25.3 98 6.3 26 1.7 1544 100.0 3.77 
คอนขาง 

มาก 

11. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ  สามารถสราง
ความพึงพอใจของทุก
ฝายในชุมชน ใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

280 18.1 718 46.4 442 28.6 84 5.4 22 1.4 1,546 100.0 3.74 
คอนขาง 

มาก 

12. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ  ชวยสราง
สัมพันธภาพอันดีของ
คนในชุมชน ใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

287 18.6 739 47.9 430 27.8 65 4.2 23 1.5 1,544 100.0 3.78 
คอนขาง 

มาก 

13. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ  ชวยลดจํานวน
อาชญากรรมเกี่ยวกับ
ชีวิต  รางกายใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

302 19.5 724 46.8 400 25.9 85 5.5 36 2.3 1,547 100.0 3.76 
คอนขาง 

มาก 

14. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ ชวยลดจํานวน
อาชญากรรมเกี่ยวกับ
ทรัพยสิน ใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8 ไดมากนอยเพียงไร 

309 20.0 706 45.7 410 26.5 90 5.8 30 1.9 1,545 100.0 3.76 
คอนขาง 

มาก 

15. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ ชวยลดจํานวน
อาชญากรรมเกี่ยวกับยา
เสพติดใหกับชุมชนซอย
ประชาชื่น-นนทบุรี 8 ได
มากนอยเพียงไร 

275 17.8 691 44.7 454 29.4 97 6.3 29 1.9 1,546 100.0 3.70 
คอนขาง 

มาก 
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เร่ือง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสําเร็จในการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

16. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ  ชวยลดจํานวน
อาชญากรรมเกี่ยวกับการ
พนันตางๆ ใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8 ลงไดมากนอยเพียงไร 

264 17.1 712 46.1 431 27.9 99 6.4 38 2.5 1,544 100.0 3.69 
คอนขาง 

มาก 

17. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ ชวยลดแหลง
อบายมุขตางๆ ใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ลงไดมาก
นอยเพียงไร 

264 17.1 696 45.0 432 28.0 120 7.8 33 2.1 1,545 100.0 3.67 
คอนขาง 

มาก 

18. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ ประสบ
ความสําเร็จจากการ
นํามาใชโดยรวมมาก
นอยเพียงไร 

277 18.0 726 47.1 413 26.8 94 6.1 32 2.1 1,542 100.0 3.73 
คอนขาง 

มาก 

19.  ความคุมคาในการ
จัดทําโครงการ 306 20.3 637 42.3 448 29.7 81 5.4 35 2.3 1,507 100.0 3.73  

คอนขาง 

มาก 

รวม 
5,419 18.6 13,304 45.4 8,172 28.0 1,798 6.3 628 2.4 29,321 100.0 3.36 

คอนขาง 

มาก 

 

 จากตารางท่ี 3-31  แสดงความคิดเห็นของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสวนเกี่ยวของกับ
ผลสําเร็จของการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ
คอนขางมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกกลุมท่ีตอบแบบสอบถามสามารถแจกแจงตามเร่ือง
ลําดับดังนี้ 
 1.  ความสําเร็จในการเพ่ิมความปลอดภยัดานตางๆ 
    1.1. การจัดระเบียบสังคมสามารถเพิ่มความปลอดภัยใหกับชีวิต  รางกาย  
ทรัพยสินมีคาเฉล่ีย  X =  3.75 มีคะแนนอยูในระดบัคอนขางมาก 
  1.2. การจัดระเบียบสังคมชวยใหมีความปลอดภัยจากยาเสพติด กลุมผูมีอิทธิพล
ตางๆ การทะเลาะวิวาททํารายกัน และอาชญากรรมตางๆ มีคาเฉล่ีย  X =  3.76 คะแนนอยูในระดับ
คอนขางมาก 
  1.3.โดยภาพรวมการจดัระเบียบสังคมชวยสรางความปลอดภัยใหมีมากยิ่งข้ึน มี
คาเฉล่ีย  X =  3.36   คะแนนอยูในระดับคอนขางมาก 
 2.  ความสําเร็จในการลดปญหาดานตาง ๆ  การจัดระเบียบสังคมสามารถลดปญหาการ
พนัน  ชูสาว การคาประเวณี อาชญากรรมเก่ียวกับชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ยาเสพติด แหลงอบายมุข
ตาง ๆ   คาเฉล่ีย  X =  3.75 มีคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก 
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 3.  ความพึงพอใจในการจัดระเบียบสังคมของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ     มีคาเฉล่ีย  X =  3.74 มี
คะแนนอยูในระดับคอนขางมาก 
 4.   สัมพันธภาพอันดีของผูท่ีเกี่ยวของกับการจัดระเบียบสังคม มีคาเฉล่ีย  X =  3.78 มี
คะแนนอยูในระดับคอนขางมาก 
 5. ความคุมคาในการจดัทําโครงการจัดระเบียบสังคมซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  มีคาเฉล่ีย  
X =  3.73 มีคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก 
 6.  ความสําเร็จโดยภาพรวมของโครงการจัดระเบียบสังคมซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  มี
คาเฉล่ีย  X =  3.73    มีคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก 
 
ตารางท่ี 3-32  แสดงจํานวน  รอยละ คาเฉล่ีย  และความหมายของความคิดเห็นเกี่ยวกบัผลสําเร็จ 

ของการจัดะเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ของเจาพนักงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ 

 

เร่ือง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสําเร็จในการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถเพิ่ม
ความปลอดภัยใหกับ
ชีวิตและรางกายใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

55 23.2 130 54.9 43 18.1 6 2.5 3 1.3 237 100.0 3.96 
คอนขาง 

มาก 

2. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยใหกับ
ทรัพยสินใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8 ไดมากนอยเพียงไร 

46 19.4 133 56.1 50 21.1 1 0.4 7 3.0 237 100.0 3.89 
คอนขาง 

มาก 

3. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยเกี่ยวกับ
ยาเสพติดใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8 ไดมากนอยเพียงไร 

39 16.5 141 59.5 46 19.4 8 3.4 3 1.3 237 100.0 3.86 
คอนขาง 

มาก 

4. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถลด
ปญหาเกี่ยวกับการพนัน
ใหกับชุมชนซอยประชา
ชื่น-นนทบุรี 8 ไดใน
ระดับใด 

31 13.1 131 55.3 63 26.6 7 3.0 5 2.1 237 100.0 3.74 
คอนขาง 

มาก 

5. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยและลด
ขอพิพาทดานชูสาว
ใหกับชุมชนซอยประชา
ชื่น-นนทบุรี 8 ไดมาก
นอยเพียงไร 

37 15.6 131 55.3 55 23.2 10 4.2 4 1.7 237 100.0 3.79 
คอนขาง 

มาก 
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เร่ือง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสําเร็จในการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

6. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ  สามารถลด
ปญหาเกี่ยวกับการคา
ประเวณี ใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8 ไดมากนอยเพียงไร 

40 16.9 126 53.2 58 24.5 9 3.8 4 1.7 237 100.0 3.80 
คอนขาง 

มาก 

7. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยในการลด
ปญหาทะเลาะวิวาททํา
รายกันใหกับชุมชนซอย
ประชาชื่น-นนทบุรี 8  
ไดมาก    นอยเพียงไร 

32 13.5 140 59.1 52 21.9 9 3.8 4 1.7 237 100.0 3.79 
คอนขาง 

มาก 

8. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยในการลด
ปญหาการมีกลุมอิทธิพล
ตางๆ ใหกับชุมชนซอย
ประชาชื่น-นนทบุรี 8 ได
มาก     นอยเพียงไร 

34 14.3 133 56.1 53 22.4 12 5.1 5 2.1 237 100.0 3.76 
คอนขาง 

มาก 

9. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยจาก
อาชญากรรมตางๆ 
ใหกับชุมชนซอยประชา
ชื่น-นนทบุรี 8 ไดมาก
นอยเพียงไร 

39 16.5 136 57.6 50 21.2 5 2.1 6 2.5 236 100.0 3.83 
คอนขาง 

มาก 

10. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ มีสวนในการ
ชวยสรางความปลอดภัย
ใหมีมากยิ่งขึ้นไดใน
ระดับใด 

39 16.5 137 58.1 48 20.3 10 4.2 2 0.8 236 100.0 3.85 
คอนขาง 

มาก 

11. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ  สามารถสราง
ความพึงพอใจของทุก
ฝายในชุมชน ใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

33 14.0 128 54.2 62 26.3 9 3.8 4 1.7 236 100.0 3.75 
คอนขาง 

มาก 

12. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ  ชวยสราง
สัมพันธภาพอันดีของ
คนในชุมชน ใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

34 14.3 137 57.8 50 21.1 11 4.6 5 2.1 237 100.0 3.78 
คอนขาง 

มาก 

13. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ  ชวยลดจํานวน
อาชญากรรมเกี่ยวกับ
ชีวิต  รางกายใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

42 17.7 135 57.0 48 20.3 6 2.5 6 2.5 237 100.0 3.85 
คอนขาง 

มาก 

 
 
 
 

              

DPU



 88 

เร่ือง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสําเร็จในการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

14. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ ชวยลดจํานวน
อาชญากรรมเกี่ยวกับ
ทรัพยสิน ใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8 ไดมากนอยเพียงไร 

45 18.9 126 52.9 54 22.7 9 3.8 4 1.7 238 100.0 3.84 
คอนขาง 

มาก 

15. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ ชวยลดจํานวน
อาชญากรรมเกี่ยวกับยา
เสพติดใหกับชุมชนซอย
ประชาชื่น-นนทบุรี 8 ได
มากนอยเพียงไร 

35 14.7 138 58.0 49 20.6 12 5.0 4 1.7 238 100.0 3.79 
คอนขาง 

มาก 

16. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ  ชวยลดจํานวน
อาชญากรรมเกี่ยวกับการ
พนันตางๆ ใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8 ลงไดมากนอยเพียงไร 

38 16.0 133 56.1 49 20.7 12 5.1 5 2.1 237 100.0 3.79 
คอนขาง 

มาก 

17. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ ชวยลดแหลง
อบายมุขตางๆ ใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ลงไดมาก
นอยเพียงไร 

41 17.2 131 55.0 52 21.8 9 3.8 5 2.1 238 100.0 3.82 
คอนขาง 

มาก 

18. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ ประสบ
ความสําเร็จจากการ
นํามาใชโดยรวมมาก
นอยเพียงไร 

39 16.4 133 55.9 47 19.7 13 5.5 6 2.5 238 100.0 3.78 
คอนขาง 

มาก 

19.  ความคุมคาในการ
จัดทําโครงการ 43 19.6 107 48.9 53 24.2 12 5.5 4 1.8 219 100.0 3.79 

คอนขาง 

มาก 

รวม 
742 16.9 2,506 56.0 982 22.1 170 4.2 86 2.0 4,486 100.0 3.60 

คอนขาง 

มาก 

  

จากตารางที่ 3-32  แสดงความคิดเห็นของเจาพนักงานของรัฐท่ีเกี่ยวของเจาเกี่ยวกับ

ผลสําเร็จของการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ

คอนขางมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสําเร็จของการจัดระเบียบสังคม

ในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  มีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมากทุกขอ  โดยเรียงลําดับจากมากไป

หานอยไดดังนี้คือ ผลการจัดระเบียบสังคมฯ สามารถเพ่ิมความปลอดภัยใหกับชีวิตและรางกาย

ใหกับชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (X=3.96)  รองลงมาคือ ผลการจัดระเบียบสังคมฯ  สามารถ

สรางความปลอดภัยใหกับทรัพยสินใหกับชุมชนซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 (X=3.89)  และผลการ

จัดระเบียบสังคมฯ   สามารถสรางความปลอดภัยเกี่ยวกับยาเสพติดใหกับชุมชนซอยประชาช่ืน-

นนทบุรี 8 (X =3.86)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  3-33  แสดงจํานวน  รอยละ คาเฉล่ีย  และความหมายของความคิดเห็นเกี่ยวกบัผลสําเร็จ

ของการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 

เร่ือง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสําเร็จในการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถเพิ่ม
ความปลอดภัยใหกับ
ชีวิตและรางกายใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

15 8.8 73 42.9 76 44.7 6 3.5 0 0.0 170 100.0 3.57 
คอนขาง 

มาก 

2. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยใหกับ
ทรัพยสินใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8 ไดมากนอยเพียงไร 

17 10.0 71 41.8 76 44.7 6 3.5 0 0.0 170 100.0 3.58 
คอนขาง 

มาก 

3. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยเกี่ยวกับ
ยาเสพติดใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8 ไดมากนอยเพียงไร 

15 8.8 72 42.4 76 44.7 7 4.1 0 0.0 170 100.0 3.56 
คอนขาง 

มาก 

4. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถลด
ปญหาเกี่ยวกับการพนัน
ใหกับชุมชนซอยประชา
ชื่น-นนทบุรี 8 ไดใน
ระดับใด 

11 6.5 71 41.8 80 47.1 8 4.7 0 0.0 170 100.0 3.50 
คอนขาง 

มาก 

5. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยและลด
ขอพิพาทดานชูสาว
ใหกับชุมชนซอยประชา
ชื่น-นนทบุรี 8 ไดมาก
นอยเพียงไร 

16 9.4 63 37.1 80 47.1 9 5.3 2 1.2 170 100.0 3.48 
คอนขาง 

มาก 

6. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ  สามารถลด
ปญหาเกี่ยวกับการคา
ประเวณี ใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8 ไดมากนอยเพียงไร 

9 5.4 75 44.6 80 47.6 4 2.4 0 0.0 168 100.0 3.53 
คอนขาง 

มาก 

7. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยในการลด
ปญหาทะเลาะวิวาททํา
รายกันใหกับชุมชนซอย
ประชาชื่น-นนทบุรี 8  
ไดมาก    นอยเพียงไร 

11 6.5 72 42.6 75 44.4 11 6.5 0 0.0 169 100.0 3.49 
คอนขาง 

มาก 
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เร่ือง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสําเร็จในการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

8. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยในการลด
ปญหาการมีกลุมอิทธิพล
ตางๆ ใหกับชุมชนซอย
ประชาชื่น-นนทบุรี 8 ได
มาก     นอยเพียงไร 

13 7.7 71 42.0 82 48.5 3 1.8 0 0.0 169 100.0 3.56 
คอนขาง 

มาก 

9. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยจาก
อาชญากรรมตางๆ 
ใหกับชุมชนซอย 
ประชาชื่น-นนทบุรี 8  
ไดมากนอยเพียงไร 

11 6.5 81 47.9 75 44.4 2 1.2 0 0.0 169 100.0 3.60 
คอนขาง 

มาก 

10. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ มีสวนในการ
ชวยสรางความปลอดภัย
ใหมีมากยิ่งขึ้นไดใน
ระดับใด 

15 8.9 94 55.6 58 34.3 2 1.2 0 0.0 169 100.0 3.72 
คอนขาง 

มาก 

11. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ  สามารถสราง
ความพึงพอใจของทุก
ฝายในชุมชน ใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

14 8.3 81 47.9 70 41.4 4 2.4 0 0.0 169 100.0 3.62 
คอนขาง 

มาก 

12. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ  ชวยสราง
สัมพันธภาพอันดีของ
คนในชุมชน ใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

10 5.9 92 54.4 66 39.1 1 0.6 0 0.0 169 100.0 3.66 
คอนขาง 

มาก 

13. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ  ชวยลดจํานวน
อาชญากรรมเกี่ยวกับ
ชีวิต  รางกายใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

14 8.3 84 49.7 65 38.5 5 3.0 1 0.6 169 100.0 3.62 
คอนขาง 

มาก 

14. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ ชวยลดจํานวน
อาชญากรรมเกี่ยวกับ
ทรัพยสิน ใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8 ไดมากนอยเพียงไร 

8 4.7 81 47.9 73 43.2 6 3.6 1 0.6 169 100.0 3.53 
คอนขาง 

มาก 

15. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ ชวยลดจํานวน
อาชญากรรมเกี่ยวกับยา
เสพติดใหกับชุมชนซอย
ประชาชื่น-นนทบุรี 8 ได
มากนอยเพียงไร 

13 7.7 75 44.4 76 45.0 4 2.4 1 0.6 169 100.0 3.56 
คอนขาง 

มาก 
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เร่ือง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสําเร็จในการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

16. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ  ชวยลดจํานวน
อาชญากรรมเกี่ยวกับการ
พนันตางๆ ใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8 ลงไดมากนอยเพียงไร 

10 5.9 82 48.5 71 42.0 5 3.0 1 0.6 169 100.0 3.56 
คอนขาง 

มาก 

17. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ ชวยลดแหลง
อบายมุขตางๆ ใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ลงไดมาก
นอยเพียงไร 

11 6.5 66 39.1 80 47.3 11 6.5 1 0.6 169 100.0 3.44 
คอนขาง 

มาก 

18. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ ประสบ
ความสําเร็จจากการ
นํามาใชโดยรวมมาก
นอยเพียงไร 

10 5.9 81 47.9 70 41.4 6 3.6 2 1.2 169 100.0 3.54 
คอนขาง 

มาก 

19.  ความคุมคาในการ
จัดทําโครงการ 16 9.5 60 35.5 82 48.5 8 4.7 3 1.8 169 100.0 3.46 

คอนขาง 

มาก 

รวม 
239 7.7 1,445 45.5 1,411 44.2 108 4.2 12 1.1 3,215 100.0 5.41 

คอนขาง 

มาก 

 

 จากตารางท่ี  3-33  แสดงความคิดเห็นของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเกี่ยวกับ

ผลสําเร็จของการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8    ในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ

คอนขางมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาความคิดเห็นของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

เกี่ยวกับผลสําเร็จของการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8   มีคาเฉล่ียอยูในระดับ

คอนขางมากทุกขอ  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือ  ผลการจัดระเบียบสังคมฯ  มีสวน

ในการชวยสรางความปลอดภัยใหมีมากยิ่งข้ึน (X=3.72) รองลงมาคือผลการจัดระเบียบสังคมฯ  

ชวยสรางสัมพันธภาพอันดีของคนในชุมชน ใหกับชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (X=3.66) และ

ผลการจัดระเบียบสังคมฯ  สามารถสรางความพึงพอใจของทุกฝายในชุมชน ใหกับชุมชนซอย

ประชาช่ืน-นนทบุรี 8   ผลการจัดระเบียบสังคมฯ  และชวยลดจํานวนอาชญากรรมเกี่ยวกับชีวิต 

รางกายใหกับชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (X=3.62)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  3-34  แสดงจํานวน  รอยละ คาเฉล่ีย  และความหมายของความคิดเห็นเกี่ยวกบัผลสําเร็จ

ของการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ของผูประกอบการหอพักในซอย 

 

เร่ือง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสําเร็จในการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถเพิ่ม
ความปลอดภัยใหกับ
ชีวิตและรางกายใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

7 12.5 32 57.1 12 21.4 4 7.1 1 1.8 56 100.0 3.71 
คอนขาง 

มาก 

2. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยใหกับ
ทรัพยสินใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8 ไดมากนอยเพียงไร 

14 25.0 24 42.9 15 26.8 3 5.4 0 0.0 56 100.0 3.88 
คอนขาง 

มาก 

3. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยเกี่ยวกับ
ยาเสพติดใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8 ไดมากนอยเพียงไร 

7 12.5 28 50.0 19 33.9 2 3.6 0 0.0 56 100.0 3.71 
คอนขาง 

มาก 

4. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถลด
ปญหาเกี่ยวกับการพนัน
ใหกับชุมชนซอยประชา
ชื่น-นนทบุรี 8 ไดใน
ระดับใด 

14 25.0 17 30.4 20 35.7 3 5.4 2 3.6 56 100.0 3.68 
คอนขาง 

มาก 

5. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยและลด
ขอพิพาทดานชูสาว
ใหกับชุมชนซอยประชา
ชื่น-นนทบุรี 8 ไดมาก
นอยเพียงไร 

9 16.1 20 35.7 23 41.1 3 5.4 1 1.8 56 100.0 3.59 
คอนขาง 

มาก 

6. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ  สามารถลด
ปญหาเกี่ยวกับการคา
ประเวณี ใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8 ไดมากนอยเพียงไร 

5 8.8 23 40.4 24 42.1 5 8.8 0 0.0 57 100.0 3.49 
คอนขาง 

มาก 

7. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยในการลด
ปญหาทะเลาะวิวาททํา
รายกันใหกับชุมชนซอย
ประชาชื่น-นนทบุรี 8  
ไดมาก    นอยเพียงไร 

12 21.1 20 35.1 21 36.8 3 5.3 1 1.8 57 100.0 3.68 
คอนขาง 

มาก 
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เร่ือง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสําเร็จในการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

8. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยในการลด
ปญหาการมีกลุมอิทธิพล
ตางๆ ใหกับชุมชนซอย
ประชาชื่น-นนทบุรี 8  
ไดมากนอยเพียงไร 

7 12.3 22 38.6 22 38.6 5 8.8 1 1.8 57 100.0 3.51 
คอนขาง 

มาก 

9. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยจาก
อาชญากรรมตางๆ 
ใหกับชุมชนซอยประชา
ชื่น-นนทบุรี 8 ไดมาก
นอยเพียงไร 

10 17.5 25 43.9 18 31.6 4 7.0 0 0.0 57 100.0 3.72 
คอนขาง 

มาก 

10. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ มีสวนในการ
ชวยสรางความปลอดภัย
ใหมีมากยิ่งขึ้นไดใน
ระดับใด 

6 10.7 35 62.5 10 17.9 4 7.1 1 1.8 56 100.0 3.73 
คอนขาง 

มาก 

11. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ  สามารถสราง
ความพึงพอใจของทุก
ฝายในชุมชน ใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

9 15.8 24 42.1 21 36.8 3 5.3 0 0.0 57 100.0 3.68 
คอนขาง 

มาก 

12. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ  ชวยสราง
สัมพันธภาพอันดีของ
คนในชุมชน ใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

10 17.5 27 47.4 14 24.6 5 8.8 1 1.8 57 100.0 3.70 
คอนขาง 

มาก 

13. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ  ชวยลดจํานวน
อาชญากรรมเกี่ยวกับ
ชีวิต  รางกายใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

7 12.3 31 54.4 14 24.6 5 8.8 0 0.0 57 100.0 3.70 
คอนขาง 

มาก 

14. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ ชวยลดจํานวน
อาชญากรรมเกี่ยวกับ
ทรัพยสิน ใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8 ไดมากนอยเพียงไร 

6 10.5 26 45.6 19 33.3 6 10.5 0 0.0 57 100.0 3.56 
คอนขาง 

มาก 

15. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ ชวยลดจํานวน
อาชญากรรมเกี่ยวกับยา
เสพติดใหกับชุมชนซอย
ประชาชื่น-นนทบุรี 8 ได
มากนอยเพียงไร 

10 17.5 19 33.3 23 40.4 3 5.3 2 3.5 57 100.0 3.56 
คอนขาง 

มาก 
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เร่ือง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสําเร็จในการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

16. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ  ชวยลดจํานวน
อาชญากรรมเกี่ยวกับการ
พนันตางๆ ใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8 ลงไดมากนอยเพียงไร 

7 12.3 21 36.8 21 36.8 6 10.5 2 3.5 57 100.0 3.44 
คอนขาง 

มาก 

17. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ ชวยลดแหลง
อบายมุขตางๆ ใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ลงไดมาก
นอยเพียงไร 

8 14.0 18 31.6 24 42.1 6 10.5 1 1.8 57 100.0 3.46 
คอนขาง 

มาก 

18. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ ประสบ
ความสําเร็จจากการ
นํามาใชโดยรวมมาก
นอยเพียงไร 

7 12.5 29 51.8 15 26.8 5 8.9 0 0.0 56 100.0 3.68 
คอนขาง 

มาก 

19.  ความคุมคาในการ
จัดทําโครงการ 13 23.6 24 43.6 13 23.6 2 3.6 3 5.5 55 100.0 3.76 

คอนขาง 

มาก 

รวม 
168 17.1 465 45.0 348 34.1 77 7.9 16 3.1 1,074 100.0 3.95 

คอนขาง 

มาก 

  
 จากตารางท่ี  3-34  แสดงความคิดเห็น ของผูประกอบการหอพักในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8  เกี่ยวกับผลสําเร็จของการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  ในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยู
ในระดับคอนขางมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาความคิดเห็นของผูประกอบการหอพักเกี่ยวกับ
ผลสําเร็จของการจัดระเบียบสังคมในซอยมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมากทุกขอ  โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอยไดดังนี้  คือผลการจัดระเบียบสังคมฯ สามารถสรางความปลอดภัยใหกับ
ทรัพยสินใหกับชุมชนในซอย (X=3.88)  รองลงมาคือ   ความคุมคาในการจัดทําโครงการ (X=3.76) 
และผลการจัดระเบียบสังคมฯ   มีสวนในการชวยสรางความปลอดภัยใหมีมากยิ่งข้ึน (X=3.73) 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  3-35  แสดงจํานวน  รอยละ คาเฉล่ีย  และความหมายของความคิดเห็นเกี่ยวกบัผลสําเร็จ

ของการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ของประชาชนภายในซอย 

 

เร่ือง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสําเร็จในการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถเพิ่ม
ความปลอดภัยใหกับ
ชีวิตและรางกายใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

114 22.8 251 50.1 107 21.4 24 4.8 5 1.0 501 100.0 3.89 
คอนขาง 

มาก 

2. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยใหกับ
ทรัพยสินใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8 ไดมากนอยเพียงไร 

85 17.0 245 49.0 122 24.4 43 8.6 5 1.0 500 100.0 3.72 
คอนขาง 

มาก 

3. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยเกี่ยวกับ
ยาเสพติดใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8 ไดมากนอยเพียงไร 

102 20.4 232 46.4 121 24.2 40 8.0 5 1.0 500 100.0 3.77 
คอนขาง 

มาก 

4. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถลด
ปญหาเกี่ยวกับการพนัน
ใหกับชุมชนซอยประชา
ชื่น-นนทบุรี 8 ไดใน
ระดับใด 

80 16.0 235 47.1 135 27.1 40 8.0 9 1.8 499 100.0 3.68 
คอนขาง 

มาก 

5. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยและลด
ขอพิพาทดานชูสาว
ใหกับชุมชนซอยประชา
ชื่น-นนทบุรี 8 ไดมาก
นอยเพียงไร 

94 18.8 228 45.7 127 25.5 43 8.6 7 1.4 499 100.0 3.72 
คอนขาง 

มาก 

6. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ  สามารถลด
ปญหาเกี่ยวกับการคา
ประเวณี ใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8 ไดมากนอยเพียงไร 

96 19.2 236 47.3 134 26.9 26 5.2 7 1.4 499 100.0 3.78 
คอนขาง 

มาก 

7. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยในการลด
ปญหาทะเลาะวิวาททํา
รายกันใหกับชุมชนซอย
ประชาชื่น-นนทบุรี 8  
ไดมาก    นอยเพียงไร 

88 17.6 225 45.0 108 21.6 68 13.6 11 2.2 500 100.0 3.62 
คอนขาง 

มาก 

 
 
 
 
 

              

DPU



 96 

เร่ือง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสําเร็จในการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

8. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยในการลด
ปญหาการมีกลุมอิทธิพล
ตางๆ ใหกับชุมชนซอย
ประชาชื่น-นนทบุรี 8 ได
มาก     นอยเพียงไร 

85 17.0 220 44.1 127 25.5 54 10.8 13 2.6 499 100.0 3.62 
คอนขาง 

มาก 

9. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยจาก
อาชญากรรมตางๆ 
ใหกับชุมชนซอยประชา
ชื่น-นนทบุรี 8 ไดมาก
นอยเพียงไร 

91 18.2 244 48.9 114 22.8 42 8.4 8 1.6 499 100.0 3.74 
คอนขาง 

มาก 

10. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ มีสวนในการ
ชวยสรางความปลอดภัย
ใหมีมากยิ่งขึ้นไดใน
ระดับใด 

94 18.9 234 47.0 125 25.1 39 7.8 6 1.2 498 100.0 3.74 
คอนขาง 

มาก 

11. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ  สามารถสราง
ความพึงพอใจของทุก
ฝายในชุมชน ใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

88 17.6 251 50.3 124 24.8 29 5.8 7 1.4 499 100.0 3.77 
คอนขาง 

มาก 

12. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ  ชวยสราง
สัมพันธภาพอันดีของ
คนในชุมชน ใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

98 19.7 240 48.3 135 27.2 18 3.6 6 1.2 497 100.0 3.82 
คอนขาง 

มาก 

13. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ  ชวยลดจํานวน
อาชญากรรมเกี่ยวกับ
ชีวิต  รางกายใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

94 18.8 246 49.2 120 24.0 33 6.6 7 1.4 500 100.0 3.77 
คอนขาง 

มาก 

14. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ ชวยลดจํานวน
อาชญากรรมเกี่ยวกับ
ทรัพยสิน ใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8 ไดมากนอยเพียงไร 

109 21.9 224 45.0 124 24.9 35 7.0 6 1.2 498 100.0 3.79 
คอนขาง 

มาก 

15. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ ชวยลดจํานวน
อาชญากรรมเกี่ยวกับยา
เสพติดใหกับชุมชนซอย
ประชาชื่น-นนทบุรี 8 ได
มากนอยเพียงไร 

93 18.6 232 46.5 133 26.7 37 7.4 4 0.8 499 100.0 3.75 
คอนขาง 

มาก 
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เร่ือง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสําเร็จในการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

16. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ  ชวยลดจํานวน
อาชญากรรมเกี่ยวกับการ
พนันตางๆ ใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8 ลงไดมากนอยเพียงไร 

84 16.9 236 47.4 135 27.1 37 7.4 6 1.2 498 100.0 3.71 
คอนขาง 

มาก 

17. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ ชวยลดแหลง
อบายมุขตางๆ ใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ลงไดมาก
นอยเพียงไร 

85 17.1 246 49.4 121 24.3 42 8.4 4 0.8 498 100.0 3.73 
คอนขาง 

มาก 

18. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ ประสบ
ความสําเร็จจากการ
นํามาใชโดยรวมมาก
นอยเพียงไร 

95 19.1 248 49.8 132 26.5 20 4.0 3 0.6 498 100.0 3.83 
คอนขาง 

มาก 

19.  ความคุมคาในการ
จัดทําโครงการ 94 19.1 233 47.5 144 29.3 17 3.5 3 0.6 491 100.0 3.81 

คอนขาง 

มาก 

รวม 1,769 18.8 4,506 47.6 2,388 25.4 687 8.1 122 1.5 9,472 100.0 3.43 
คอนขาง 

มาก 

  

 จากตารางท่ี  3-35  แสดงความคิดเห็นของประชาชนภายในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  

เกี่ยวกับผลสําเร็จของการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับคอนขางมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาความคิดเห็นของประชาชนภายในซอยเกี่ยวกับ

ผลสําเร็จของการจัดระเบียบสังคมมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมากทุกขอ  โดยเรียงลําดับจาก

มากไปหานอยไดดังนี้คือ  ผลการจัดระเบียบสังคมฯ  สามารถเพ่ิมความปลอดภัยใหกับชีวิตและ

รางกายใหกับชุมชนภายในซอย (X=3.89) รองลงมาคือ  ผลการจัดระเบียบสังคมฯ  ประสบ

ความสําเร็จจากการนํามาใชโดยรวม (X=3.83)  และผลการจัดระเบียบสังคมฯ   ชวยสราง

สัมพันธภาพอันดีของคนในชุมชน ใหกับชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (X=3.82)  ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 98 

ตารางท่ี  3-36  แสดงจํานวน  รอยละ คาเฉล่ีย  และความหมายของความคิดเห็นเกี่ยวกบัผลสําเร็จ

ของการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ของเจาของสถานประกอบการ 

/รานคาในซอย 

 

เร่ือง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสําเร็จในการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถเพิ่ม
ความปลอดภัยใหกับ
ชีวิตและรางกายใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

40 28.8 49 35.3 35 25.2 10 7.2 5 3.6 139 100.0 3.78 
คอนขาง 

มาก 

2. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยใหกับ
ทรัพยสินใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8 ไดมากนอยเพียงไร 

37 26.6 46 33.1 37 26.6 13 9.4 6 4.3 139 100.0 3.68 
คอนขาง 

มาก 

3. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยเกี่ยวกับ
ยาเสพติดใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8 ไดมากนอยเพียงไร 

37 26.6 45 32.4 37 26.6 15 10.8 5 3.6 139 100.0 3.68 
คอนขาง 

มาก 

4. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถลด
ปญหาเกี่ยวกับการพนัน
ใหกับชุมชนซอยประชา
ชื่น-นนทบุรี 8 ไดใน
ระดับใด 

30 21.7 43 31.2 38 27.5 13 9.4 14 10.1 138 100.0 3.45 
คอนขาง 

มาก 

5. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยและลด
ขอพิพาทดานชูสาว
ใหกับชุมชนซอย 
ประชาชื่น-นนทบุรี 8  
ไดมากนอยเพียงไร 

32 23.4 35 25.5 40 29.2 16 11.7 14 10.2 137 100.0 3.40 
คอนขาง 

มาก 

6. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ  สามารถลด
ปญหาเกี่ยวกับการคา
ประเวณี ใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8 ไดมากนอยเพียงไร 

31 22.0 34 24.1 59 41.8 12 8.5 5 3.5 141 100.0 3.52 
คอนขาง 

มาก 

7. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยในการลด
ปญหาทะเลาะวิวาททํา
รายกันใหกับชุมชนซอย
ประชาชื่น-นนทบุรี 8  
ไดมาก    นอยเพียงไร 

27 19.3 39 27.9 40 28.6 17 12.1 17 12.1 140 100.0 3.30 
คอนขาง 

มาก 
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เร่ือง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสําเร็จในการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

8. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยในการลด
ปญหาการมีกลุมอิทธิพล
ตางๆ ใหกับชุมชนซอย
ประชาชื่น-นนทบุรี 8 ได
มาก     นอยเพียงไร 

28 19.9 37 26.2 44 31.2 12 8.5 20 14.2 141 100.0 3.29 
คอนขาง 

มาก 

9. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ สามารถสราง
ความปลอดภัยจาก
อาชญากรรมตางๆ 
ใหกับชุมชนซอยประชา
ชื่น-นนทบุรี 8 ไดมาก
นอยเพียงไร 

35 24.8 39 27.7 39 27.7 19 13.5 9 6.4 141 100.0 3.51 
คอนขาง 

มาก 

10. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ มีสวนในการ
ชวยสรางความปลอดภัย
ใหมีมากยิ่งขึ้นไดใน
ระดับใด 

44 31.2 39 27.7 37 26.2 14 9.9 7 5.0 141 100.0 3.70 
คอนขาง 

มาก 

11. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ  สามารถสราง
ความพึงพอใจของทุก
ฝายในชุมชน ใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

46 32.6 42 29.8 34 24.1 13 9.2 6 4.3 141 100.0 3.77 
คอนขาง 

มาก 

12. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ  ชวยสราง
สัมพันธภาพอันดีของ
คนในชุมชน ใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

39 27.7 45 31.9 41 29.1 11 7.8 5 3.5 141 100.0 3.72 
คอนขาง 

มาก 

13. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ  ชวยลดจํานวน
อาชญากรรมเกี่ยวกับ
ชีวิต  รางกายใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

43 30.7 44 31.4 31 22.1 11 7.9 11 7.9 140 100.0 3.69 
คอนขาง 

มาก 

14. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ ชวยลดจํานวน
อาชญากรรมเกี่ยวกับ
ทรัพยสิน ใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 
8 ไดมากนอยเพียงไร 

32 23.0 49 35.3 33 23.7 15 10.8 10 7.2 139 100.0 3.56 
คอนขาง 

มาก 

15. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ ชวยลดจํานวน
อาชญากรรมเกี่ยวกับยา
เสพติดใหกับชุมชนซอย
ประชาชื่น-นนทบุรี 8 ได
มากนอยเพียงไร 

36 25.9 41 29.5 41 29.5 13 9.4 8 5.8 139 100.0 3.60 
คอนขาง 

มาก 
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เร่ือง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสําเร็จในการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

16. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ  ชวยลดจํานวน
อาชญากรรมเกี่ยวกับ
การพนันตางๆ ใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ลงไดมาก
นอยเพียงไร 

30 21.6 42 30.2 39 28.1 17 12.2 11 7.9 139 100.0 3.45 
คอนขาง 

มาก 

17. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ ชวยลดแหลง
อบายมุขตางๆ ใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ลงไดมาก
นอยเพียงไร 

30 21.6 45 32.4 35 25.2 18 12.9 11 7.9 139 100.0 3.47 
คอนขาง 

มาก 

18. ผลการจัดระเบียบ
สังคมฯ ประสบ
ความสําเร็จจากการ
นํามาใชโดยรวมมาก
นอยเพียงไร 

34 24.8 46 33.6 29 21.2 19 13.9 9 6.6 137 100.0 3.56 
คอนขาง 

มาก 

19.  ความคุมคาในการ
จัดทําโครงการ 29 21.5 44 32.6 38 28.1 13 9.6 11 8.1 135 100.0 3.50 

คอนขาง 

มาก 

รวม 
600 25.5 804 30.7 727 28.1 271 10.6 184 8.2 2,646 100.0 3.46 

คอนขาง 

มาก 

 

 จากตารางท่ี 3-36  แสดงความคิดเห็นของเจาของสถานประกอบการ / รานคาในซอย
ประชาช่ืน-นนทบุรี 8  เกี่ยวกับผลสําเร็จของการจัดระเบียบสังคมในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ
คอนขางมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาความคิดเห็นของเจาของสถานประกอบการ / รานคาใน
ซอยเกี่ยวกับผลสําเร็จของการจัดระเบียบสังคมในซอยมีคาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมากทุกขอ  
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้  คือผลการจัดระเบียบสังคมฯ  สามารถเพ่ิมความปลอดภัย
ใหกับชีวิตและรางกายใหกับชุมชน (X=3.78) รองลงมาคือ  ผลการจัดระเบียบสังคมฯ  สามารถ
สรางความพึงพอใจของทุกฝายในชุมชน  (X=3.77) และผลการจัดระเบียบสังคมฯ  ชวยสราง
สัมพันธภาพอันดีของคนในชุมชน  (X=3.72) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  3-37  แสดงจํานวน  รอยละ คาเฉล่ีย  และความหมายของความคิดเห็นเกี่ยวกบัผลสําเร็จ

ของการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ธุรกิจบัณฑิตย 

 

เร่ือง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสําเร็จในการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ผลการจัดระเบียบสังคมฯ 
สามารถเพิ่มความปลอดภัย
ใหกับชีวิตและรางกายใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

110 24.7 204 45.8 106 23.8 16 3.6 9 2.0 445 100.0 3.88 
คอนขาง 

มาก 

2. ผลการจัดระเบียบสังคมฯ 
สามารถสรางความปลอดภัย
ใหกับทรัพยสินใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 
ไดมากนอยเพียงไร 

89 20.0 198 44.5 129 29.0 22 4.9 7 1.6 445 100.0 3.76 
คอนขาง 

มาก 

3. ผลการจัดระเบียบสังคมฯ 
สามารถสรางความปลอดภัย
เกี่ยวกับยาเสพติดใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

103 23.1 185 41.6 132 29.7 19 4.3 6 1.3 445 100.0 3.81 
คอนขาง 

มาก 

4. ผลการจัดระเบียบสังคมฯ 
สามารถลดปญหาเกี่ยวกับ
การพนันใหกับชุมชนซอย
ประชาชื่น-นนทบุรี 8 
 ไดในระดับใด 

88 19.8 199 44.7 120 27.0 25 5.6 13 2.9 445 100.0 3.73 
คอนขาง 

มาก 

5. ผลการจัดระเบียบสังคมฯ 
สามารถสรางความปลอดภัย
และลดขอพิพาทดานชูสาว
ใหกับชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

84 18.9 170 38.2 140 31.5 31 7.0 20 4.5 445 100.0 3.60 
คอนขาง 

มาก 

6. ผลการจัดระเบียบสังคมฯ  
สามารถลดปญหาเกี่ยวกับ
การคาประเวณี ใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 
ไดมากนอยเพียงไร 

105 23.7 194 43.8 115 26.0 22 5.0 7 1.6 443 100.0 3.83 
คอนขาง 

มาก 

7. ผลการจัดระเบียบสังคมฯ 
สามารถสรางความปลอดภัย
ในการลดปญหาทะเลาะ
วิวาททํารายกันใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  
ไดมาก    นอยเพียงไร 

88 19.9 178 40.2 128 28.9 32 7.2 17 3.8 443 100.0 3.65 
คอนขาง 

มาก 

8. ผลการจัดระเบียบสังคมฯ 
สามารถสรางความปลอดภัย
ในการลดปญหาการมีกลุม
อิทธิพลตางๆ ใหกับชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 
ไดมาก     นอยเพียงไร 

97 21.9 181 41.0 121 27.4 23 5.2 20 4.5 442 100.0 3.71 
คอนขาง 

มาก 
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เร่ือง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสําเร็จในการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

9. ผลการจัดระเบียบสังคมฯ 
สามารถสรางความปลอดภัย
จากอาชญากรรมตางๆ ใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

95 21.5 180 40.7 123 27.8 33 7.5 11 2.5 442 100.0 3.71 
คอนขาง 

มาก 

10. ผลการจัดระเบียบสังคมฯ 
มีสวนในการชวยสรางความ
ปลอดภัยใหมีมากยิ่งขึ้นได
ในระดับใด 

110 24.8 183 41.2 112 25.2 29 6.5 10 2.3 444 100.0 3.80 
คอนขาง 

มาก 

11. ผลการจัดระเบียบสังคมฯ  
สามารถสรางความพึงพอใจ
ของทุกฝายในชุมชน ใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

90 20.3 192 43.2 131 29.5 26 5.9 5 1.1 444 100.0 3.76 
คอนขาง 

มาก 

12. ผลการจัดระเบียบสังคมฯ  
ชวยสรางสัมพันธภาพอันดี
ของคนในชุมชน ใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

96 21.7 198 44.7 124 28.0 19 4.3 6 1.4 443 100.0 3.81 
คอนขาง 

มาก 

13. ผลการจัดระเบียบสังคมฯ  
ชวยลดจํานวนอาชญากรรม
เกี่ยวกับชีวิต  รางกายใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

102 23.0 184 41.4 122 27.5 25 5.6 11 2.5 444 100.0 3.77 
คอนขาง 

มาก 

14. ผลการจัดระเบียบสังคมฯ 
ชวยลดจํานวนอาชญากรรม
เกี่ยวกับทรัพยสิน ใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

109 24.5 200 45.0 107 24.1 19 4.3 9 2.0 444 100.0 3.86 
คอนขาง 

มาก 

15. ผลการจัดระเบียบสังคมฯ 
ชวยลดจํานวนอาชญากรรม
เกี่ยวกับยาเสพติดใหกับ
ชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ไดมากนอย
เพียงไร 

88 19.8 186 41.9 132 29.7 28 6.3 10 2.3 444 100.0 3.71 
คอนขาง 

มาก 

16. ผลการจัดระเบียบสังคมฯ  
ชวยลดจํานวนอาชญากรรม
เกี่ยวกับการพนันตางๆ 
ใหกับชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ลงไดมากนอย
เพียงไร 

95 21.4 198 44.6 116 26.1 22 5.0 13 2.9 444 100.0 3.77 
คอนขาง 

มาก 

17. ผลการจัดระเบียบสังคมฯ 
ชวยลดแหลงอบายมุขตางๆ 
ใหกับชุมชนซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ลงไดมากนอย
เพียงไร 

89 20.0 190 42.8 120 27.0 34 7.7 11 2.5 444 100.0 3.70 
คอนขาง 

มาก 

18. ผลการจัดระเบียบสังคมฯ 
ประสบความสําเร็จจากการ
นํามาใชโดยรวมมากนอย
เพียงไร 

92 20.7 189 42.6 120 27.0 31 7.0 12 2.7 444 100.0 3.72 
คอนขาง 

มาก 

 
 

              

DPU



 103 

เร่ือง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสําเร็จในการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

19.  ความคุมคาในการจัดทํา
โครงการ 111 25.3 169 38.6 118 26.9 29 6.6 11 2.5 438 100.0 3.78 

คอนขาง 

มาก 

รวม 1,841 22.0 3,578 42.6 2,316 27.6 485 6.0 208 2.8 8,428 100.0 3.45 
คอนขาง 

มาก 

 

 จากตารางท่ี  3-37  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเกี่ยวกับ

ผลสําเร็จของการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ

คอนขางมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

เกี่ยวกับผลสําเร็จของการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

คอนขางมากทุกขอ  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือผลการจัดระเบียบสังคมฯ สามารถ

เพิ่มความปลอดภัยใหกับชีวิตและรางกายใหกับชุมชนซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 (X=3.88)  

รองลงมาคือ  ผลการจัดระเบียบสังคมฯ ชวยลดจํานวนอาชญากรรมเก่ียวกับทรัพยสิน ใหกับชุมชน 

(X=3.86)  และผลการจัดระเบียบสังคมฯ  สามารถชวยลดปญหาเกี่ยวกับการคาประเวณีภายใน

ชุมชน (X=3.83) ตามลําดับ 

 
สวนท่ี  4  แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสําคัญท่ีมีผล
ตอการจัดระเบียบสังคม  ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8   
 

ตารางท่ี  3-38  แสดงจํานวน รอยละ  คาเฉล่ีย  และความหมายของความคิดเห็นเกี่ยวกบัปจจัยสําคัญ

ท่ีมีผลตอการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี8จําแนกตามกลุมของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ปจจัย 

ผลที่มีตอความสําเร็จของการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดระเบียบสังคม 306 20.3 757 50.3 302 20.1 129 8.6 10 0.7 1,504 100.0 3.81 

คอนขาง 

มาก 

2. การตระหนักถึง
ความสําคัญของการจัด
ระเบียบสังคม 

359 23.6 756 49.8 293 19.3 92 6.1 19 1.3 1,519 100.0 3.88 
คอนขาง 

มาก 

3. คุณภาพของคณะทํางาน
ในการจัดระเบียบสังคม 335 22.1 668 44.0 382 25.2 113 7.4 20 1.3 1,518 100.0 3.78 

คอนขาง 

มาก 

4. การบริหารจัดการ
โครงการการจัดระเบียบ
สังคมที่มีประสิทธิภาพ 

345 22.6 668 43.8 380 24.9 108 7.1 24 1.6 1,525 100.0 3.79 
คอนขาง 

มาก 

5. การดําเนินการอยางจริงจัง
และตอเน่ือง 395 26.8 607 41.2 327 22.2 112 7.6 32 2.2 1,473 100.0 3.83 

คอนขาง 

มาก 
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ปจจัย 

ผลที่มีตอความสําเร็จของการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

6. ความเขมงวดในการบังคับ
ใชกฎระเบียบและกฎหมาย 364 23.8 646 42.3 359 23.5 126 8.2 33 2.2 1,528 100.0 3.77 

คอนขาง 

มาก 

7. การลงโทษอยางจริงจังกับ
ผูที่ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และกฎหมาย 

357 23.4 611 40.0 397 26.0 123 8.0 40 2.6 1,528 100.0 3.73 
คอนขาง 

มาก 

8. ความเพียงพอของ
งบประมาณ ที่นํามาใชใน
การจัดระเบียบสังคม 

313 20.5 633 41.5 418 27.4 123 8.1 38 2.5 1,525 100.0 3.69 
คอนขาง 

มาก 

9. การรณรงคเร่ืองการจัด
ระเบียบสังคมอยางจริงจัง
และตอเน่ือง 

366 24.1 632 41.6 356 23.4 124 8.2 41 2.7 1,519 100.0 3.76 
คอนขาง 

มาก 

10. ความรวมมือของ
ผูประกอบการหอพัก 363 23.7 628 41.0 362 23.6 148 9.7 31 2.0 1,532 100.0 3.75 

คอนขาง 

มาก 

11. ความรวมมือของ
ผูประกอบการรานคา 356 23.3 635 41.5 373 24.4 140 9.1 27 1.8 1,531 100.0 3.75 

คอนขาง 

มาก 

12. ความรวมมือของคนใน
ชุมชน 365 23.8 643 42.0 370 24.2 128 8.4 26 1.7 1,532 100.0 3.78 

คอนขาง 

มาก 

13. ความรวมมือของ
เจาหนาที่ภาครัฐ 409 26.7 615 40.2 359 23.5 103 6.7 44 2.9 1,530 100.0 3.81 

คอนขาง 

มาก 

14. ความรวมมือของ
นักศึกษา 387 25.4 554 36.3 399 26.2 130 8.5 55 3.6 1,525 100.0 3.71 

คอนขาง 

มาก 

รวม 5,020 23.7 9,053 42.8 5,077 24.1 1,699 8.1 440 2.3 21,289 100.0 3.77 คอนขาง 

มาก 

 

 จากตารางท่ี  3-38  ความคิดเห็นของทุกกลุมท่ีมีสวนเกี่ยวของกับปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการ
จัดระเบียบสังคมในซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมาก  เม่ือ
พิจารณาเปนเร่ือง ๆ พบวา 

1.  ความรูความเขาใจ/การตระหนักถึงความสําคัญของการจัดระเบียบสังคม มีคาเฉล่ีย  X =  
3.88 มีคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก 

2.  การบริหารจัดการ 
2.1  คุณภาพของคณะทํางานในการจดัระเบียบสังคม มีคาเฉล่ีย  X =  3.78     
       มีคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก 
2.2  การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพมีคาเฉล่ีย  X =  3.79    มีคะแนนอยูใน 
       ระดับคอนขางมาก 
2.3  การดําเนนิการอยางจริงจังและตอเนื่องมีคาเฉล่ีย  X =  3.83    มีคะแนนอยูใน 
       ระดับคอนขางมาก 
2.4  ความรวมมือ  ของผูประกอบการหอพกั  รานคา คนในชุมชน เจาหนาท่ี 
       ภาครัฐ และนักศึกษา มีคาเฉล่ีย  X =  3.78    มีคะแนนอยูในระดับ 
       คอนขางมาก 
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2.5  ความตอเนื่องในการรณรงคเร่ืองการจัดระเบียบสังคมอยางจริงจังและตอเนื่อง   
       มีคาเฉล่ีย X =  3.76    มีคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก 
2.6  การบังคับใชกฎหมาย   ความเขมงวดในการใชกฎระเบียบและกฎหมาย/การ 
       ลงโทษอยางจริงจังกับผูท่ีไมปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายมีคาเฉล่ีย   
        X =  3.73    มีคะแนนอยูในระดับ คอนขางมาก 
2.7  งบประมาณ  ความเพียงพอในงบประมาณท่ีนํามาใช  มีคาเฉล่ีย  X =  3.69     
       มีคะแนนอยูในระดับคอนขางมาก 

 
ตารางท่ี  3-39  แสดงจํานวน รอยละ  คาเฉล่ีย  และความหมายของความคิดเห็นเกี่ยวกบัปจจัย 

สําคัญท่ีมีผลตอการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ของเจาพนักงานของรัฐท่ี

เกี่ยวของ 

 

ปจจัย 

ผลที่มีตอความสําเร็จของการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดระเบียบสังคม 32 13.9 135 58.7 34 14.8 26 11.3 3 1.3 230 100.0 3.73 

คอนขาง 

มาก 

2. การตระหนักถึง
ความสําคัญของการจัด
ระเบียบสังคม 

34 14.4 141 59.7 40 16.9 14 5.9 7 3.0 236 100.0 3.77 
คอนขาง 

มาก 

3. คุณภาพของคณะทํางาน
ในการจัดระเบียบสังคม 29 12.4 120 51.5 64 27.5 16 6.9 4 1.7 233 100.0 3.66 

คอนขาง 

มาก 

4. การบริหารจัดการ
โครงการการจัดระเบียบ
สังคมที่มีประสิทธิภาพ 

34 14.4 120 50.8 61 25.8 14 5.9 7 3.0 236 100.0 3.68 
คอนขาง 

มาก 

5. การดําเนินการอยางจริงจัง
และตอเน่ือง 49 21.8 107 47.6 49 21.8 15 6.7 5 2.2 225 100.0 3.80 

คอนขาง 

มาก 

6. ความเขมงวดในการบังคับ
ใชกฎระเบียบและกฎหมาย 42 18.0 117 50.2 54 23.2 13 5.6 7 3.0 233 100.0 3.75 

คอนขาง 

มาก 

7. การลงโทษอยางจริงจังกับ
ผูที่ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และกฎหมาย 

41 17.7 100 43.3 66 28.6 15 6.5 9 3.9 231 100.0 3.65 
คอนขาง 

มาก 

8. ความเพียงพอของ
งบประมาณ ที่นํามาใชใน
การจัดระเบียบสังคม 

31 13.3 104 44.6 68 29.2 21 9.0 9 3.9 233 100.0 3.55 
คอนขาง 

มาก 

9. การรณรงคเร่ืองการจัด
ระเบียบสังคมอยางจริงจัง
และตอเน่ือง 

42 18.3 103 45.0 58 25.3 16 7.0 10 4.4 229 100.0 3.66 
คอนขาง 

มาก 

10. ความรวมมือของ
ผูประกอบการหอพัก 41 17.6 81 34.8 44 18.9 58 24.9 9 3.9 233 100.0 3.37 

คอนขาง 

มาก 

11. ความรวมมือของ
ผูประกอบการรานคา 37 15.9 98 42.1 48 20.6 42 18.0 8 3.4 233 100.0 3.49 

คอนขาง 

มาก 

12. ความรวมมือของคนใน
ชุมชน 
 

37 15.9 102 44.0 49 21.1 39 16.8 5 2.2 232 100.0 3.55 
คอนขาง 

มาก 
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ปจจัย 

ผลที่มีตอความสําเร็จของการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

13. ความรวมมือของ
เจาหนาที่ภาครัฐ 43 18.5 117 50.2 50 21.5 15 6.4 8 3.4 233 100.0 3.74 

คอนขาง 

มาก 

14. ความรวมมือของ
นักศึกษา 43 18.8 67 29.3 91 39.7 19 8.3 9 3.9 229 100.0 3.51 

คอนขาง 

มาก 

รวม 535 16.9 1,512 47.9 776 25.4 323 13.2 100 3.3 3,246 100.0 3.64 คอนขาง 

มาก 

 

 

 จากตารางท่ี  3-39  แสดงความคิดเห็นของเจาพนักงานของรัฐท่ีเกี่ยวของกับปจจัยสําคัญท่ีมี

ผลตอการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ

คอนขางมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาความคิดเห็นของเจาพนักงานของรัฐท่ีเกี่ยวของกับ

ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการจัดระเบียบสังคมในซอย  คาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมากทุกขอ  โดย

เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้  คือการดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง (X=3.80)  

รองลงมาคือ  การตระหนักถึงความสําคัญของการจัดระเบียบสังคม  (X=3.77)  และ ความเขมงวด

ในการบังคับใชกฎระเบียบและกฎหมาย (X=3.75)  ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี  3-40  แสดงจํานวน รอยละ  คาเฉล่ีย  และความหมายของความคิดเห็นเกี่ยวกบัปจจัยสําคัญ

ท่ีมีผลตอการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ของอาจารยมหาวิทยาลัย 

ธุรกิจบัณฑิตย 

 

ปจจัย 

ผลที่มีตอความสําเร็จของการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดระเบียบสังคม 32 19.0 82 48.8 44 26.2 9 5.4 1 0.6 168 100.0 3.80 

คอนขาง 

มาก 

2. การตระหนักถึง
ความสําคัญของการจัด
ระเบียบสังคม 

52 30.8 70 41.4 36 21.3 10 5.9 1 0.6 169 100.0 3.96 
คอนขาง 

มาก 

3. คุณภาพของคณะทํางาน
ในการจัดระเบียบสังคม 50 29.6 64 37.9 44 26.0 10 5.9 1 0.6 169 100.0 3.90 

คอนขาง 

มาก 

4. การบริหารจัดการ
โครงการการจัดระเบียบ
สังคมที่มีประสิทธิภาพ 

52 30.8 62 36.7 46 27.2 8 4.7 1 0.6 169 100.0 3.92 
คอนขาง 

มาก 

5. การดําเนินการอยางจริงจัง
และตอเน่ือง 62 36.9 49 29.2 42 25.0 11 6.5 4 2.4 168 100.0 3.92 

คอนขาง 

มาก 

6. ความเขมงวดในการบังคับ
ใชกฎระเบียบและกฎหมาย 54 31.8 58 34.1 40 23.5 14 8.2 4 2.4 170 100.0 3.85 

คอนขาง 

มาก 

7. การลงโทษอยางจริงจังกับ
ผูที่ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และกฎหมาย 

50 29.4 58 34.1 46 27.1 12 7.1 4 2.4 170 100.0 3.81 
คอนขาง 

มาก 
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ปจจัย 

ผลที่มีตอความสําเร็จของการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

8. ความเพียงพอของ
งบประมาณ ที่นํามาใชใน
การจัดระเบียบสังคม 

53 31.2 50 29.4 53 31.2 10 5.9 4 2.4 170 100.0 3.81 
คอนขาง 

มาก 

9. การรณรงคเร่ืองการจัด
ระเบียบสังคมอยางจริงจัง
และตอเน่ือง 

60 35.5 54 32.0 40 23.7 10 5.9 5 3.0 169 100.0 3.91 
คอนขาง 

มาก 

10. ความรวมมือของ
ผูประกอบการหอพัก 53 31.2 59 34.7 44 25.9 11 6.5 3 1.8 170 100.0 3.87 

คอนขาง 

มาก 

11. ความรวมมือของ
ผูประกอบการรานคา 
 

55 32.4 52 30.6 49 28.8 11 6.5 3 1.8 170 100.0 3.85 
คอนขาง 

มาก 

12. ความรวมมือของคนใน
ชุมชน 53 31.2 57 33.5 47 27.6 11 6.5 2 1.2 170 100.0 3.87 

คอนขาง 

มาก 

13. ความรวมมือของ
เจาหนาที่ภาครัฐ 56 32.9 55 32.4 46 27.1 11 6.5 2 1.2 170 100.0 3.89 

คอนขาง 

มาก 

14. ความรวมมือของ
นักศึกษา 62 36.5 44 25.9 40 23.5 18 10.6 6 3.5 170 100.0 3.81 

คอนขาง 

มาก 

รวม 744 31.9 814 35.2 617 26.2 156 6.9 41 2.3 2,372 100.0 3.87 คอนขาง 

มาก 

 

 จากตารางท่ี  3-40  แสดงความคิดเห็นของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเกี่ยวกับปจจัย

สําคัญท่ีมีผลตอการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ

คอนขางมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาความคิดเห็นของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

เกี่ยวกับปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการจัดระเบียบสังคมในซอย  คาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมากทุกขอ  

โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือ  การตระหนักถึงความสําคัญของการจัดระเบียบสังคม 

(X=3.96)  รองลงมาคือ การบริหารจัดการโครงการจัดระเบียบสังคมท่ีมีประสิทธิภาพและการ

ดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง  (X=3.92)  และการรณรงคเร่ืองการจัดระเบียบสังคมอยาง

จริงจังและตอเนื่อง  (X=3.91)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  3-41  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย  และความหมายของความคิดเห็นเกี่ยวกบัปจจัยสําคัญ

ท่ีมีผลตอการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ของผูประกอบการหอพกัในซอย 

 

ปจจัย 

ผลที่มีตอความสําเร็จของการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดระเบียบสังคม 9 16.4 28 50.9 10 18.2 8 14.5 0 0.0 55 100.0 3.69 

คอนขาง 

มาก 

2. การตระหนักถึงความ 
สําคัญของการจัดระเบียบ
สังคม 

15 26.8 24 42.9 9 16.1 5 8.9 3 5.4 56 100.0 3.77 
คอนขาง 

มาก 

3. คุณภาพของคณะทํางาน
ในการจัดระเบียบสังคม 15 26.8 22 39.3 11 19.6 6 10.7 2 3.6 56 100.0 3.75 

คอนขาง 

มาก 

4. การบริหารจัดการ
โครงการการจัดระเบียบ
สังคมที่มีประสิทธิภาพ 

17 30.4 17 30.4 14 25.0 7 12.5 1 1.8 56 100.0 3.75 
คอนขาง 

มาก 

5. การดําเนินการอยางจริงจัง
และตอเน่ือง 16 32.7 15 30.6 11 22.4 5 10.2 2 4.1 49 100.0 3.78 

คอนขาง 

มาก 

6. ความเขมงวดในการบังคับ
ใชกฎระเบียบและกฎหมาย 15 27.3 20 36.4 12 21.8 6 10.9 2 3.6 55 100.0 3.73 

คอนขาง 

มาก 

7. การลงโทษอยางจริงจังกับ
ผูที่ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และกฎหมาย 

14 25.0 20 35.7 12 21.4 7 12.5 3 5.4 56 100.0 3.62 
คอนขาง 

มาก 

8. ความเพียงพอของ
งบประมาณ ที่นํามาใชใน
การจัดระเบียบสังคม 

8 14.3 19 33.9 22 39.3 6 10.7 1 1.8 56 100.0 3.48 
คอนขาง 

มาก 

9. การรณรงคเร่ืองการจัด
ระเบียบสังคมอยางจริงจัง
และตอเน่ือง 

12 21.4 24 42.9 10 17.9 8 14.3 2 3.6 56 100.0 3.64 
คอนขาง 

มาก 

10. ความรวมมือของ
ผูประกอบการหอพัก 11 19.3 26 45.6 12 21.1 7 12.3 1 1.8 57 100.0 3.68 

คอนขาง 

มาก 

11. ความรวมมือของ
ผูประกอบการรานคา 12 21.1 15 26.3 16 28.1 11 19.3 3 5.3 57 100.0 3.39 

คอนขาง 

มาก 

12. ความรวมมือของคน 
ในชุมชน 12 21.1 15 26.3 19 33.3 10 17.5 1 1.8 57 100.0 3.47 

คอนขาง 

มาก 

13. ความรวมมือของ
เจาหนาที่ภาครัฐ 18 31.6 19 33.3 12 21.1 4 7.0 4 7.0 57 100.0 3.75 

คอนขาง 

มาก 

14. ความรวมมือของ
นักศึกษา 11 19.3 18 31.6 14 24.6 11 19.3 3 5.3 57 100.0 3.40 

คอนขาง 

มาก 

รวม 185 25.0 282 37.5 184 25.2 101 13.9 28 4.6 780 100.0 3.63 คอนขาง 

มาก 

 

 

 จากตารางท่ี  3-41  แสดงความคิดเห็นของผูประกอบการหอพักในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 

8 เกี่ยวกับปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการจัดระเบียบสังคมในซอย ในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ

คอนขางมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาความคิดเห็นของผูประกอบการหอพักเกี่ยวกับปจจัย

สําคัญท่ีมีผลตอการจัดระเบียบสังคมในซอย  คาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมากทุกขอ โดยเรียงลําดับ
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จากมากไปหานอยไดดังนี้  คือการดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง (X=3.78)  รองลงมาคือ การ

ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดระเบียบสังคม  (X=3.77)  และ คุณภาพของคณะทํางานในการ

จัดระเบียบสังคม  และการบริหารจัดการโครงการการจัดระเบียบสังคมท่ีมีประสิทธิภาพ (X=3.75)  

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี  3-42  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย  และความหมายของความคิดเห็นเกี่ยวกบัปจจัยสําคัญ

ท่ีมีผลตอการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ของประชาชนในซอย 
 

ปจจัย 

ผลที่มีตอความสําเร็จของการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดระเบียบสังคม 121 24.7 230 46.9 102 20.8 37 7.6 0 0.0 490 100.0 3.89 

คอนขาง 

มาก 

2. การตระหนักถึง
ความสําคัญของการจัด
ระเบียบสังคม 

115 23.4 250 50.8 93 18.9 32 6.5 2 0.4 492 100.0 3.90 
คอนขาง 

มาก 

3. คุณภาพของคณะทํางาน
ในการจัดระเบียบสังคม 125 25.4 210 42.7 116 23.6 38 7.7 3 0.6 492 100.0 3.85 

คอนขาง 

มาก 

4. การบริหารจัดการ
โครงการการจัดระเบียบ
สังคมที่มีประสิทธิภาพ 

123 24.9 228 46.2 104 21.1 33 6.7 5 1.0 493 100.0 3.87 
คอนขาง 

มาก 

5. การดําเนินการอยางจริงจัง
และตอเน่ือง 126 25.9 211 43.4 110 22.6 35 7.2 4 0.8 486 100.0 3.86 

คอนขาง 

มาก 

6. ความเขมงวดในการบังคับ
ใชกฎระเบียบและกฎหมาย 119 24.0 221 44.6 110 22.2 41 8.3 4 0.8 495 100.0 3.83 

คอนขาง 

มาก 

7. การลงโทษอยางจริงจังกับ
ผูที่ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และกฎหมาย 

114 23.1 220 44.5 116 23.5 37 7.5 7 1.4 494 100.0 3.80 
คอนขาง 

มาก 

8. ความเพียงพอของ
งบประมาณ ที่นํามาใช 
ในการจัดระเบียบสังคม 

97 19.6 229 46.4 126 25.5 34 6.9 8 1.6 494 100.0 3.76 
คอนขาง 

มาก 

9. การรณรงคเร่ืองการจัด
ระเบียบสังคมอยางจริงจัง
และตอเน่ือง 

116 23.7 223 45.5 112 22.9 32 6.5 7 1.4 490 100.0 3.83 
คอนขาง 

มาก 

10. ความรวมมือของ
ผูประกอบการหอพัก 123 24.8 231 46.6 114 23.0 24 4.8 4 0.8 496 100.0 3.90 

คอนขาง 

มาก 

11. ความรวมมือของ
ผูประกอบการรานคา 116 23.5 230 46.6 118 23.9 26 5.3 4 0.8 494 100.0 3.87 

คอนขาง 

มาก 

12. ความรวมมือของคน 
ในชุมชน 122 24.6 228 46.1 113 22.8 28 5.7 4 0.8 495 100.0 3.88 

คอนขาง 

มาก 

13. ความรวมมือของ
เจาหนาที่ภาครัฐ 139 28.1 205 41.5 118 23.9 26 5.3 6 1.2 494 100.0 3.90 

คอนขาง 

มาก 

14. ความรวมมือของ
นักศึกษา 126 25.5 216 43.6 108 21.8 36 7.3 9 1.8 495 100.0 3.84 

คอนขาง 

มาก 

รวม 1,682 24.5 3,132 45.5 1,560 22.7 459 6.8 67 1.2 6,900 100.0 3.86 คอนขาง 

มาก 
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 จากตารางท่ี  3-42  แสดงความคิดเห็นของประชาชนในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 เกี่ยวกับ

ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการจัดระเบียบสังคมในซอย  ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางมาก  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาความคิดเห็นของประชาชนในซอยเก่ียวกับปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการ

จัดระเบียบสังคมในซอย  คาเฉล่ียอยูในระดับคอนขางมากทุกขอ  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย

ไดดังนี้  คือการตระหนักถึงความสําคัญของการจัดระเบียบสังคม  ความรวมมือของผูประกอบการ

หอพักและความรวมมือของเจาหนาท่ีภาครัฐ (X=3.90) รองลงมาคือ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

จัดระเบียบสังคม  (X=3.89)     การบริหารจัดการโครงการการจัดระเบียบสังคมที่มีประสิทธิภาพ 

(X=3.87)ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 3-43  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย  และความหมายของความคิดเห็นเกี่ยวกบัปจจัยสําคัญ

ท่ีมีผลตอการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ของเจาของสถานประกอบการ / 

รานคาในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 

 

ปจจัย 

ผลที่มีตอความสําเร็จของการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดระเบียบสังคม 22 16.4 58 43.3 26 19.4 27 20.1 1 0.7 134 100.0 3.54 

คอนขาง 

มาก 

2. การตระหนักถึง
ความสําคัญของการจัด
ระเบียบสังคม 

35 26.5 56 42.4 27 20.5 11 8.3 3 2.3 132 100.0 3.83 
คอนขาง 

มาก 

3. คุณภาพของคณะทํางาน
ในการจัดระเบียบสังคม 34 25.2 45 33.3 34 25.2 18 13.3 4 3.0 135 100.0 3.64 

คอนขาง 

มาก 

4. การบริหารจัดการ
โครงการการจัดระเบียบ
สังคมที่มีประสิทธิภาพ 

25 18.7 56 41.8 31 23.1 19 14.2 3 2.2 134 100.0 3.60 
คอนขาง 

มาก 

5. การดําเนินการอยางจริงจัง
และตอเน่ือง 29 22.5 47 36.4 30 23.3 16 12.4 7 5.4 129 100.0 3.58 

คอนขาง 

มาก 

6. ความเขมงวดในการบังคับ
ใชกฎระเบียบและกฎหมาย 27 20.0 49 36.3 33 24.4 20 14.8 6 4.4 135 100.0 3.53 

คอนขาง 

มาก 

7. การลงโทษอยางจริงจังกับ
ผูที่ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และกฎหมาย 

26 19.3 40 29.6 42 31.1 21 15.6 6 4.4 135 100.0 3.44 
คอนขาง 

มาก 

8. ความเพียงพอของ
งบประมาณ ที่นํามาใช 
ในการจัดระเบียบสังคม 

19 14.4 45 34.1 45 34.1 14 10.6 9 6.8 132 100.0 3.39 
คอนขาง 

มาก 

9. การรณรงคเร่ืองการจัด
ระเบียบสังคมอยางจริงจัง
และตอเน่ือง 

25 18.7 46 34.3 33 24.6 24 17.9 6 4.5 134 100.0 3.45 
คอนขาง 

มาก 

10. ความรวมมือของ
ผูประกอบการหอพัก 28 20.7 48 35.6 40 29.6 12 8.9 7 5.2 135 100.0 3.58 

คอนขาง 

มาก 

11. ความรวมมือของ
ผูประกอบการรานคา 29 21.3 49 36.0 45 33.1 10 7.4 3 2.2 136 100.0 3.67 

คอนขาง 

มาก 
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ปจจัย 

ผลที่มีตอความสําเร็จของการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

12. ความรวมมือของคน 
ในชุมชน 31 22.8 52 38.2 38 27.9 11 8.1 4 2.9 136 100.0 3.70 

คอนขาง 

มาก 

13. ความรวมมือของ
เจาหนาที่ภาครัฐ 36 26.7 40 29.6 34 25.2 14 10.4 11 8.1 135 100.0 3.56 

คอนขาง 

มาก 

14. ความรวมมือของ
นักศึกษา 33 24.8 36 27.1 39 29.3 15 11.3 10 7.5 133 100.0 3.50 

คอนขาง 

มาก 

รวม 399 21.9 667 36.2 497 27.2 232 13.5 80 5.3 1,875 100.0 3.57 คอนขาง 

มาก 

 

 จากตารางท่ี  3-43  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการจัดระเบียบสังคม

ในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ของเจาของสถานประกอบการ / รานคาในซอยในภาพรวมมีคาเฉล่ีย

อยูในระดับคอนขางมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอ

การจัดระเบียบสังคมในซอยของเจาของสถานประกอบการ / รานคาในซอย  คาเฉล่ียอยูในระดับ

คอนขางมากทุกขอ  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้  คือการตระหนักถึงความสําคัญของ

การจัดระเบียบสังคม (X=3.83)  รองลงมาคือ ความรวมมือของคนในชุมชน (X=3.70) และความ

รวมมือของผูประกอบการรานคา (X=3.67) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี  3-44  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย  และความหมายของความคิดเห็นเกี่ยวกบัปจจัยสําคัญ

ท่ีมีผลตอการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ธุรกิจบัณฑิตย 

 

ปจจัย 

ผลที่มีตอความสําเร็จของการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดระเบียบสังคม 90 21.1 224 52.5 86 20.1 22 5.2 5 1.2 427 100.0 3.87 

คอนขาง 

มาก 

2. การตระหนักถึง
ความสําคัญของการจัด
ระเบียบสังคม 

108 24.9 215 49.5 88 20.3 20 4.6 3 0.7 434 100.0 3.93 
คอนขาง 

มาก 

3. คุณภาพของคณะทํางาน
ในการจัดระเบียบสังคม 82 18.9 207 47.8 113 26.1 25 5.8 6 1.4 433 100.0 3.77 

คอนขาง 

มาก 

4. การบริหารจัดการ
โครงการการจัดระเบียบ
สังคมที่มีประสิทธิภาพ 

94 21.5 185 42.3 124 28.4 27 6.2 7 1.6 437 100.0 3.76 
คอนขาง 

มาก 

5. การดําเนินการอยางจริงจัง
และตอเน่ือง 113 27.2 178 42.8 85 20.4 30 7.2 10 2.4 416 100.0 3.85 

คอนขาง 

มาก 

6. ความเขมงวดในการบังคับ
ใชกฎระเบียบและกฎหมาย 

107 24.3 181 41.1 110 25.0 32 7.3 10 2.3 440 100.0 3.78 คอนขาง 

มาก 

 

 

DPU



 112 

ปจจัย 

ผลที่มีตอความสําเร็จของการจัดระเบียบสังคม 
คาเฉลี่ย

คะแนน 

ความ 

หมาย 
มาก คอนขางมาก ไมแนใจ คอนขางนอย นอย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

7. การลงโทษอยางจริงจังกับ
ผูที่ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และกฎหมาย 

112 25.3 173 39.1 115 26.0 31 7.0 11 2.5 442 100.0 3.78 
คอนขาง 

มาก 

8. ความเพียงพอของ
งบประมาณ ที่นํามาใช 
ในการจัดระเบียบสังคม 

105 23.9 186 42.3 104 23.6 38 8.6 7 1.6 440 100.0 3.78 
คอนขาง 

มาก 

9. การรณรงคเร่ืองการจัด
ระเบียบสังคมอยางจริงจัง
และตอเน่ือง 

111 25.2 182 41.3 103 23.4 34 7.7 11 2.5 441 100.0 3.79 
คอนขาง 

มาก 

10. ความรวมมือของ
ผูประกอบการหอพัก 107 24.3 183 41.5 108 24.5 36 8.2 7 1.6 441 100.0 3.79 

คอนขาง 

มาก 

11. ความรวมมือของ
ผูประกอบการรานคา 107 24.3 191 43.3 97 22.0 40 9.1 6 1.4 441 100.0 3.80 

คอนขาง 

มาก 

12. ความรวมมือของคน 
ในชุมชน 110 24.9 189 42.8 104 23.5 29 6.6 10 2.3 442 100.0 3.81 

คอนขาง 

มาก 

13. ความรวมมือของ
เจาหนาที่ภาครัฐ 117 26.5 179 40.6 99 22.4 33 7.5 13 2.9 441 100.0 3.80 

คอนขาง 

มาก 

14. ความรวมมือของ
นักศึกษา 112 25.4 173 39.2 107 24.3 31 7.0 18 4.1 441 100.0 3.75 

คอนขาง 

มาก 

รวม 1,475 24.3 2,646 43.6 1,443 23.8 428 7.2 124 2.4 6,116 100.0 3.80 
คอนขาง 

มาก 

 

 จากตารางท่ี  3-44  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเกี่ยวกับ

ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับคอนขางมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย เกี่ยวกับปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการจัดระเบียบสังคมในซอย   คาเฉล่ียอยูในระดับ

คอนขางมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือ  การตระหนักถึงความสําคัญของ

การจัดระเบียบสังคม (X=3.93) รองลงมาคือ  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม 

(X=3.87)  และการดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง (X=3.85)  ตามลําดับ 

 
สวนท่ี 5  ความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาหรืออุปสรรคในการจัดระเบียบสังคม  
  ซอยประชาชืน่-นนทบุรี 8 

5.1  ปญหาหรืออุปสรรคดานกฎ / ระเบียบ /  พระราชบัญญัติท่ีบังคับใช 
 1)  การขาดความรูความเขาใจในกฎระเบียบ  และการขาดการประชาสัมพันธให 
       ทราบถึงโครงการและกฎระเบียบท่ีกําหนด  รวมถึงผลดีผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน 
       กับผูท่ีเกี่ยวของ 
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 2)  การปฏิบัติตามกฎระเบียบบางขอ ตองใชระยะเวลาและตองทําใหผูท่ีเกี่ยวของ 
       และผูให ความรวมมือเห็นความสําคัญของโครงการ 
 3)  กฎระเบียบไมชัดเจนไมครอบคลุม ไมรัดกุม ไมเขมงวด ไมจริงจัง ไมมีการ 
      ลงโทษผูกระทําความผิดอยางแทจริง 
 4)  กฎระเบียบเขมงวดเกินไป  ยากแกการปฏิบัติจริง เชน กฎระเบียบท่ีเขมงวด 
       มากเกินไปทําใหมีผูตองการเขาพักในหอพักมีจํานวนนอย เปนตน 
 5)  การขาดบุคลากรในการแกปญหาเชิงนโยบาย 
 6)  ระดับของความเขมงวดของการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผูท่ีเกี่ยวของ 
       ไมเทาเทียมกัน 
 
5.2  ปญหาหรืออุปสรรคดานเจาหนา ท่ีของรัฐซ่ึงเปนผู บังคับใชกฎ  /  ระเบียบ  /  

พระราชบัญญัติ 
 1)  เจาหนาท่ีของรัฐไมเพียงพอ  ทําใหการตรวจตราไมท่ัวถึงและไมตอเนื่อง 
 2)  เจาหนาท่ีของรัฐปลอยปละละเลย  ไมจริงจัง  ไมเขมงวด 
 3)  เจาหนาท่ีของรัฐไมสามารถตรวจพบการกระทําความผิด  เนื่องจากไมรูเทาทัน 
       ผูกระทําความผิด 
 4)  เจาหนาท่ีของรัฐเลือกปฏิบัติตอบุคคลกลุมตางๆ ไมเสมอภาคกัน  ไมมีความ 
       ยุติธรรม 
 5)  เจาหนาท่ีของรัฐไมสามารถปฏิบัติงานไดทันเวลาเม่ือเกิดเหตุรายข้ึน   
       โดยเดินทางมาถึงท่ีเกิดเหตุชาทําใหไมสามารถจับกุมผูกระทําความผิดได 
 6)  เจาหนาท่ีของรัฐไมปฏิบัติตามกฎระเบียบเอง  และใชกฎหมายในทางท่ีผิด 
 7)  เจาหนาท่ีของรัฐเกรงกลัวผูมีอิทธิพล 
 
5.3  ปญหาหรืออุปสรรคดานความรวมมือของผูประกอบการหอพัก  รานคา  และสถาน

บันเทิง 
 1)  การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบและไมใหความรวมมือ 
 2)  การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพราะกลัวสูญเสียผลประโยชน 
 3)  การปกปดการกระทําความผิด เชน การแอบขายสุราหลังเวลาท่ีกําหนด  การให 
       บุคคลภายนอกเขาในหอพัก  การไมเขมงวดในการแบงแยกหอพักชายและ 
       หญิง เปนตน 
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 4)  สถานบันเทิงมีจํานวนมากข้ึนเร่ือยๆ  ซ่ึงสงเสียงดังรบกวน  เปนแหลงอบายมุข   
       และการทะเลาะวิวาท  และไมควรใหตั้งสถานบันเทิงใกลมหาวิทยาลัย 
 5)  การขาดความรวมมือกันระหวางหอพัก 
 6)  การตั้งรานคารุกลํ้าพื้นผิวจราจร 

 
5.4  ปญหาหรืออุปสรรคดานความรวมมือของผูใชบริการในกลุมตางๆ ไดแก  นักศึกษา  

และประชาชน 
 1)  การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบและไมใหความรวมมือ 
 2)  การขาดสํานึกถึงความสําคัญของการจัดระเบียบสังคม  และการอางวาเปน 
                 สิทธิสวนบุคคล   เชน  การแตงกาย  การแยกหอพักชายและหญิง เปนตน 
 3)  การขาดความยั้งคิดตอการกระทําความผิด เชน การสงเสียงดังรบกวนในยาม 
       วิกาล  การทะเลาะวิวาท   การขโมยทรัพยสิน เปนตน 
 
5.5  ปญหาหรืออุปสรรคดานอ่ืนๆ            
 1)  ไมมีท่ีจอดรถ  การจราจร 
 2)  การทะเลาะวิวาท  การดื่มสุราในท่ีสาธารณะ  การแตงกายไมเหมาะสม  การสง 
       เสียงดังรบกวนผูอ่ืน 
 3)  อบายมุข  การพนัน  ยาเสพติด  การคาประเวณี  นักเลง 
 4)  กลุมผูมีอิทธิพล 
 5)  การอยูรวมกันระหวางชายและหญิง 
 6)  ปญหาส่ิงแวดลอม เชน ขยะ  น้ําทวม  น้ําเนาเสีย  ความแออัด 
 7)  การยายสถานีตํารวจออกจากซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 

 
 สวนท่ี 6  ขอเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงแกไขการจัดระเบียบสังคม  ซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8   

6.1  ดานกฎ  /  ระเบียบ  /  พระราชบัญญัติท่ีบังคับใช 
 1)  ควรประชาสัมพันธทุกส่ืออยางจริงจังใหเห็นถึงผลดีและผลเสียของโครงการ 
 2)  กฎระเบียบควรมีความชัดเจนและมีการบังคับใชจริง 
 3)  กฎระเบียบควรมีขอปฏิบัติท่ีไมมากจนเกินไปและสามารถปฏิบัติตามไดจริง 
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6.2  ดานเจาหนาท่ีของรัฐเปนผูบังคับใชกฎ  /  ระเบียบ / พระราชบัญญัติ 
 1)  เจาหนาท่ีของรัฐควรปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด  ตอเนื่อง  และมีความยุติธรรม 
 2)  การเพิ่มจํานวนเจาหนาท่ีของรัฐใหเพียงพอ 
 3)  เจาหนาท่ีของรัฐควรมาถึงท่ีเกิดเหตุใหทันเวลา 

 
6.3  ดานความรวมมือของผูประกอบการหอพัก  รานคา  และสถานบันเทิง 
 1)  การสรางความรวมมือระหวางหอพัก รานคา และสถานบันเทิง 
 2)  สถานประกอบการตางๆ ควรทําตามกฎระเบียบท่ีกําหนด 
 3)  การใหประกาศนียบัตรหรือการใหรางวัลแกสถานประกอบการที่ให 
       ความรวมมือ 
 
6.4  ดานความรวมมือของผูใชบริการในกลุมตางๆ  
 1)  การขอความรวมมือและรณรงคใหปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
 2)  การชวยกันเปนหูเปนตาใหขอมูลการกระทําความผิด 
 3)  การปลูกฝงจิตสํานึก 
 
6.5  ดานอ่ืนๆ 
 1)  กฎระเบียบท่ีเขมงวดมากเกินไป อาจไมเปนผลดีในทางปฏิบัติ 
 2)  การเพิ่มพื้นท่ีจอดรถ 
 3)  การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและประชาสัมพันธโครงการอยางตอเนื่องและการ 
       รณรงคเพื่อใหเกิดความรวมมือ 
 4)  การควบคุมกลุมผูมีอิทธิพล และอบายมุข เชน การพนัน  ยาเสพติด 
 5)  การควบคุมการทะเลาะวิวาท  การดื่มสุราในท่ีสาธารณะ  และการสงเสียงดัง 
       รบกวนผูอ่ืน 
 6)  การควบคุมโจร ขโมย 
 7)  การมีสถานีตํารวจและมีการตรวจตราอยางสมํ่าเสมอ 
 8)  การดูแลการแตงกาย  และการอยูรวมกันระหวางชายและหญิง 
 9)  การไมใหมีเจาหนาท่ีของรัฐท่ีประพฤติผิดเสียเอง เชน การรับสวย 
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3.3  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ 
 คณะผูวิจัยไดดําเนินการสัมถาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของกับโครงการจัดระเบียบสังคมในพื้นท่ี
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ประกอบไปดวย 
  1.  เจาพนักงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ 
  2.  อาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
  3.  ผูประกอบการหอพักในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 
  4.  ประชาชนภายในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8   
   5.  เจาของสถานประกอบการ/รานคาในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8    
  6.  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
  ผูใหการสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นในลักษณะของการประเมินผลจากการ
สัมภาษณในประเด็นตาง ๆ ปรากฎดังตอไปนี้   

1.   เจาพนักงานของรัฐท่ีเก่ียวของกับโครงการจัดระเบียบสังคม เห็นวาโครงการจัดระเบียบ
สังคมเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอผูอยูอาศัยในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  สามารถชวยสรางความ
ปลอดภัยในชีวิตรางกายและทรัพยสินได 

การประเมินผล  โครงการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  ประสบ
ความสําเร็จคอนขางมาก  สามารถสรางคุณภาพชีวิตในดานของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของผูอยูอาศัยในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ไดมากข้ึน 

ปญหาและอุปสรรค  เร่ืองบุคคลกร อัตรากําลังของเจาหนาท่ี ของรัฐท่ีเขามาดูแลนอย
เกินไป 

ขอเสนอแนะ  ควรมีการอบรมอาสาสมัครในชุมชนมาทํางานรวมกับเจาหนาท่ีของรัฐใน
การดูแลในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8   

 
2.  อาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เห็นวาโครงการจัดระเบียบสังคมเปนโครงการท่ีดี

และมีประโยชนตอนักศึกษาเปนอยางยิ่ง ทําใหนักศึกษาอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีมีความสุขและ
สามารถดําเนินชีวิตภายนอกมหาวิทยาลัยไดดวยความปลอดภัยตลอดระยะเวลkท่ีศึกษาอยู 

การประเมินผล  โครงการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  ประสบ
ความสําเร็จมาก สามารถสรางส่ิงท่ีดีและเปนการสรางเสริมใหนักศึกษามีความปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพยสินและของผูอยูอาศัยในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ตลอดท้ังผูปกครองของนักศึกษาที่อยู
ตางจังหวัดมีความม่ันใจในสภาพความเปนอยูของลูกหลานท่ีมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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ปญหาและอุปสรรค   เ ร่ืองการประชาสัมพันธ  ควรประชาสัมพันธใหอาจารยใน
มหาวิทยาลัยไดทราบ 

ขอเสนอแนะ  ควรประสานความรวมมือกับนําหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ
ของมหาวิทยาลัยในการชวยการประชาสัมพันธโครงการจัดระเบียบสังคม 

 
3.  ผูประกอบการหอพักในซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  เห็นวาโครงการจัดระเบียบสังคมใน

ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  เปนโครงการท่ีดีสามารถแกปญหาหอพักไมปฏิบัติตามกฎหมาย และ
สามารถลดปญหายาเสพติดได 

การประเมินผล  โครงการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  สามารถ
แกปญหาหอพักไมปฏิบัติตามกฎหมายได  และชวยลดภาวะเส่ียงภัยตาง ๆ ไดในเร่ืองของความ
ปลอดภัยดานตาง ๆ  

ปญหาและอุปสรรค  เร่ืองบุคคลกร อัตรากําลังของเจาหนาท่ี ของรัฐท่ีเขามาดูแลนอย
เกินไป 

ขอเสนอแนะ  ควรตั้งคณะกรรมการดูแลหอพักโดยตรง  อาจมีชมรมหรือมีสมาคม
ผูประกอบการหอพัก 

 
4.  ประชาชนภายในซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 เห็นวาโครงการจัดระเบียบสังคมในซอย

ประชาช่ืน-นนทบุรี 8  สามารถควบคุมและลดปญหาตาง ๆ ได เชน ปญหายาเสพติด ปญหาการ
พนัน  ปญหาการม่ัวสุมของวัยรุน และอบายมุขตาง ๆ  ทําใหพื้นที่ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 มีความ
ปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

การประเมินผล  โครงการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ทําใหเปนชุมชน
ท่ีสะอาดข้ึน  มีการเปล่ียนแปลงดีข้ึน  เพราะ การจัดระเบียบสังคมทําใหมีการรวมมือกันของ
นักศึกษา ประชาชน และผูประกอบการ ท่ีจะรวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูและปลอดภัยอยางยั่งยืน 

ปญหาและอุปสรรค  ยังขาดความรวมมืออยางจริงจังของเจาหนาท่ีภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 
ขอเสนอแนะ ควรจัดกิจกรรมท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมกันของนักศึกษา ประชาชน และ

ผูประกอบการ 
 
5.  เจาของสถานประกอบการ/รานคาในซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 เห็นวาโครงการจัด

ระเบียบสังคมเปนส่ิงท่ีดีท่ีจะการสงเสริมใหรานคา  สถานบริการ ท่ีจําหนายสุรา  ตองมีใบอนุญาต
และเปด-ปด ตามเวลา  และปฏิบัติตามกฎหมาย ท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัดเหมือนกันทุกราน 
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การประเมินผล  โครงการจัดระเบียบสังคมสามารถทําใหรานคา  สถานบริการ ท่ีจําหนาย
สุรา  ตองมีใบอนุญาตและเปด-ปด ตามเวลา และปฏิบัติตามกฎหมาย ท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัดทํา
ใหเกิดความถูกตองและเหมาะสม  

ปญหาและอุปสรรค  เร่ืองบุคคลกร อัตรากําลังของเจาหนาท่ี ของรัฐท่ีเขามาดูแลนอย
เกินไป 

ขอเสนอแนะ  เจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีสวนเกี่ยวของตองหม่ันเขามาตรวจสอบ 
 
6.  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เห็นวาเปนโครงการท่ีดีท่ีมหาวิทยาลัยไดให

ความสําคัญตอความเปนอยูของนักศึกษามีการดูแลนักศึกษาใหมีความพฤติท่ีดี และทําใหนักศึกษา
มีคุณภาพชีวิตภายใตส่ิงแวดลอมท่ีดีในการที่นักศึกษามาอาศัยอยูในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8   

การประเมินผล  โครงการจัดระเบียบสังคมสามารถชวยทําใหความเปนอยูของนักศึกษาดี
ข้ึน และทําใหนักศึกษามีคุณภาพชีวิตภายใตส่ิงแวดลอมท่ีดีจาก การท่ีนักศึกษามาอาศัยอยูในซอย
ประชาช่ืน-นนทบุรี 8   

ปญหาและอุปสรรค  เร่ืองบุคคลกร อัตรากําลังของเจาหนาท่ี ของรัฐท่ีเขามาดูแลนอย
เกินไป 

ขอเสนอแนะ ควรสรางการมีสวนรวมกันของนักศึกษา ประชาชน และผูประกอบการ ท่ีจะ
รวมกันพัฒนาชุมชนใหยั่งยืนตอไป 
 

3.4  การวิเคราะหการประเมินจากการประชุมกลุมยอยและการสัมมนาประชุมวิชาการ 
 คณะผูวิจัยไดดําเนินการประชุมกลุมยอยและการสัมมนาวิชาการกับบุคลท่ีเกี่ยวของกับ
โครงการจัดระเบียบสังคมในพ้ืนท่ีซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ประกอบไปดวย 
 1.  เจาพนักงานของรัฐท่ีเกี่ยวของสวน 
 2.  อาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 3.  ผูประกอบการหอพักในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 
 4.  ประชาชนภายในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8   
  5.  เจาของสถานประกอบการ/รานคาในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8    
 6.  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย    
 ผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ  ปรากฏ
ดังตอไปนี้ 
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1.   เจาพนักงานของรัฐท่ีเก่ียวของกับโครงการจัดระเบียบสังคมแสดงความคิดเห็นวา
โครงการจัดระเบียบสังคมเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอผูอยูอาศัยในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  
สามารถสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินได  และเปนส่ิงท่ีดีท่ีภาคประชาชนเขามามีสวน
รวมในการดูแลชุมชนของตนเอง 

การประเมินผล  โครงการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  ประสบ
ความสําเร็จคอนขางมากทําให สามารถสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูอยูอาศัยใน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ได 

ขอเสนอแนะ  ควรมีการอบรมอาสาสมัครในชุมชนมารวมกับเจาหนาท่ีของรัฐในการดูแล
ในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8   

 
2.  อาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  แสดงความคิดเห็นวาโครงการจัดระเบียบสังคม

เปนโครงการท่ีดีมีประโยชนตอนักศึกษาเปนอยางยิ่ง ทําใหนักศึกษาอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีมี
ความสุขและสามารถใชชีวิตภายนอกมหาวิทยาลัยไดดวยความปลอดภัย 

การประเมินผล  การจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ประสบความสําเร็จ
มาก สามารถสรางส่ิงท่ีดีและมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินของผูอยูอาศัยในซอยประชาช่ืน-
นนทบุรี 8  และสามารถควบคุมการทะเลาะวิวาทไดเปนอยางดี 

ขอเสนอแนะ  ควรประสานความรวมมือกับนําหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ
ของมหาวิทยาลัยในการชวยการประชาสัมพันธโครงการจัดระเบียบสังคม 

 
3.  ผูประกอบการหอพักในซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  เห็นวาโครงการจัดระเบียบสังคมใน

ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  เปนส่ิงท่ีดีสามารถแกปญหาหอพักไมปฏิบัติตามกฎหมาย และสามารถ
ปญหายาเสพติด  การม่ัวสุมทางเพศไดเปนอยาดี 

การประเมินผล  โครงการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  สามารถ
แกปญหาหอพักไมปฏิบัติตามกฎหมายได 

ขอเสนอแนะ  ควรตั้งคณะกรรมการดูแลหอพักโดยตรง   
 
4.  ประชาชนภายในซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 แสดงความคิดเห็นวาโครงการจัดระเบียบ

สังคมในซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  สามารถควบคุมและลดปญหาตาง ๆ ได เชน ปญหายาเสพติด 
ปญหาการพนัน  ปญหาการม่ัวสุมของวัยรุน และอบายมุขตาง ๆ  ได ทําใหพื้นท่ีซอยประชาช่ืน-
นนทบุรี 8 มีความปลอดภัย  มีระบบการจราจรที่ดี  
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การประเมินผล  การจัดระเบียบในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ถือวาประสบผลสําเร็จ
คอนขางมาก ทําใหเปนชุมชนท่ีสะอาดข้ึน  มีการเปล่ียนแปลงดีข้ึน  เพราะ การจัดระเบียบสังคมทํา
ใหมีการรวมกันของนักศึกษา ประชาชน และผูประกอบการ ท่ีจะรวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูและ
ปลอดภัยอยางยั่งยืน 

ขอเสนอแนะ  ควรจัดกิจกรรมของการมีสวนรวมกันของนักศึกษา ประชาชน และ
ผูประกอบการ  

 
5.  เจาของสถานประกอบการ / รานคาในซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  แสดงความคิดเห็นวา

โครงการจัดระเบียบสังคมเปนส่ิงท่ีดีท่ีจะการสงเสริมใหรานคา  สถานบริการ ท่ีจําหนายสุรา  ตองมี
ใบอนุญาตและเปด-ปด ตามเวลา  และปฏิบัติตามกฎหมาย ท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด  รวมถึง
สามารถควบคุมการนั่งดื่มของนักศึกษาได 

การประเมินผล  การจัดระเบียบสังคมสามารถทําใหรานคา  สถานบริการ ท่ีจําหนายสุรา  
ตองมีใบอนุญาตและเปด-ปด ตามเวลา และปฏิบัติตามกฎหมาย ท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด  

ขอเสนอแนะ  เจาหนาที่ของรัฐท่ีมีสวนเกี่ยวของหม่ันเขามาตรวจสอบ 
 
6.  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  แสดงความคิดเห็นวาเปนโครงการท่ีดี ท่ี

มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญตอความเปนอยูของนักศึกษา มีการดูแลนักศึกษาใหมีความพฤติท่ีดี 
และทําใหนักศึกษามีคุณภาพชีวิตภายใตสิ่งแวดลอมที่ดีในการที่นักศึกษามาอาศัยอยูในซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8  โดยเฉพาะการดูแลหอพัก 

การประเมินผล  การจัดระเบียบสังคมสามารถชวยทําใหความเปนอยูของนักศึกษาดีข้ึน 
และทําใหนักศึกษามีคุณภาพชีวิตภายใตส่ิงแวดลอมท่ีดี 

 ขอเสนอแนะ  ควรสรางการมีสวนรวมกันของนักศึกษา ประชาชน และผูประกอบการ  
ท่ีจะรวมกันพัฒนาชุมชนใหยั่งยืนตอไป 
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บทที่  4 

สรุป  ขอเสนอแนะ 
 
 ในบทนี้จะนําขอมูลตาง ๆ ท่ีไดศึกษามาแลวในบทที่  1  ถึงบทท่ี  3  เพื่อทําการสรุปผลการ
ติดตามประเมินผลและพัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดระเบียบสังคม  ซอยประชาช่ืน-
นนทบุรี 8  ตลอดท้ังขอเสนอแนะ และจากผลการศึกษาท่ีไดนําไปสูการกําหนด  Model  ของการจัด
ระเบียบสังคม  ซ่ึงจะนําเสนอตามลําดับ  ดังตอไปนี้ 
4.1.  การประเมินจากตัวชี้วัด 
 คณะผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลท่ีจะประเมินผลจากสถิติ  แบบสอบถามและบท
สัมภาษณ  จากการรวบรวมผล และประเมินผลของการติดตามประเมินผลและพัฒนา โครงการจัด
ระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE)  ไดกําหนด ดัชนีตัวช้ีวัด  จํานวน  6  
ตัวช้ีวัด  คือ 
 1.  ทุกหอพักถูกตองตามกฎหมาย  และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.  2507   
 2.  รานคา  สถานประกอบการ  สถานบริการ  ตองมีใบอนุญาต  และปฏิบัติตามกฎหมาย 
 3.  รานคา  สถานบริการ  ท่ีจําหนายสุรา  ตองมีใบอนุญาตและเปด-ปด ตามเวลา   
 4.  ดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตภายใตส่ิงแวดลอมท่ีดี 
 5.  รักษาความปลอดภัยในพื้นท่ี  และมีระบบการจราจรที่ดี 
 6.   ใหชุมชนและนักศึกษามีสวนรวมในการบริหารพื้นท่ี 
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ตัวชี้วัดท่ี  1.  ทุกหอพักถูกตองตามกฎหมาย  และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.  2507   
 1.1 ผลการติดตามและประเมินจากการวิเคราะหสถิติเกี่ยวกับหอพัก  ปรากฎตามตาราง
ตอไปนี้ 

ตารางท่ี  4-1 
ตารางแสดงจํานวนรอยละ  จํานวนหอพัก  การจดทะเบียน  จํานวนหองพัก  ผูพักอาศัย 

 
พ.ศ. จํานวน

หอพัก 
การจดทะเบียน จํานวน

หองพัก 
ผูพักอาศัยท้ังหมด 

จด
ทะเบียน 

รอยละ ไมจด
ทะเบียน 

รอยละ นักศึกษา บุคคล 
ภายนอก 

รวม 

2545 34 15 44 % 19 56 % 1,698 2,643 753 3,396 
2546 41 36 88 % 5 12 % 1,943 3,780 106 3,886 
2547 42 37 88 % 5 12 % 1,975 3,950 - 3,950 
2548 44 39 89 % 5 11 % 2,064 4,128 - 4,128 
2549 51 46 90 % 5 10 % 3,076 6,085 67 6,152 
2550 60 56 93 % 4 7 % 3,446 6,692 - 6,692 

 
 จากตารางท่ี  4-1  แสดงสถิติเกี่ยวกับหอพักในป พ.ศ. 2545  พบวา มีจํานวนหอพัก
ท้ังหมด  34  หอพัก  มีการจดทะเบียน  15  หอพัก   และไมจดทะเบียน  19  หอพัก หลังจากมีการจัด
ระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย  
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE) ปรากฏวาในป พ.ศ. 2550  มีจํานวน
หอพักท้ังหมด  60  หอพัก  มีหอพักท่ีจดทะเบียน  56  หอพัก   สวนท่ีเหลือจํานวน  4  หอพักอยูใน
ข้ันตอนการขอจดทะเบียน 
 ขอเท็จจริงท่ีปรากฎแสดงใหเห็นวาการจัดระเบียบสังคมมีผลทําใหผูประกอบการ
หอพักตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายเหมือนกันทุกหอพัก  เมื่อนํามาจัดทําเปนกราฟเห็นปรากฎ
ดังนี้ 
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แผนผังกราฟท่ี  4-2 
แสดงจํานวนรอยละของหอพักท่ีจดทะเบียนกับไมจดทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟเปนขอมูลท่ีตอเนื่องจากตาราง  ทําใหทราบวาปฏิกิริยาภายหลังการจัดระเบียบ
สังคมในพ้ืนท่ีดังกลาว  ตั้งแต  พ.ศ.  2545 – 2550  แยกใหเห็นวามีหอพักจดทะเบียนถูกตองตาม
กฎหมายเพ่ิมข้ึนมาก  จํานวนผูประกอบการหอพักในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน  และหอพักไมจดทะเบียนตาม
กฎหมายลดนอยลงมาก  ในปจจุบันหอพักทุกหอพักจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย  และปฏิบัติ
ตามกฎหมายอยางเครงครัด 
 1.2  การติดตามประเมินผลจากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  เห็นวา
โครงการจัดระเบียบสังคมสามารถปองกันการกระทําผิดระเบียบของผูประกอบการหอพักได
คอนขางมาก ผลของการจัดระเบียบสังคมประสบความสําเร็จคอนขางมาก   เห็นวาการจัดระเบียบ
สังคมเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอผูประกอบการหอพักในบริเวณซอยนี้และผูประกอบการหอพัก
ใหความรวมมือคอนขางมาก 

1.3  การประเมินผลจากการสัมภาษณสัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการจัดระเบียบ
สังคม  ไดผลวาการจัดระเบียบสังคมเปนการสงเสริมใหหอพักไดดําเนินการใหถูกตองตาม 
พระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ. 2507  โดยการประสานงานกับหนวยงานท่ีมีความรับผิดชอบในการ
สงเสริมใหมีการจดทะเบียนหอพัก และกระตุนใหผูประกอบการหอพักดําเนินธุรกิจใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ. 2507  คือ เปนหอพักท่ีมีนักศึกษาเขาพักต้ังแต  5  คนข้ึนไป  ตองมีการ
แยกชาย-หญิงออกจากกันอยางชัดเจนไมใหปะปนกัน ในปจจุบันจะเห็นไดวาหอพักท่ีอยูใน
โครงการจัดระเบียบสังคมในพ้ืนท่ีซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  มีการยื่นของจดทะเบียนกันมากข้ึน 
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1.4  การประเมินผลการประชุมกลุมยอยและการสัมมนาวิชาการโครงการจัดระเบียบสังคม
ในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  สามารถแกปญหาหอพักไมปฏิบัติตามกฎหมายได  และสามารถ
กําหนดการแยกชาย-หญิงอยางชัดเจนได 
 คณะผูวิจัยเห็นวาจากการศึกษาจากสถิติผลการดําเนินงาน แบบสอบถาม  การสัมภาษณ 
และการประชุมกลุมยอยและการสัมมนาในเรื่องนี้เห็นไดชัดวาโครงการจัดระเบียบสังคมประสบ
ความสําเร็จคอนขางมาก 
 
ตัวชี้วัดท่ี  2.  รานคา  สถานประกอบการ  สถานบริการ  ตองมีใบอนุญาต  และปฏิบัติตามกฎหมาย  
 2.1  สถิติรานคา  สถานประกอบการ  สถานบริการ  ปรากฏตามตารางตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี  4-3 
ตารางแสดงจํานวนรอยละ  จํานวนราน  และใบอนุญาต 

 

พ.ศ. จํานวน (ราน) ใบอนุญาต 

มี รอยละ ไมมี รอยละ 
2545 4 2 50 % 2 50 % 
2546 5 3 60 % 2 40 % 
2547 7 5 71 % 2 29 % 
2548 10 9 90 % 1 10 % 
2549 12 12 100 % - - 
2550 16 16 100 % - - 

 
จากตารางท่ี  4-3  แสดงวาสถิติรานคา  สถานประกอบการ  สถานบริการ  พบวาในป พ.ศ. 

2545  รานคา สถานประกอบการสถานบริการ    จํานวน  4  ราน  มีใบอนุญาตจํานวน  2  รานและ
ไมมีใบอนุญาต จํานวน 2  ราน  หลังจากมีการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัยซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (CAMPUS  
SAFETY  ZONE)  แลวปรากฏวาในป  พ.ศ.  2550 รานคา สถานประกอบการสถานบริการ  จํานวน  
16  ราน  มีใบอนุญาตจํานวน  16  รานและไมพบรานคา สถานประกอบการสถานบริการท่ีไมมี
ใบอนุญาต   เม่ือนํามาจัดทําเปนกราฟเห็นปรากฏดังนี้ 
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แผนผังกราฟท่ี  4-4 
แสดงจํานวนรอยละจํานวนราน  และใบอนญุาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากกราฟสถิติ เกี่ยวกับ  รานคา  สถานประกอบการ  สถานบริการ  แสดงใหเห็นวา   

หลังจากมีการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พ้ืนท่ีตนแบบชุมชน 
นาอยูและปลอดภัย  ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE) แลวปรากฏวา ในป 
พ.ศ. 2550  รานคา  สถานประกอบการ  สถานบริการ  จํานวน 16 ราน  มีใบอนุญาตจํานวน 16 ราน 
คิดเปนรอยละ  100    และไมพบรานคา สถานประกอบการสถานบริการ  ท่ีไมมีใบอนุญาต   
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแสดงใหเห็นวาการจัดระเบียบสังคม  มีผลตอการประกอบธุรกิจ  รานคา  
สถานประกอบการ  สถานบริการ  ใหถูกตองตามกฎหมาย   
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สถิติรานอินเตอรเน็ต  ปรากฏตามตารางตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี  4-5 
ตารางแสดงจํานวนรอยละ  จํานวนรานอินเตอรเน็ต  และใบอนุญาต 

 

พ.ศ. จํานวน (ราน) ใบอนุญาต 

มี รอยละ ไมมี รอยละ 
2545 4 2 50 % 2 50 % 
2546 6 4 67 % 2 33 % 
2547 9 8 89 % 1 11 % 
2548 11 10 91 % 1 9 % 
2549 20 20 100 % - - 
2550 34 34 100 % - - 

 
จากตารางท่ี  4-5  แสดงเฉพาะสถิติรานอินเตอรเน็ต  พบวาในป พ.ศ. 2545  มี  ราน

อินเตอรเน็ต จํานวน 4  ราน มีใบอนุญาต  จํานวน  2  รานและไมมีใบอนุญาต จํานวน 2 ราน   
หลังจากมีการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนา
อยูและปลอดภัยซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE) แลวปรากฏวา ในป พ.ศ. 
2550   มีรานอินเตอรเน็ต  จํานวน  34  ราน  มีใบอนุญาตจํานวน  34  รานและไมพบราน
อินเตอรเน็ตท่ีไมมีใบอนุญาต  เม่ือแสดงผลในรูปแบบของกราฟเห็นปรากฎดังนี้  

 
แผนผังกราฟท่ี  4-6 

แสดงจํานวนรอยละรานอินเตอรเน็ต 
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 จากกราฟสถิติเกี่ยวกับรานอินเตอรเน็ต  พบวาหลังจากมีการจัดระเบียบสังคมบริเวณ
ปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย  ซอยประชาช่ืน-
นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE) แลวปรากฏวา ในป พ.ศ. 2550   มีรานอินเตอรเน็ต 
จํานวน 34  ราน  มีใบอนุญาตจํานวน  34  ราน  คิดเปนรอยละ  100   และไมพบรานอินเตอรเน็ตท่ี
ไมมีใบอนุญาต  ขอเท็จจริงแสดงใหเห็นวาในชุมชนมีจํานวนรานอินเตอรเน็ตมากข้ึน  แตมี
ใบอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย  ส่ิงท่ีตองดูตอไปคือมีการปฏิบัติตามกฎหมายถูกตองหรือไม  
 

สถิติรานสนุกเกอร  ปรากฏตามตารางตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี  4-7 
ตารางแสดงจํานวนรอยละ  จํานวนรานสนุกเกอร  และใบอนุญาต 

 

พ.ศ. จํานวน (ราน) ใบอนุญาต 

มี รอยละ ไมมี 
2545 1 1 100 % - 
2546 1 1 100 % - 
2547 1 1 100 % - 
2548 1 1 100 % - 
2549 1 1 100 % - 
2550 - - - - 

 
จากตารางท่ี  4-7  แสดงสถิติรานสนุกเกอรพบวาในป พ.ศ. 2545  มี  รานสนุกเกอรจํานวน 

1   มีใบอนุญาต  จํานวน  1  ราน หลังจากมีการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย  ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (CAMPUS  
SAFETY  ZONE) แลวปรากฏวา ในป พ.ศ. 2550   ไมพบรานสนุกเกอรแตอยางใด  ปจจัยท่ีทําให
ปรากฏผลเชนนี้  สวนหนึ่งนาจะมาจากผลจากการจัดระเบียบสังคมและปจจัยอ่ืน ๆ อีก  เชน  ความ
นิยมของนักศึกษา  จํานวนรานอินเตอรเน็ตจะไดรับความนิยมมากกวา  เปนตน  เมื่อนําขอมูลมา
แสดงในรูปแบบกราฟเห็นปรากฏผลการติดตาม  ดังน้ี 
 
 

DPU



 128 

แผนผังกราฟท่ี  4-8 
แสดงจํานวนรอยละรานสนุกเกอร 
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 จากกราฟสถิติของรานสนุกเกอร  พบวา หลังจากมีการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย  ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 
(CAMPUS  SAFETY  ZONE)   แลวปรากฏวา ในป พ.ศ. 2550   ไมมีรานสนุกเกอรเปดดําเนินการ
ในพื้นท่ี 

2.2  การประเมินผลจากแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  เห็นวา
โครงการจัดระเบียบสังคมเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอผูประกอบการรานคาในบริเวณซอยนี้และ
การจัดระเบียบสังคมสามารถปองกันการปฏิบัติผิดระเบียบของผูประกอบการรานคาท่ีเปนแหลง
บันเทิงไดเปนอยางดี  คอนขางมาก และ   ผูประกอบการรานคาใหความรวมมือคอนขางมาก 

2.3  จากการประเมินผลขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการจัดระเบียบ
สังคม  พบวา การจัดระเบียบสังคมเปนการสงเสริมใหรานคา  สถานประกอบการ  สถานบริการ  
ตองมีใบอนุญาต  และปฏิบัติตามกฎหมาย ท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด และดําเนินการใหถูกตองตาม 
พระราชบัญญัติ  สถานบริการ  พ.ศ. 2509  อันประกอบดวยการหามเด็กอายุต่ํากวา  18  ปบริบูรณ
เขาไปทํางานในสถานบริการและหามเด็กอายุต่ํากวา  20  ปบริบูรณ  เขาไปใชในสถานบริการ และ
มีการปดสถานบริการตามท่ีกฎหมายกําหนด  ซ่ึงโครงการจัดระเบียบสังคมในพ้ืนท่ีซอยประชาช่ืน-
นนทบุรี 8  เปนโครงการท่ีดีท่ีจะชวยกันดูแลเยาวชนมิใหเขาไปใชในสถานบริการและเปนการ
ปองกันปญหาม่ัวสุมในสถานบริการ ไดอีกดวย 

2.4.  การประเมินผลการประชุมกลุมยอยและการสัมมนาวิชาการโครงการจัดระเบียบ
สังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  การจัดระเบียบสังคมสามารถทําใหรานคา  สถานบริการ 
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ที่จําหนายสุรา  ตองมีใบอนุญาตและเปด-ปด ตามเวลา และปฏิบัติตามกฎหมาย ท่ีเกี่ยวของอยาง
เครงครัด 

คณะผูวิจัยเห็นวาผลท่ีไดจากการศึกษาจากสถิติ  แบบสอบถาม การสัมภาษณและการ
ประชุมกลุมยอยและการสัมมนาในเร่ืองนี้ประเมินผลไดวาโครงการจัดระเบียบสังคมประสบ
ความสําเร็จคอนขางมาก 

 
ตัวชี้วัดท่ี  3  รานคา  สถานบริการ  ท่ีจําหนายสุรา  ตองมีใบอนุญาตและเปด-ปด ตามเวลา   

3.1  สถิติรานคาประเภทจําหนายสุรา  บุหร่ี  ปรากฏตามตารางตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี  4-9 
ตารางแสดงจํานวนรอยละ  จํานวนราน  และใบอนุญาต 

 
พ.ศ. จํานวน (ราน) ใบอนุญาต 

มี รอยละ ไมมี รอยละ 
2545 16 10 63 % 6 37 % 
2546 20 15 75 % 5 25 % 
2547 27 26 96 % 1 4 % 
2548 30 29 97 % 1 3 % 
2549 34 34 100 % - - 
2550 34 34 100 % - - 

 
จากตารางท่ี  4-9  แสดงสถิติรานคาประเภทจําหนายสุรา  บุหร่ี พบวาในป พ.ศ. 2545  มี

รานคาประเภทจําหนายสุรา  บุหร่ี  จํานวน  16  ราน  มีใบอนุญาตจํานวน  10  รานและไมมี
ใบอนุญาต จํานวน 6 รานหลังจากมีการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย  ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  
ZONE) แลวปรากฏวา ในป พ.ศ. 2550   มีรานคาประเภทจําหนายสุรา  บุหร่ี  จํานวน  34  ราน  มี
ใบอนุญาตจํานวน  34  รานและไมพบรานคาประเภทจําหนายสุรา  บุหรี่ ท่ีไมมีใบอนุญาต  เม่ือนํา
ผลการติดตามจากตารางขางตนมาแสดงในรูปของกราฟเห็นปรากฏดังตอไปนี้ 
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แผนผังกราฟท่ี  4-10 
แสดงจํานวนรอยละรานคา  สถานบริการ  ท่ีจําหนายสุรา   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากกราฟสถิติเกี่ยวกับรานคาประเภทจําหนายสุรา  บุหร่ี หลังจากมีการจัดระเบียบสังคม

บริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พ้ืนที่ตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย  ซอยประชาช่ืน-
นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE) แลวปรากฏวา ในป พ.ศ. 2550   มีรานคาประเภท
จําหนายสุรา บุหร่ี  จํานวน  34  ราน  มีใบอนุญาตจํานวน  34  ราน คิดเปนรอยละ  100  และไมพบ
รานคาประเภทจําหนายสุรา  บุหร่ี ท่ีไมมีใบอนุญาต  

3.2  การติดตามประเมินผลจากแบบสอบถาม  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  เห็นวา
โครงการจัดระเบียบสังคมเปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอผูประกอบการรานคาในบริเวณซอยนี้และ
การจัดระเบียบสังคมสามารถปองกันการปฏิบัติผิดระเบียบของผูประกอบการรานคาท่ีเปนแหลง
บันเทิงไดเปนอยางดี คอนขางมาก และ   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวาผูประกอบการ
รานคาใหความรวมมือคอนขางมาก 

3.3  การประเมินผลจากขอมูลการสัมภาษณบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการจัดระเบียบ
สังคม  พบวา การจัดระเบียบสังคมเปนส่ิงท่ีดีท่ีจะการสงเสริมใหรานคา  สถานบริการ ท่ีจําหนาย
สุรา  ตองมีใบอนุญาตและเปด-ปด ตามเวลา  และปฏิบัติตามกฎหมาย ท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 
โดยเฉพาะทุกวันนี้การจัดระเบียบสังคมเปนรูปธรรมมากขนาดน้ีแลว เพียงแตใหภาครัฐปฏิบัติ
หนาท่ีอยางจริงจังมากข้ึน เชน ขอใหพื้นท่ีโซนน้ีคือ ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ไมมีการจําหนาย
เหลา ถึงแมวาจะไมมีกติกามาบังคับ  แตเราก็สามารถขอรองผูประกอบการ  คือ  กําหนดใหรานใน
โซนนี้ขายเหลาตามเวลาตามขอบังคับของเรา  ถาไมปฏิบัติก็จะไมมีการตอใบอนุญาตให  มันก็จะ
ทําใหดีข้ึน จากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีโดยการตรวจรวมของคณะทํางานจัดระเบียบสังคม 
พบวารานคา  สถานบริการ  ท่ีจําหนายสุรา มีใบอนุญาตและเปด-ปด ตามเวลาท่ีกําหนด  
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3.4  การประเมินผลการประชุมกลุมยอยและการสัมมนาวิชาการโครงการจัดระเบียบสังคม
ในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  เห็นวาโครงการจัดระเบียบสังคมเปนส่ิงท่ีดีท่ีจะการสงเสริมให
รานคา  สถานบริการ ท่ีจําหนายสุรา  ตองมีใบอนุญาตและเปด-ปด ตามเวลา  และปฏิบัติตาม
กฎหมาย ท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด  รวมถึงสามารถควบคุมการนั่งดื่มของนักศึกษาได 

คณะผูวิจัยเห็นวาผลจากการติดตามประเมินผลจากสถิติ แบบสอบถาม  การสัมภาษณและ
การประชุมกลุมยอยและการสัมมนาในเร่ืองนี้ เห็นไดวาโครงการจัดระเบียบสังคมประสบ
ความสําเร็จคอนขางมาก 

 
ตัวชี้วัดท่ี  4.  ดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตภายใตส่ิงแวดลอมท่ีดี 

4.1  สถิติการกระทําผิดส่ิงเสพติดตาง ๆ  ในชุมชน  ปรากฏผลตามตารางตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี  4-11 
ตารางแสดงจํานวนประเภทยาเสพติด  และจํานวนราย 

 

พ.ศ. ประเภท / จํานวนราย 

เฮโรอีน แอมเฟตามีน กัญชา สารระเหย อ่ืน ๆ 
2545 5 10 15 4 7 
2546 - 7 5 - 5 
2547 - 5 4 - 4 
2548 - 4 4 - 3 
2549 - - 3 - 4 
2550 - - 1 - - 

 
จากตารางท่ี  4-11  แสดงสถิติการกระทําผิดส่ิงเสพติดตาง ๆ  ในชุมชน พบวาในป พ.ศ. 

2545  มีสถิติการกระทําผิดส่ิงเสพติดตาง ๆ  ในชุมชน ประกอบดวย   เฮโรอีน 5  ราย แอมเฟตามีน  
10  ราย กัญชา  15  ราย  สารระเหย  4   ราย   อ่ืน ๆ  7  รายหลังจากมีการจัดระเบียบสังคมบริเวณ
ปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย  ซอยประชาช่ืน-
นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE) แลวปรากฏวา สถิติการกระทําผิดส่ิงเสพติดตาง ๆ  ใน
ชุมชน ประกอบดวย   เฮโรอีน 5  ราย  , แอมเฟตามีน  10  ราย , กัญชา  15  ราย  , สารระเหย  4   
ราย  และอื่น ๆ  7  ราย  มจีํานวนลดลง  เม่ือนํามาแสดงผลในรูปแบบของกราฟเห็นปรากฏดังนี้ 
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แผนผังกราฟท่ี  4-12 
แสดงจํานวนของส่ิงเสพติด  
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 จากกราฟแสดงใหเห็นวาสถิติเกี่ยวกับการกระทําผิดส่ิงเสพติดตาง ๆ  ในชุมชน  หลังจากมี
การจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและ
ปลอดภัย  ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE) แลวปรากฏวา สถิติการกระทํา
ผิดส่ิงเสพติดตาง ๆ  ในชุมชน ประกอบดวย   เฮโรอีน 5  ราย แอมเฟตามีน  10  ราย กัญชา  15  ราย  
สารระเหย  4   ราย   อ่ืน ๆ  7  ราย  มีจํานวนลดลง 

 
4.2  สถิติการทะเลาะวิวาท  ปรากฏตามตารางตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี  4-13 
ตารางแสดงจํานวนรอยละการทะเลาะวิวาท 

 

พ.ศ. จํานวน  (ราย) รอยละ 
2545 45 45 % 
2546 34 34 % 
2547 30 30 % 
2548 25 25 % 
2549 10 10 % 
2550 5 5 % 
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จากตารางท่ี  4-13  แสดงสถิติการทะเลาะวิวาท  พบวาในป พ.ศ. 2545  มีสถิติการทะเลาะ
วิวาท   จํานวน 45  ราย  หลังจากมีการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย  ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 (CAMPUS  
SAFETY  ZONE) แลวปรากฏวา ในป พ.ศ. 2550   สถิติการทะเลาะวิวาทลดลงเหลือเพียง   จํานวน  
5  ราย  เม่ือนํามาแสดงในรูปแบบของกราฟเห็นปรากฏดังนี้ 

 
แผนผังกราฟท่ี  4-14 

แสดงจํานวนรอยละการทะเลาะวิวาท  
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 จากกราฟแสดงใหเห็นวาสถิติเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท หลังจากมีการจัดระเบียบสังคม
บริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย ซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE) แลวปรากฏวา ในป พ.ศ. 2550   สถิติการทะเลาะวิวาท   
จํานวน  5  ราย  คิดเปนรอยละ  5 

4.3  การประเมินผลจากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวย
คอนขางมากไดแก  การจัดระเบียบสังคม เปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอคนในบริเวณซอยนี้  การจัด
ระเบียบสังคม  เปนส่ิงท่ีดีและมีประโยชนตอนักศึกษาท่ีอาศัยในบริเวณซอยนี้  ตอบิดามารดา  
ผูปกครองของนักศึกษา  ท่ีอาศัยอยูในบริเวณซอยนี้  สามารถลดปญหายาเสพติดในกลุมนักศึกษา
และประชาชนลงได  สามารถลดปญหาการพนันและอบายมุขในกลุมนักศึกษาและประชาชนลงได  
สามารถปองกันการขายบริการทางเพศ  โดยเฉพาะในกลุมนักศึกษาไดเปนอยางดี  ผลการจัดระเบียบ
สังคมสามารถเพิ่มความปลอดภัยใหกับชีวิตและรางกายใหกับชุมชนไดสรางความปลอดภัยใหกับ
ทรัพยสินใหกับชุมชนได  สรางความปลอดภัยเกี่ยวกับยาเสพติด  ลดปญหาเกี่ยวกับการพนันใหกับ
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ชุมชน  สามารถสรางความปลอดภัยและลดขอพิพาทดานชูสาวใหในชุมชนไดลดปญหาเกี่ยวกับ
การคาประเวณีใหในชุมชนได   ลดปญหาทะเลาะวิวาททํารายกันใหกับชุมชนได 
 4.4  จากการประเมินผลขอมูลการสัมภาษณบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการจัดระเบียบ
สังคม  พบวา การจัดระเบียบสังคมในซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  เปนโครงการท่ีดีที่ท่ีมหาวิทยาลัย
ไดใหความสําคัญตอความเปนอยูของนักศึกษามีการดูแลนักศึกษาใหมีความพฤติท่ีดี และให
นักศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตภายใตส่ิงแวดลอมท่ีดีจาก การที่นักศึกษามาอาศัยอยูในซอยประชาช่ืน-
นนทบุรี 8  เปนจํานวนมากทําใหเกิดปญหามากมาย เชน ปญหายาเสพติด ปญหาการพนัน  ปญหา
การม่ัวสุมของวัยรุน และอบายมุขตาง ๆ  หลังจากท่ีมีโครงการจัดระเบียบสังคมทําใหสามารถลด
ปญหาตาง ๆ ไดมากมาย 

4.5  การประเมินผลการประชุมกลุมยอยและการสัมมนาวิชาการโครงการจัดระเบียบสังคม
ในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  เห็นวาเปนโครงการที่ดีท่ีมหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญตอความ
เปนอยูของนักศึกษา มีการดูแลนักศึกษาใหมีความประพฤติท่ีดี และทําใหนักศึกษามีคุณภาพชีวิต
ภายใตส่ิงแวดลอมท่ีดีในการท่ีนักศึกษามาอาศัยอยูในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  โดยเฉพาะการ
ดูแลหอพัก 

จากขอมูลท่ีได  คณะผูวิจัยเห็นวาขอเท็จจริงจากสถิติ แบบสอบถามและการสัมภาษณ 
ประเมินผลไดวาในเร่ืองนี้โครงการจัดระเบียบสังคมประสบความสําเร็จคอนขางมาก 
 
ตัวชี้วัดท่ี  5.  รักษาความปลอดภัยในพื้นท่ี  และมีระบบการจราจรท่ีดี 

5.1.  สถิติคดีเกี่ยวกับทรัพย  ปรากฏผลตามตารางตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี  4-15 
ตารางแสดงจํานวนคดีเกี่ยวกับทรัพย 

พ.ศ. ฐานความผิด / จํานวนคด ี/ ราย 

ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย ทําใหเสียทรัพย 
2545 35 30 15 20 
2546 20 15 10 10 
2547 10 3 2 8 
2548 3 2 1 3 
2549 2 1 1 1 
2550 1 1 - - 
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จากตารางท่ี  4-15  แสดงสถิติคดีเกี่ยวกับทรัพยพบวาในป พ.ศ. 2545  มีคดีเกี่ยวกับทรัพย 
ประกอบดวยลักทรัพย จํานวน  35  ราย   วิ่งราวทรัพย   30  ราย  ชิงทรัพย  15   ราย    ทําใหเสีย
ทรัพย   20  ราย หลังจากมีการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พ้ืนที่
ตนแบบชุมชนนาอยู และปลอดภัย  ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE) แลว
ปรากฏวา ในป พ.ศ. 2550   มีคดีเกี่ยวกับทรัพย ในปริมาณท่ีลดลงประกอบดวย  ลักทรัพย จํานวน  
1 ราย   วิ่งราวทรัพย   1  ราย  เม่ือนํามาแสดงในรูปแบบของกราฟเห็นปรากฏดังนี้ 

 
แผนผังกราฟท่ี  4-16 

แสดงจํานวนคดีเก่ียวกับทรัพย  
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จากกราฟแสดงสถิติเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับทรัพยท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี  พบวาหลังจากมีการจัด

ระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE) แลวปรากฏวา ในป พ.ศ. 2550   มีคดี
เกี่ยวกับทรัพย ในปริมาณท่ีลดลงเหลือเพียงลักทรัพย  จํานวน  1 ราย   วิ่งราวทรัพย   1  ราย   

5.2   การวิเคราะหจากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวย
คอนขางมากกับผลของการจัดระเบียบสังคมฯ  ผลการประเมินสามารถชวยลดจํานวนอาชญากรรม
เกี่ยวกับทรัพยสิน ใหกับชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ได 

5.3  จากการประเมินผลขอมูลการสัมภาษณบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการจัดระเบียบ
สังคม  พบวา การจัดระเบียบสังคมในซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  สามารถควบคุมและลดปญหาตาง ๆ 
ได เชน ปญหายาเสพติด ปญหาการพนัน  ปญหาการม่ัวสุมของวัยรุน และอบายมุขตาง ๆ  ได ทําให
พื้นที่ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  มีความปลอดภัยและสามารถสรางระบบการจราจรใหดีข้ึน 
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5.4  การประเมินผลการประชุมกลุมยอยและการสัมมนาวิชาการโครงการจัดระเบียบสังคม
ในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 เห็นวาการจัดระเบียบในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ถือวาประสบ
ผลสําเร็จคอนขางมาก ทําใหเปนชุมชนท่ีสะอาดข้ึน  มีการเปล่ียนแปลงดีข้ึน  เพราะการจัดระเบียบ
สังคมทําใหมีการรวมกันของนักศึกษา ประชาชน และผูประกอบการ ท่ีจะรวมกันพัฒนาชุมชนให
นาอยูและปลอดภัยอยางยั่งยืนและขอความรวมมือจากสวนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในการกําหนดเวลาใน
การจอดรถยนตทําใหระบบการจราจรดีข้ึน 

จากขอมูลท้ังหมดท่ีทําการศึกษา  คณะผูวิจัยเห็นวาการจัดระเบียบสังคมซอยประชาช่ืน-
นนทบุรี 8 มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งท่ีจะสรางกระบวนการการปองกันอาชญากรรม เกิดการ
สรางชุมชนท่ีมีความยั่งยืนและปลอดภัยดวย  ซ่ึงถือเปนนัยสําคัญสําหรับการปองกันภัยตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในเด็กและเยาวชน  และยังเปนการสรางความสําเร็จรวมกันของชุมชนในการตรวจตรา 
ควบคุม ดูแล อยางเปนธรรมชาติมากท่ีสุด  และสามารถรวมกันควบคุมการบริหารในพ้ืนท่ี
โดยเฉพาะการดูแลพื้นท่ีจราจรใหมีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 
 
ตัวชี้วัดท่ี  6  ใหชุมชนและนักศึกษามีสวนรวมในการบริหารพื้นท่ี  

6.1  การวิเคราะหติดตามประเมินผลจากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเห็นดวยคอนขางมาก ไดแกความรวมมือของคนในชุมชน ความรวมมือของเจาหนาท่ีภาครัฐ
และ ความรวมมือของนักศึกษา 
 6.2  จากการวิเคราะหติดตามประเมินผลขอมูลการสัมภาษณบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับ
โครงการจัดระเบียบสังคม  พบวาหลังจากการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  เปน
ชุมชนท่ีสะอาดขึ้น  มีการเปล่ียนแปลงดีข้ึน  เพราะชุมชนดูแลกันเองในบริเวณน้ัน  ถามีการดูแล
กันเองจะทําใหส่ิงแปลกปลอมลดลง  การจัดระเบียบสังคมทําใหมีการรวมกันของนักศึกษา 
ประชาชน และผูประกอบการ ท่ีจะรวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูและปลอดภัยอยางยั่งยืน 

6.3  การประเมินผลการประชุมกลุมยอยและการสัมมนาวิชาการโครงการจัดระเบียบสังคม
ในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 เห็นวา การจัดระเบียบในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ถือวาประสบ
ผลสําเร็จคอนขางมาก ทําใหเปนชุมชนท่ีสะอาดข้ึน  มีการเปล่ียนแปลงดีข้ึน  เพราะการจัดระเบียบ
สังคมทําใหมีการรวมกันของนักศึกษา ประชาชน และผูประกอบการ ท่ีจะรวมกันพัฒนาชุมชนให
นาอยูและปลอดภัยอยางยั่งยืน 
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 ผลจากการศึกษา  คณะผูวิจัยเห็นวาปจจัยสําคัญที่มีผลตอการจัดระเบียบสังคมซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8  คือการแสวงหาการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัดระเบียบสังคมใน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  โดยเฉพาะการบูรณาการ การทํางานของหนวยงานภาครัฐท่ีมีลักษณะ
การทํางานท่ีซํ้าซอน รวมถึงการแกไข กฎระเบียบตาง ๆ   ใหสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน 

 
4.2  ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบวาโครงการจัดระเบียบสังคมใน  CAMPUS  SAFETY  ZONE  ประสบ
ความสําเร็จคอนขางมาก แตปจจยัท่ีสําคัญคือดานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติมีจํานวนนอยเกินไป รวมถึง
กฎหมายท่ีเกีย่วของมีความลาสมัยเกินไป ในความคิดเห็นของคณะผูวจิยัจึงมีขอเสนอแนะเพ่ือแกไข
ปญหาการจัดระเบียบสังคมใน CAMPUS  SAFETY  ZONE   
  
 4.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.  ภาครัฐ 

 1.1  เนื่องจากโครงการจัดระเบียบสังคมใน CAMPUS  SAFWETY  ZONE  เปน
การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบตอผลประโยชนของบุคคลหลายฝาย 
ดังนั้นการนําโครงการจัดระเบียบสังคมไปใชจะสัมฤทธ์ิผลเพียงใด  ยอมข้ึนอยูกับความตอเนื่อง
ของโครงการ รวมท้ังขาราชการระดับสูงท่ีเกี่ยวของคอยควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
อยางสมํ่าเสมอ  เพื่อใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติตามนโยบายการจัด
ระเบียบสังคม 

 1.2  ในการนํานโยบายการจัดระเบียบสังคมไปปฏิบัติของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
จะเขาไปเกี่ยวของกับผลประโยชนในรูปแบบตาง ๆ หากเจาท่ีของรัฐขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติ
หนาท่ี และขาดความซ่ือสัตยสุจริตแลว  ยอมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบจากผูประกอบการ ทํา
ใหการปฏิบัติตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมหยอนยานจนถึงปลอยปละละเลย โดยตองจัดใหมี
การอบรมและพัฒนาเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ  รวมไปถึงการนําชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการเขามา
ดูแลชุมชนของตนเอง 
  1.3  ข้ันตอนการกําหนดนโยบาย  การจัดระเบียบสังคม หากพิจารณาถึงแนวทาง
ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันแลว ควรจะตองผานกระบวนการ การมีสวนรวมของทุกฝายท่ี
เกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชนรวมถึงการมีสวนรวมของชุมชน เชน 
   -   กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ในเร่ืองพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. 2507  ควรปรับปรุงใหมีความทันสมัยและเปนปจจุบันมากข้ึน 
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  -  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  เร่ืองการบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  
  -  ผูประกอบการหอพัก จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก และควรมี
ตัวแทนผูประกอบการหอพักเขารวมการตรวจสอบ หอพักรวมกับเจาหนาท่ีเพื่อใหเกิดความ
โปรงใสและเปนธรรม 
  -  สถานศึกษา ควรเขามามีสวนรวมอยางใกลชิด หม่ันเขาไปดูแล ตรวจเยี่ยมหอพัก
บอย ๆ  
  -  หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ ควรใหการประชาสัมพันธ อยางท่ัวถึงและ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก  อยาง จริงจังและตอเนื่อง รวมถึงการใหคําแนะนํา
ผูประกอบการหอพักท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได 
  -  การปฏิบัติของหนวยงานราชการกับหนวยงานราชการดวยกันควรเปนลักษณะ
การบูรณาการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานใหเกิดความรวดเร็ว 
  1.4  ควรนํางบประมาณ  เคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณ รวมท้ังเทคโนโลยี
ใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติหนาท่ี  

 1.5  จัดโครงการปลูกฝงจิตสํานึกใหกับผูประกอบการใหปฏิบัติตามกฎหมาย 
รวมท้ังการสรางแรงจูงใจในการรับผิดชอบตอสังคม 

 1.6  การส่ือสารใหไปเปนแนวทางเดยีวกัน โดยมีเจาภาพในการดําเนินการ  หรือ
เปนตัวประสานงานเพ่ือใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของไปในทิศทางเดียวกนั 
 
 2.  ภาคประชาชน 
  2.1  สรางแนวคิดของการจัดระเบียบสังคมใหเห็นรวมกันและพัฒนาใหเกิดผลเปน
รูปธรรมในทางปฏิบัติ  เชน การจัดกิจกรรมกลุม การมีสวนรวมของผูประกอบการหอพัก  การมี
คณะกรรมการชุมชน  การมีตัวแทนนักศึกษาในชุมชน พรอมกับการสรางแรงจูงใจใหภาค
ประชาชนท้ังหมดรวมแรงรวมใจดวยความเขาใจในการจัดระเบียบสังคมอยางยั่งยืนนั้น จึงจะทําให
เกิดพลังในการจัดระเบียบสังคมในดานตาง ๆ   และเกิดพลังในการปองกันและปราบปรามส่ิงผิด
กฎหมายท้ังปวง  อันจะนําไปสูชุมชนนาอยูและปลอดภัย  สงบสุขตอไป 
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4.3  แนวทางการพัฒนาโครงการจัดระเบียบสังคมในพื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย   
        ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 ( CAMPUS  SAFETY  ZONE) 
 1.  คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ  จะตองทบทวนถึงหลักเกณฑบางประการ  ท่ีกําหนดไว
ในการเร่ิมจัดทําพื้นท่ี  CAMPUS  SAFETY  ZONE    เนื่องจากเกณฑบางขอเปนการเนนในเชิง
โครงสรางท่ีกําหนดใหผูประกอบการจะตองจดทะเบียนและมีใบอนุญาตตามกฎหมาย  ซ่ึง
ผูประกอบการไดปฏิบัติอยางถูกตองและครบถวนแลว  
 2.  คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ  จะตองเพิ่มหลักเกณฑใหเนนไปท่ีบทบาทและหนาท่ี
ของแตละฝายท่ีจะตองปฏิบัติใหมากกวาการทําตามกฎหมายท่ีบังคับไวเพียงอยางเดียว 
 3.  คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ  จะตองปรับโครงสรางของคณะทํางานฯ ใหตัวแทน
ชุมชน  ผูประกอบการ  และนักศึกษา  เขามาเปนสวนหนึ่งของคณะทํางานฯ และกําหนดบทบาท  
หนาท่ีของทุกฝายในคณะทํางานฯ อยางชัดเจน  โดยเนนไปท่ีการดูแล  การตรวจสอบ  และการ
ควบคุมใหแตละฝายปฏิบัติตามขอตกลง 
 4.  คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ  จะตองวางแผนการดําเนินการในพื้นท่ี  CAMPUS  
SAFETY  ZONE  ในชวงระยะเวลา  3-5  ป  โดยกําหนดกิจกรรมของแตละฝายแลวบูรณาการ 
เขาดวยกัน  เปนแผนการดําเนินกิจกรรมในพื้นท่ี  เพ่ือสนองตอบวัตถุประสงคของการจัดระเบียบ
สังคมในแนวทางเดียวกัน 
 5.  คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ  จะตองแสดงงบประมาณของแตละฝายท่ีใชในการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผนบูรณาการ  ท้ังจํานวนเงินและแหลงท่ีมาของงบประมาณ  เพื่อให
คณะทํางานพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกองทุนจัดระเบียบสังคมที่มีอยูเขาชวยสนับสนุน
เพิ่มเติมและสามารถทําใหคณะทํางานไดวางแผนหาเงินเขากองทุนจัดระเบียบสังคมตอไปได 
 6.  คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ  จะตองวางแนวทางรองรับการปรับเปล่ียนโยกยายของ
ขาราชการในหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและคงไวซ่ึง
เจตนารมณของ  CAMPUS   SAFETY  ZONE 
 7.  คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ  จะตองติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
เปนระยะ  เพื่อปรับแผนการดําเนินการใหสอดคลองกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ัน       
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แนวทางการพฒันาโครงการจัดระเบียบสังคม 
ในพื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย  ซอยประชาชืน่-นนทบุรี 8 

(CAMPUS  SAFETY  ZONE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ  พิจารณาทบทวนหาแนวทางปฏิบัติ 
จากหลักเกณฑของ  CAMPUS  SAFETY  ZONE  ท่ีมีอยู  6  ขอ 

    1.  ใหทุกหอพักจดทะเบียนถูกตอง 
     2.  รานคา สถานประกอบการปฏิบัติ 
          ตามกฎหมาย 
      3.  รานคา จําหนายสุรา  มีใบอนุญาต 
            ปด- เปดตามเวลา 
     4.   ดูแลควบคุมพฤติกรรมนักศึกษา 
      5.  รักษาความปลอดภัยในพื้นที ่
      6.  ชุมชน  ผูประกอบการ  นักศึกษา  
           มีสวนรวมการบริหารพื้นที่ 

กําหนดบทบาทและหนาท่ีใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับหลกัเกณฑ 
ของ CAMPUS  SAFETY  ZONE  เพื่อใหทุกฝายปฏิบัติอยางชัดเจน 

 

คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ  ปรับโครงสรางของคณะทํางานข้ึนใหม 
ใหทุกสวนท่ีเกี่ยวของสงตัวแทนรวมเปนคณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ   

และมีหนาท่ีดูแล  ตรวจสอบ  และควบคุม 
ใหแตละฝายปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีท่ีวางไว 

1.  ชุมชน 
 

2.  ผูประกอบการ 
 

3.  นักศึกษา 

 

คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ  ออกแผนดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ในพื้นท่ีท่ีหนวยงานแตละสวนเสนอพรอมแหลงงบประมาณ 

เปนแผนดําเนินการระยะ  3-5  ป 

1.  งบประมาณสนับสนุน 
      จากหนวยงานภายนอก 
2.  งบประมาณจากหนวยงาน 
      เกี่ยวของ 
3.  งบประมาณจากกองทุน 
      จัดระเบียบสังคมฯ 

 

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนือ่งเปนระยะ 

 

ชุมชนนาอยูและปลอดภัยอยางยั่งยืน 
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บทที่  5 
รูปแบบและการดําเนินงานใน  CAMPUS  SAFETY  ZONE 

 
5.1  แนวทางการดําเนินงานภาพรวม 
 5.1.1  แตงตั้งคณะทํางานจัดระเบียบสังคมในสวนของจังหวัดนนทบุรี   ประกอบดวย  
จังหวัดนนทบุรี  ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พรอมเชิญประธานชุมชน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ตัวแทนผูประกอบการหอพักในซอยประชาชื่น-นนทบุรี  8  และนายก-
สโมสรนักศึกษา  รวมเปนคณะทํางาน  โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี  เปนประธาน  
รวมกับ   ผู บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี   และรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 5.1.2  จัดโครงการอบรมกลุมแกนนํานักศึกษาเปนสมาชิกแจงขาวสารและขอมูลท่ีเกิดข้ึน
ในพื้นท่ี 

 5.1.3  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเปนผูประสานการปฏิบัติงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อดําเนินการปองกันและปราบปราม 

 5.1.4  ใหแตละหนวยงานจัดชุดออกตรวจสถานบริการ  หอพัก  รานอินเตอรเน็ต   
 5.1.5  ประชุมคณะทํางานเพ่ือสรุปผลการดําเนินการเดือนละ  1  คร้ัง 
 5.1.6  จัดใหมีกิจกรรมรวมกันภายในชุมชนเปนระยะ 

 
5.2  แนวทางการดําเนินการตามเกณฑของ  CAMPUS  SAFETY  ZONE 
 5.2.1  ใหทุกหอพักจดทะเบียนถูกตองและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  2507   

  1 )   คณะทํางานจัดระ เ บียบสังคมใหหอพัก ท่ียั งป ฏิ บัติ ไม ถูกต องตาม
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.  2507  ยื่นจดทะเบียนไดเพื่อใหผูประกอบการเขาสูระบบโดยมีเง่ือนไข
ใหปรับปรุงใหถูกตองภายในระยะเวลาที่จํากัด  และใหพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
จังหวัดนนทบุรี  เขาตรวจสอบ  ใหคําแนะนํา แกผูประกอบการหอพักเม่ือปรับปรุงใหถูกตองแลว
จึงออกใบอนุญาตให 
   2)  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  จัดประชุมผูประกอบการหอพักเปนระยะเพ่ือรวม
แกไขปญหาตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในหอพัก  และช้ีแจง  ขอความรวมมือใหหอพักจดทะเบียนถูกตอง
และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.  2507   
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  3)  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เชิญผูประกอบการหอพักเขารวมเปนหอพัก
เครือขายของมหาวิทยาลัย  และดําเนินการประชาสัมพันธหอพักเครือขายใหกับนักศึกษาและ
ผูปกครองทราบ  ผานทางเว็บไซด  และส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ   พรอมท้ังเปดโอกาสใหหอพักเครือขาย
เขามาประชาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยในโอกาสตาง ๆ  
  4)   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  แตงต้ังคณะทํางานตรวจเยี่ยมและประเมินหอพัก
เพื่อประสานงานกับผูประกอบการหอพักและดูแลความเปนอยูของนักศึกษาในหอพักอยาง
สมํ่าเสมอ  โดยแยกกลุมรับผิดชอบ  ติดรูปถายของอาจารยพรอมเบอรโทรศัพทไวในหอพักท่ี
รับผิดชอบ 
  5)  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  รวมกับพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
จังหวัดนนทบุรี  จัดทําแบบประเมินคุณภาพหอพักและจัดพิธีมอบรางวัลหอพักดีเดน  ประจําป
การศึกษา  ใหกับผูประกอบการหอพักเพื่อจัดระดับหอพักท่ีอยูในเครือขายใหเกิดการแขงขันและ
ปรับปรุงหอพัก  ท้ังยังเปนการประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขาพักในหอพักท่ีถูกกฎหมาย 
  6)  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  จังหวัดนนทบุรี  ออกตรวจรวมกับ
อาจารยแผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา  โดยมุงเนนไปท่ีหอพักท่ียังไมใหความรวมมือกับ
คณะทํางาน  มีนักศึกษาในหอพักม่ัวสุมดื่มสุรา  กอเหตุทะเลาะวิวาท  ทําลายทรัพยสิน  หรืออยูกัน
เปนคูชาย - หญิง  เม่ือตรวจพบจะไมมีการตอใบอนุญาตในปถัดไป 
  7)  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ตั้งศูนยรับเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นักศึกษาในหอพัก  โดยเฉพาะการมั่วสุมของกลุมนักศึกษาในหอพักท่ีพบขอมูลเกี่ยวกับการใชสาร
เสพติด  หรือการเลนการพนัน  เพื่อเขาไปดําเนินการทางวินัยนักศึกษา  หรือเปนผูประสานไกล
เกล่ียกรณีเกิดความขัดแยง    

 5.2.2  รานคาท่ีจําหนายสุรา  รานอินเตอรเน็ต  สถานประกอบการ  สถานบริการ  ตองมี
ใบอนุญาต  และปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 
  1)  คณะทํางานจัดระเบียบสังคม  โดย  สรรพสามิต  วัฒนธรรม  และปองกัน
จังหวัดนนทบุรี เขาตรวจสอบและออกใบอนุญาตใหกับผูประกอบการรานคาจําหนายสุรา  ราน
อินเตอรเน็ต  เพื่อควบคุมใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ.  2509 
  2)  ขอความรวมมือจากผูประกอบการรานคาท่ีจําหนายสุรา  ไมใหบริการหรือ
จําหนายสุราใหกับนักศึกษาท่ีแตงกายชุดนักศึกษา   และใหเปด – ปด  ตามเวลา   
  3)  จัดเจาหนาท่ีตํารวจและหนวยงานที่เกี่ยวของออกตรวจรวมกับอาจารยแผนก
วินัยและสวัสดิการนักศึกษา  เปนระยะ  เพื่อดําเนินการทางวินัยกับนักศึกษาท่ีฝาฝน 
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 5.2.3  ดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตภายใตส่ิงแวดลอมท่ีดี 
  2.3.1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ไดออกประกาศมาตรการควบคุมพฤติกรรมการ
ดื่มสุราของนักศึกษา  ดังนี้ 
   1)  หามดื่มสุรา หรือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  ของมึนเมาทุกชนิด ภายใน 
        มหาวิทยาลัย 
   2)  หามดื่มสุรา หรือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  ของมึนเมาทุกชนิดใน 
         เครื่องแบบนักศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย 
   3)  หามดื่มสุรา หรือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  ของมึนเมาทุกชนิดในท่ี 
         สาธารณะ 
   4)  หามดื่มสุรา หรือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  ของมึนเมาทุกชนิดในสถาน 
         บริการหรือสถานบันเทิงท่ีเปดเกนิเวลา 
  2.3.2  จัดชุดเจาหนาท่ีหนวยงานที่เกี่ยวของ  ตํารวจ  และอาจารยแผนกวินัยและ
สวัสดิการนักศึกษา  ออกตรวจตราปองปราม สถานม่ัวสุม พรอมทําความเขาใจกับนักศึกษาท่ี
ประพฤติตนไมเหมาะสมใหเขาใจถึงวัตถุประสงคของการจัดระเบียบสังคม  และดําเนินการทาง
วินัยกับนักศึกษาท่ีฝาฝนโดยเด็ดขาด 
  2.3.3  เชิญผูปกครองของนักศึกษาท่ีมีพฤตกิรรมไมเหมาะสมเพ่ือรับฟงและรวม
แกปญหาของนักศึกษากับทางมหาวิทยาลัย 
  2.3.4  จัดใหมีการรณรงคปองกันการซ้ือขายหรือมั่วสุมเสพยาเสพติดในหอพัก  
การรณรงคปองกันอัคคีภัย  การอบรมกลุมแกนนําสมาชิกแจงขาวอาชญากรรมใหกับผูประกอบการ
และนักศึกษาในหอพัก   
 5.2.4  รักษาความปลอดภยัในพ้ืนท่ี  และมีระบบการจราจรท่ีดี 
  1)  ติดต้ังกลอง  CCTV ภายในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ตามบริเวณท่ีมีสถิติของ
การม่ัวสุมดื่มสุราและกอเหตุทะเลาะวิวาท  โดยเช่ือมตอกับเคร่ืองบันทึกภาพท่ีสถานีตํารวจ สภ.
เมืองนนทบุรี  สาขายอยมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 
  2)  ประสานกบัชุมชนและผูประกอบการรวมกันดูแลและช้ีเบาะแส โดยอาจารย
แผนกวินัยและสวัสดิการนกัศึกษาพรอมรับการประสานตลอดเวลา  
  3)  กําหนดเวลาหามจอดรถในถนนสายหลัก  ชวงเวลา  17.00-23.00 น.   
  4)  ขอความรวมมือผูคาหาบเร  ไมตั้งรานบนถนนสายหลัก   
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 5.2.5  ใหชุมชน  และนักศึกษามีสวนรวมในการบริหารพื้นท่ี 
  1)  เชิญประธานชุมชนเขารวมเปนคณะทํางานจัดระเบียบสังคมและเปนผูเสนอ
ปญหาและความตองการตาง ๆ ในชุมชนเพื่อใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของรับไปดําเนินการ 
  2)  เชิญผูประกอบการหอพักสงกลุมตัวแทนเขารวมเปนคณะทํางานจัดระเบียบ
สังคม  เพื่อรับทราบและรวมกันดูแลใหกลุมผูประกอบการหอพักปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก  
พ.ศ.  2507 

 3)  มหาวิทยาลัยกําหนดจัดกิจกรรม และใหมีการรณรงคข้ึนในพื้นท่ีผานทาง
สโมสรนักศึกษา  และกลุมนักศึกษาแกนนําในหอพักเพื่อสรางความมีสวนรวมเปนระยะ 
 
5.3  แนวทางการบริหารจัดการใน  CAMPUS  SAFETY  ZONE 
 5.3.1  การแตงตั้งคณะทํางาน 

  จากการท่ีจังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี 
สถานีตํารวจนครบาลทุงสองหอง  สํานักงานเขตหลักส่ี  และผูนําชุมชนซอยประชาช่ืน นนทบุรี 8  
ไดรวมกันจัดทําโครงการนํารอง  CAMPUS SAFETY ZONE  โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะรวมกัน
จัดระเบียบหอพัก  เพื่อใหหอพักทุกแหงปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 รวมท้ัง
มาตรการจัดระเบียบหอพัก  และเพื่อใหสถานบริการทุกแหงปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัติ
สถานบริการ  พ.ศ. 2509  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2546 
และเพื่อปองกันแกไขปญหายาเสพติด โดยไมมีผูเสพ / ผูคา ในพื้นท่ี  ตลอดจนจัดระเบียบรานคา 
และจัดระเบียบการจราจร เพื่อปองกันไมใหมีอบายมุขอ่ืนๆ โดยมุงเนนสภาพดิภาพและความ
ปลอดภัยของนักศึกษาและประชาชนท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีโดยรอบ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
จังหวัดนนทบุรีจึงแตงตั้งคณะทํางานจัดระเบียบสังคมบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
ดังนี้ 
 
 คณะที่ปรึกษา  ประกอบดวย 

1.  นายเชิดวิทย  ฤทธิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี 
2.  รองศาสตราจารย ดร.อนมุงคล ศิริเวทิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 
3.  พล.ต.ท.เอก  อังศนานนท ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 
4.  พล.ต.ต.วฒุิ  ลิปตพัลลภ รองผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 
5.  นายสมนึก  ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี 
6.  พ.ต.อ.ธงชัย  เยน็ประเสริฐ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 
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 คณะทํางาน ประกอบดวย 
  1.  รองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรีท่ีผูวาราชการจังหวดั 
       มอบหมาย        

หัวหนาคณะทํางาน 

  2.  พล.ต.ต.คํารบ  ปญญาแกว                                                  คณะทํางาน 
  3.  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา                                          คณะทํางาน 
  4.  ปลัดจังหวัดนนทบุรี คณะทํางาน 
  5.  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนนทบุรี คณะทํางาน 
  6.  โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดนนทบุรี คณะทํางาน 
  7.  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี คณะทํางาน 
  8.  ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองนนทบุรี คณะทํางาน 
  9.  ผูอํานวยการ สนง.พื้นท่ีการศึกษานนทบุรีเขต1 คณะทํางาน 
10.  พาณิชยจงัหวัดนนทบุรี คณะทํางาน 
11.  วัฒนธรรมจังหวดันนทบุรี คณะทํางาน 
12.  สรรพสามิตพ้ืนท่ีจังหวดันนทบุรี คณะทํางาน 
13.  สรรพากรพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี คณะทํางาน 
14.  ขนสงจังหวัดนนทบุรี คณะทํางาน 
15.  ประชาสัมพันธจังหวัดนนทบุรี คณะทํางาน 
16.  ผูอํานวยการสํานักการชางเทศบาลนครนนทบุรี คณะทํางาน 
17.  นายอําเภอเมืองนนทบุรี คณะทํางาน 
18.  ปองกันจงัหวัดนนทบุรี คณะทํางาน 
19.  จาจังหวัดนนทบุรี คณะทํางาน 
20.  หัวหนาฝายรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงเทศบาล 
       นครนนทบุรี 

คณะทํางาน 

21.  หัวหนางานรักษาความสะอาดเทศบาลนครนนทบุรี คณะทํางาน 
22.  คุณนิพล  เฮงเส็ง  (ประธานชุมชนซอย8) คณะทํางาน 
23.  คุณวีระยทุธ  สันตยานนท คณะทํางาน 
24.  ผูแทนอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีไดรับมอบหมาย คณะทํางาน 
25.  ผูแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีไดรับมอบหมาย คณะทํางาน 
26.  หัวหนาแผนกวินยัและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย           คณะทํางานและเลขานุการ 
       ธุรกิจบัณฑิตย 
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27.  สารวัตรปองกันและปราบปรามสถานีตํารวจภูธร      คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
       อําเภอเมืองนนทบุรี 
28.  ผูชวยปองกันจังหวดันนทบุรีท่ีไดรับมอบหมาย     คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
29.  เจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
       ของมนุษยท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

30.  เจาหนาท่ีสํานักงานวฒันธรรมจังหวัด 
       ท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

    
 ซ่ึงคณะทํางานดังกลาว  มีอํานาจหนาท่ี 
 1. ใหบูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการกําหนดกรอบและแนวทางการ
ดําเนินการเร่ืองการจัดระเบียบหอพัก  การจัดระเบียบการจราจรโดยรอบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
การจัดระเบียบผูประกอบการรานคา   การจัดระเบียบผูประกอบการสถานบริการ สถานบันเทิง และ
รานอินเตอรเน็ต  ใหสอดคลองกับนโยบายการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย และการ
ดําเนินงานตามโครงการ CAMPUS  SAFETY  ZONE โดยมีวัตถุประสงคใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของ
ไดรับประโยชนรวมกัน 
 2. ใหคณะทํางานสามารถแตงตั้งชุดทํางานเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเปนเร่ืองเฉพาะ
ดานไดตามท่ีเห็นสมควร 
 3. ใหประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการขอความ
รวมมือและขอรับการสนับสนุนในการประชาสัมพันธเร่ืองการจัดระเบียบสังคมบริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยในทุกรูปแบบ  เชน ส่ือวิทยุ โทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ หอกระจายขาว  
เปนตน 
 4.  กําหนดใหมีการประชุมเพื่อสรุปผลดําเนินการในภาพรวมเปนประจําทุกเดือน 
เพื่อกําหนดกรอบและทิศทางการดําเนินงานในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 
 เห็นไดวาคณะทํางานจัดระเบียบสังคม  ประกอบไปดวย  สวนราชการหลายหนวยงาน  ทํา
ใหการดูแลบริหารจัดการในแตละเร่ืองมีเจาภาพผูรับผิดชอบชัดเจน  และสามารถบูรณาการความ
รวมมือระหวางหนวยงาน  ระหวางชุมชน  เขาดวยกัน  เปนคณะทํางาน  โดยกําหนดการประชุม  
รายงานผลการดําเนินงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  พรอมท้ังขอเสนอแนะจากชุมชนเปนประจําทุก
เดือน  นอกจากนี้ในสวนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ยังไดมีการแตงต้ังคณะทํางานโครงการจัด
ระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ข้ึนมาอีกคณะหนึ่ง  เพื่อทําหนาท่ี
ประสานความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ  ชุมชน  ผูประกอบการหอพัก  และสถานบริการใน
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พื้นท่ีรอบมหาวิทยาลัย  ตลอดจนกํากับดูแลการบริหารเงินกองทุนจัดระเบียบสังคมใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการจัดระเบียบสังคม  ซ่ึงประกอบดวยบุคคลตอไปนี้ 
 

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท่ีปรึกษา 
2.  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา   ประธานคณะทํางาน 
3.  ผูอํานวยการสํานักกิจการนักศึกษา คณะทํางาน 
4.  ผูอํานวยการศูนยวิจัย คณะทํางาน 
5.  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร คณะทํางาน 
6.  ผูชวยผูอํานวยการสาขาวิชานิติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย คณะทํางาน 
7.  หัวหนาคณะทํางานตรวจเยี่ยมและประสานงานหอพัก คณะทํางาน 
8.  หัวหนาแผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา เลขานุการคณะทํางาน 

 
 5.3.2  การจัดสรรงบประมาณ 
  คณะทํางานจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ได
รวมกันจัดการแขงขันโบวล่ิงการกุศล  เพื่อนํารายไดเขาสมทบกองทุนจัดระเบียบสังคม  โดยแยก
เงินเขาบัญชีกองทุนจัดระเบียบสังคมท้ังเขตจังหวัดนนทบุรีและเขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงมีเกณฑ
การใชเงินกองทุน  ดังนี้ 
  1)  ตองสนองตอบตอวัตถุประสงคโครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
  2)  การอนุมัติเบิก-จาย เงินกองทุน ใหเปนมติของท่ีประชุมคณะทํางาน 
จัดระเบียบสังคม ฯ  ประกอบดวยตัวแทนจากสวนราชการ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  และชุมชน
ในพื้นที่  ซ่ึงจังหวัดนนทบุรี  ลงนามโดยผูวาราชการจังหวัด  สวนเขตกรุงเทพมหานคร  ลงนามโดย
ผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลทุงสองหอง   
  โดยการจัดการแขงขันโบวล่ิงการกุศลนั้น  สามารถจําหนายบัตรไดเปนเงินท้ังส้ิน  
517,900  บาท  หักคาใชจาย  87,343.40  บาท  เหลือเงินเขากองทุนท้ังส้ิน  430,556.40 บาท  แยก
เปนกองทุนเขตพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งเปนที่ตั้งของ  CAMPUS  SAFETY  ZONE  ซอยประชาช่ืน-
นนทบุรี 8  จํานวน  155,000.16  บาท  เขากองทุนเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน  228,194.68  บาท  
และแยกเก็บท่ีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เพื่อใชบริหารสวนกลางของโครงการ  จํานวน  
47,361.16  บาท 
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 5.3.3  การประสานงานเพื่อดาํเนินการแกไขปญหาในพื้นท่ี 
  1)  หอพัก 
   คณะทํางานจัดระเบียบสังคม  ไดแบงหอพักออกเปน 2 กลุม คือ หอพัก
เครือขายมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  และหอพักนอกเครือขาย  ซ่ึงหอพักประเภทนี้มีท้ังจดทะเบียน
และไมจดทะเบียน  สวนมากจะมีอยูบริเวณหางจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  การดําเนินการ
ประสานงานแยกไดดังนี้ 

 (1)  หอพักเครือขายมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   

    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ไดแตงต้ังคณะทํางานตรวจเย่ียมและ
ประเมินหอพัก  ซ่ึงประกอบดวยอาจารยจากคณะ และอาจารยจากสํานักกิจการนักศึกษา โดยแบง
ออกเปนกลุมดูแลประสานงาน  หอพักท่ีเขารวมเครือขาย  กลุมละไมเกิน 5 หอพัก อาจารยท่ี
รับผิดชอบในแตละกลุม  จะมีรูปถายและหมายเลขโทรศัพทติดไวท่ีหอพักท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให
นักศึกษาไดทราบและติดตอเม่ือตองการคําปรึกษาหรือความชวยเหลือตางๆ  ขณะท่ีผูประกอบการ
หอพักยังสามารถใหขอมูลของนักศึกษาแกอาจารยท่ีประสานงาน  ซ่ึงจะนําขอมูล  ขอเสนอแนะท่ี
ไดจากการตรวจเยี่ยมและประเมินหอพัก  เพื่อดําเนินการหรือสงขอมูลตอไปยังคณะทํางานจัด
ระเบียบสังคมฯ เพ่ือพิจารณาดําเนินการเปนลําดับตอไป  ขณะเดียวกันเม่ือถึงหวงเวลาการประเมิน
หอพักดีเดน ประจําปการศึกษา   คณะทํางานตรวจเยี่ยมและประเมินหอพัก จะรวมกับพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนนทบุรี  ในการเขาตรวจหอพักเพื่อประเมินระดับคุณภาพหอพัก 
เกณฑการประเมินของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เปนเกณฑท่ีไดผานการพัฒนารวมกับพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนนทบุรี  และสํานักงานสวัสดิการกรุงเทพมหานคร   
   (2)  หอพักนอกเครือขาย 
    คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ มอบหมายใหพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนนทบุรี  รวมกับแผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา สํานักกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เขาตรวจหาขอมูล พรอมท้ังทําความเขาใจแกผูประกอบการ
ถึงวัตถุประสงคของการจัดระเบียบหอพักและประโยชนท่ีไดแกหอพักเม่ือปฏิบัติถูกตองตาม
กฎหมาย และเขารวมเครือขายกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  กรณีท่ีผูประกอบการไมใหความ
รวมมือจากเจาหนาท่ี  คณะทํางานจัดระเบียบสังคมจะดําเนินการตามกฎหมายตอไป 
  2)  รานคา  สถานบริการตาง ๆ    
   คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ  มอบหมายใหสวนราชการที่เกี่ยวของจัด
ชุดตรวจรวมกับอาจารยแผนกวินัยฯ  เขาตรวจพื้นท่ีเปนประจําทุกสัปดาห  โดยแตละสวนจะ
ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวของ   เพื่อควบคุมใหปฏิบัติตามกฎหมาย   พรอมกับรับทราบปญหา  
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ขอเสนอแนะตาง ๆ จากผูประกอบการ  ผลการตรวจและขอมูลจะนําเสนอท่ีประชุมคณะทํางานจัด
ระเบียบสังคม 
  3)  ชุมชน  ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 
   คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ  มอบหมายใหมหาวิทยาลัยประสานกับ
ประธานชุมชน  ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  เพื่อรวมกันเสนอแนะกิจกรรมตาง ๆ ท่ีควรจัดข้ึนใน
พื้นท่ี  และประสานความรวมมือจากทุกสวนในการดูแล  สอดสองพฤติกรรมของนักศึกษา  
ตลอดจนพฤติกรรมของผูประกอบการตาง ๆ  เพื่อท่ีจะทําความเขาใจขอความรวมมือใหปฏิบัติตาม
แนวทางของคณะทํางานจัดระเบียบสังคมท่ีจะพัฒนาใหเปนชุมชนนาอยูและปลอดภัยอยางยั่งยืน 
 
 5.3.4  การสนับสนุนอ่ืน ๆ  
  1)  การใหทุนการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มีนโยบายใหการสนับสนุนทุนการศึกษาแก
คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ  ท่ีจะพิจารณาสงบุคลากรแตละหนวยงานมารับทุนการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท  ปริญญาตรีภาคบัณฑิต 
  2)  การจัดอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของ 
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  จัดสรรงบประมาณจัดโครงการอบรมให
ความรูแกนักศึกษาในหอพัก  ผูประกอบการ  และชุมชน  เชน  การปองกันอัคคีภัยในหอพัก  
สมาชิกแจงขาวอาชญากรรม  เปนตน 
  3)  การตั้งศูนยรับเร่ืองรองเรียน 
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  โดยแผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา  จะ
เปนศูนยรับเร่ืองรองเรียนจากชุมชน  ผูประกอบการ  ถึงพฤติกรรมนักศึกษา  เพื่อดําเนินการทาง
วินัยนักศึกษา  หรือนําเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทที่เกิดขึ้น  และนําเสนอคณะทํางาน
จัดระเบียบสังคมตอไป 
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คณะทํางานจัดระเบียบ
สังคมบริเวณปริมณฑล 

มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย 

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
จังหวัดนนทบุรี 
ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี 
สํานักงานเขตหลักสี่ 
สถานีตํารวจนครบาลทุงสองหอง 
 

 

พิจารณาเลือกพ้ืนที่ 
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 

(CAMPUS SAFETY ZONE) 
 

มหาวิทยาลัยฯ 
ทําความเขาใจกับผูนําชุมชน 

มหาวิทยาลัยฯ ประชุมช้ีแจง
ผูประกอบการในพื้นที่ 

เชิญผูนําชุมชน ตัวแทนผูประกอบการ 
หอพักเขารวมเปนคณะทํางาน 

ประชุมคณะทํางานจัดระเบียบสังคม 
ช้ีแจงแนวทางปฏิบัติและลงนาม       

ในขอตกลงรวมกัน 
 

แตละฝายปฏิบัติ 
ตามขอตกลง 

จัดประชุมคณะทํางานอยางสม่ําเสมอ 
เพ่ือติดตามแกไขปญหาทันทวงที  
และพัฒนาโครงการฯ ใหถึงจุดที่
ชุมชนเขมแข็ง นาอยู และปลอดภัย 

อยางย่ังยืนตอไป 
 

     ใหทุกหอพักจดทะเบียนถูกตอง 
      รานคา สถานประกอบการ 
      ปฏิบัติตามกฎหมาย 
      รานคา จําหนายสุรา มีใบอนุญาต 
      ปด- เปด ตามเวลา 
      ดูแลควบคุมพฤติกรรมนักศึกษา 
      รักษาความปลอดภัยในพื้นท่ี 
      ชุมชน นักศึกษา มีสวนรวมการบริหารพื้นท่ี 

 พมจ.ตรวจสอบการจดทะเบียนหอพัก 
สรรพสามิต ตรวจสอบใบอนุญาตขายสุรา 
วัฒนธรรมตรวจสอบรานอินเตอรเน็ต 
ตํารวจดูแลความปลอดภัย การจราจร 

     และสิ่งผิดกฎหมายในพ้ืนท่ี 
เทศบาลดูแลความสะอาด 
ฝายปกครองจังหวัด ดูแลความเรียบรอย 

     การ ปด-เปด สถานบริการ 

หางบประมาณสนับสนุน 

จัดแขงขันโบวลิ่งการกุศล นําเงิน
รายไดเขากองทุนจัดระเบียบสังคม ฯ 

จัดกิจกรรมชุมชน 

 ทําบุญตักบาตร 
 ประเพณีสงกรานต 
 เสียงตามสาย 
  จัดพิธีมอบรางวัลหอพักดีเดน 

แนวทางการดาํเนินการจัดระเบียบสังคมในพื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย 
ซอยประชาชืน่-นนทบุรี 8  (CAMPUS  SAFETY  ZONE) 

เปนที่ต้ังสถานีตํารวจ  
     สภ.เมืองนนทบุรี  สาขายอย 

มีนักศึกษาอาศัยในหอพักจํานวนมาก 
มีหอพักจํานวน 60 หอ 
มีรานคาจําหนายสุราจํานวน 34 ราน 
มีรานอินเตอรเน็ตจํานวน 34 ราน 
เปนซอยตัน เขา-ออกไดเฉพาะทาง 

     ซอย 8 และ 8/1 

 มหาวิทยาลัยฯ ดูแลพฤติกรรมนักศึกษา 
 ผูประกอบการหอพักเขารวมหอพักเครือขาย 

      กับทางมหาวิทยาลัยฯ 
ชุมชนดูแลความเรียบรอยในพื้นท่ี      
สถานบริการ รานคาท่ีจําหนายสุรา รวมมือ 

     ไมจําหนายสุราใหกับนักศึกษาในชุดนักศึกษา 
นักศึกษาไมมั่วสุมด่ืมสุราในท่ีสาธารณะ 

จัดชุดปฏิบัติการตรวจรวม 
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ผนวก ก. 
 

แบบสอบถาม 
 

การวิจัย  เร่ือง  การติดตามประเมินผลและพัฒนาโครงการจัดระเบียบสังคม 
บริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภยั 

ซอยประชาชืน่-นนทบุรี 8  (CAMPUS  SAFETY  ZONE) 
 

 

  

   เจาพนักงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ     
   อาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   
   ผูประกอบการหอพักในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี  8         
   ประชาชนภายในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8   
   เจาของสถานประกอบการ / รานคา ในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี  8                        
   นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

  ช้ันปท่ี  1         ช้ันปท่ี  2     ช้ันปท่ี  3  
  ช้ันปท่ี  4   อ่ืนๆ (ระบุ)........................................... 

   ช่ือหอพักท่ีอยูในปจจุบัน........................................................................... 
 

ขอความกรุณาผูตอบแบบสอบถามใสเคร่ืองหมาย  ลงในชอง     หนาขอความท่ีทาน
เลือกหรือตามความคิดเห็นของทาน 
 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ 

                        ชาย     หญิง 
  

2.  ระดับการศึกษา  (เฉพาะผูท่ีไมใชนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย) 
           ต่ํากวาปริญญาตรี    
                        ปริญญาตรี 
           สูงกวาปริญญาตรี  
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3.  อายุ 
    ต่ํากวา  30  ป    30 – 39  ป      40  ปข้ึนไป  
 

4.  ทานมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณเกี่ยวกับเร่ืองการจัดระเบียบสังคมบาง
หรือไม 
                       มาก    คอนขางมาก    ไมแนใจ    ไมมีเลย  
 

5.  ทานทราบหรือเคยไดยินเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมบริเวณซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  
(CAMPUS  SAFETY  ZONE)  ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยบางหรือไม  ในระดับใด 

  เคยทราบหรือเคยไดยินในระดับ   
 มาก    คอนขางมาก    ปานกลาง    คอนขางนอย    นอย 

  ไมเคยทราบหรือไมเคยไดยิน 
5.1  แหลงท่ีทานทราบหรือแหลงใดบางตอไปนี้  กรุณาระบุแหลงท่ีทานทราบ 
        เกี่ยวกับเร่ืองนี้มากท่ีสุด  3  ลําดับ  โดยใสหมายเลข  1  , 2   และ  3    
        ลงในวงกลมหนาแหลงท่ีทานทราบ 

 การประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย     
 การประชาสัมพันธของตํารวจ   
  การประชาสัมพันธของจังหวัดนนทบุรี    
  โปสเตอร 
   แผนพับ        
   อาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   
   นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย     
   เพื่อน / ญาติ  ท่ีอาศัยอยูบริเวณซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8   

      อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................ 
5.2  ทานทราบหรือไมวาเร่ืองใดตอไปนี้ท่ีเปนวัตถุประสงคท่ีสําคัญของโครงการ 
        จัดระเบียบสังคมในบริเวณซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  กรุณาเขียน 
        เคร่ืองหมาย    ลงในชอง    หนาขอท่ีทานคิดวาเปนวัตถุประสงค 
        ท่ีสําคัญ     

     เพื่อใหหอพักทุกแหงปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัติหอพัก   
            พ.ศ.  2507 
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     เพื่อใหสถานบริการทุกแหงปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัติ 
            สถานบริการ  พ.ศ.  2509 
     เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  โดยไมมีผูเสพ  /  ผูคา   
            ในพื้นท่ีปฏิบัติการ  
     เพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนันและอบายมุข 
     เพื่อปองกันและแกไขปญหาการขายบริการทางเพศ 
  5.3  ทานคิดวาปญหาใดตอไปนี้ในชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  มีความสําคัญ 
          มากท่ีสุด  ซ่ึงจะตองรีบทําการปรับปรุงแกไขโดยเร็วท่ีสุด 
     ปญหาเร่ืองหอพักไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
     ปญหาเร่ืองสถานบริการดานบันเทิงไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

  ปญหายาเสพติด 
 ปญหาการพนันและอบายมุข 
  ปญหาการขายบริการทางเพศ  
  อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................................................... 

 
สวนท่ี 2   ความคิดเห็นของทานเก่ียวกับการจัดระเบียบสังคมในพื้นท่ีบริเวณซอยประชาช่ืน-
นนทบุรี 8  ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

1.  ความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับความสําคัญและจําเปนในการจัดระเบียบสังคมซอย
ประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ในดานตาง ๆ  

 
ดาน ระดับความคดิเห็น 

เห็นดวย
อยางยิง่ 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

อยางยิง่ 
1.  การจัดระเบียบสังคม  เปนส่ิงท่ีดีและ 
      มีประโยชนตอคนในบริเวณซอยนี้ 

     

2.  การจัดระเบียบสังคม  เปนส่ิงท่ีดีและ 
      มีประโยชนตอนักศึกษาท่ีอาศัยในบริเวณ 
      ซอยน้ี 
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ดาน ระดับความคดิเห็น 

เห็นดวย
อยางยิง่ 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

อยางยิง่ 
3.  การจัดระเบียบสังคม  เปนส่ิงท่ีดีและ 
      มีประโยชนตอผูประกอบการหอพัก 
      ในบริเวณซอยนี้ 

     

4.  การจัดระเบียบสังคม  เปนส่ิงท่ีดีและ 
      มีประโยชนตอผูประกอบการรานคา 
      ในบริเวณซอยนี้ 

     

5.  การจัดระเบียบสังคม  เปนส่ิงท่ีดีและ 
      มีประโยชนตอบิดามารดา  ผูปกครองของ 
      นักศึกษา  ท่ีอาศัยอยูในบริเวณซอยนี้ 

     

6.  การจัดระเบียบสังคม  เปนส่ิงท่ีดีและ 
     มีประโยชนโดยรวมตอมหาวิทยาลัย 
     ธุรกิจบัณฑิตย 

     

7.  การจัดระเบียบสังคม เปนส่ิงท่ีดีและมี 
     ประโยชนตอจังหวัดนนทบุรี   
     และประเทศชาติโดยรวม 

     

8.  ทานคิดวาจํานวนเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของ 
      เพื่อดําเนินการจัดระเบียบสังคมฯ    
      มีจํานวนเพียงพอ 

     

9.  การจัดระเบียบสังคม  สามารถปองกันการ 
      ปฏิบัติผิดระเบียบของผูประกอบการ 
      หอพักไดมาก   

     

10.  การจัดระเบียบสังคม  สามารถปองกัน 
        การปฏิบัติผิดระเบียบของผูประกอบการ   
        รานคาท่ีเปนแหลงบันเทิงไดเปนอยางดี   
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ดาน ระดับความคดิเห็น 

เห็นดวย
อยางยิง่ 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

อยางยิง่ 
11.  การจัดระเบียบสังคม  สามารถลดปญหา 
        ยาเสพติดในกลุมนักศึกษาและประชาชน 
        ลงไดมาก   

     

12.  การจัดระเบียบสังคม  สามารถลดปญหา 
        การพนัน  และอบายมุขในกลุมนักศึกษา 
        และประชาชนลงไดมาก   

     

13.  การจัดระเบียบสังคม  สามารถปองกัน 
        การบริการทางเพศ  โดยเฉพาะในกลุม 
        นักศึกษาไดเปนอยางดี   

     

14.  การจัดระเบียบสังคม  สามารถแกปญหา 
        สังคมในชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี  
        8  ไดอยางยั่งยืน   

     

 
สวนท่ี 3  ความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับผลสําเร็จของการจัดระเบียบสังคมซอยประชาชื่น-นนทบุรี 
8  ในปจจุบันทานคิดวาการจัดระเบียบสังคมซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 มาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ  
พ.ศ.  2550  สงผลตอเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปน้ีมากนอยเพียงใด 

 
เร่ือง ความคิดเห็นเก่ียวกับผลสําเร็จในการจัดระเบียบสังคม 

ซอยประชาชืน่-นนทบุรี 8 

มาก คอนขาง
มาก 

ไมแนใจ คอนขาง
นอย 

นอย 

1.  ผลการจัดระเบียบสังคมฯ สามารถ 
      เพิ่มความปลอดภัยใหกับชีวิตและรางกาย 
      ใหกับชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8   
       ไดมากนอยเพียงไร 
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เร่ือง ความคิดเห็นเก่ียวกับผลสําเร็จในการจัดระเบียบสังคม 
ซอยประชาชืน่-นนทบุรี 8 

มาก คอนขาง
มาก 

ไมแนใจ คอนขาง
นอย 

นอย 

2.  ผลการจัดระเบียบสังคมฯ  สามารถสราง 
      ความปลอดภัยใหกับทรัพยสินใหกับ 
      ชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8   
      ไดมากนอยเพียงไร 

     

3.  ผลการจัดระเบียบสังคมฯ  สามารถสราง 
      ความปลอดภัยเกี่ยวกับยาเสพติดใหกับ 
      ชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ไดมาก 
      นอยเพียงไร 

     

4.  ผลการจัดระเบียบสังคมฯ สามารถ 
      ลดปญหาเกี่ยวกับการพนันใหกับชุมชน   
      ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ไดในระดับใด 

     

5.  ผลการจัดระเบียบสังคมฯ  สามารถสราง 
      ความปลอดภัยและลดขอพิพาทดานชูสาว 
      ใหกับชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8   
      ไดมากนอยเพียงไร 

     

6.  ผลการจัดระเบียบสังคมฯ  สามารถ 
      ลดปญหาเกี่ยวกับการคาประเวณี ใหกับ 
      ชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ไดมาก 
      นอยเพียงไร 

     

7.  ผลการจัดระเบียบสังคมฯ  สามารถสราง 
      ความปลอดภัยในการลดปญหาทะเลาะ 
      วิวาททํารายกันใหกับชุมชนซอย 
      ประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ไดมากนอยเพียงไร 
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เร่ือง ความคิดเห็นเก่ียวกับผลสําเร็จในการจัดระเบียบสังคม 
ซอยประชาชืน่-นนทบุรี 8 

มาก คอนขาง
มาก 

ไมแนใจ คอนขาง
นอย 

นอย 

8.  ผลการจัดระเบียบสังคมฯ  สามารถ 
      สรางความปลอดภัยในการลดปญหาการ 
      มีกลุมอิทธิพลตาง ๆ ใหกับชุมชน 
      ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ไดมากนอย 
      เพียงไร 

     

9.  ผลการจัดระเบียบสังคมฯ  สามารถสราง 
      ความปลอดภัยจากอาชญากรรมตางๆ  
      ใหกับชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8   
      ไดมากนอยเพียงไร 

     

10.  ผลการจัดระเบียบสังคมฯ มีสวนในการ 
        ชวยสรางความปลอดภัยใหมีมากยิ่งข้ึน 
        ไดในระดับใด 

     

11.  ผลการจัดระเบียบสังคมฯ  สามารถสราง 
        ความพึงพอใจของทุกฝายในชุมชน  
        ใหกับชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8   
        ไดมากนอยเพียงไร 

     

12.  ผลการจัดระเบียบสังคมฯ  ชวยสราง 
       สัมพันธภาพอันดีของคนในชุมชน ใหกับ 
       ชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ไดมาก 
       นอยเพียงไร 

     

13.  ผลการจัดระเบียบสังคมฯ  ชวยลดจํานวน 
       อาชญากรรมเกี่ยวกับชีวิต  รางกาย   
       ใหกับชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8   
        ไดมากนอยเพียงไร 
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เร่ือง ความคิดเห็นเก่ียวกับผลสําเร็จในการจัดระเบียบสังคม 
ซอยประชาชืน่-นนทบุรี 8 

มาก คอนขาง
มาก 

ไมแนใจ คอนขาง
นอย 

นอย 

14.  ผลการจัดระเบียบสังคมฯ  ชวยลดจํานวน 
       อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพยสิน ใหกับ 
       ชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ไดมาก 
       นอยเพียงไร 

     

15.  ผลการจัดระเบียบสังคมฯ  ชวยลดจํานวน 
       อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด ใหกับ 
       ชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ไดมาก 
       นอยเพียงไร 

     

16.  ผลการจัดระเบียบสังคมฯ  ชวยลดจํานวน 
       อาชญากรรมเกี่ยวกับการพนันตาง ๆ  
       ใหกับชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8   
       ลงไดมากนอยเพียงไร 

     

17.  ผลการจัดระเบียบสังคมฯ ชวยลดแหลง 
        อบายมุขตาง ๆ ใหกับชุมชนซอย 
        ประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ลงไดมากนอย 
        เพียงไร 

     

18.  ผลการจัดระเบียบสังคมฯ ประสบ 
        ความสําเร็จจากการนํามาใชโดยรวม 
        มากนอยเพียงไร 

     

19.  ความคุมคาในการจัดทําโครงการ      
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สวนท่ี  4  ความคิดเห็นของทานเก่ียวกับปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการจัดระเบียบสังคมซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8   
 ทานคิดวาปจจัยดานตาง ๆ ตอไปน้ีสงผลตอความสําเร็จในการจัดระเบียบสังคม 
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  มากนอยเพียงไร 

ปจจัย ผลท่ีมีตอความสําเร็จของการจัดระเบียบสังคม 

มาก คอนขาง
มาก 

ไมแนใจ คอนขาง
นอย 

นอย 

1.  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดระเบียบ    
      สังคม 

     

2.  การตระหนักถึงความสําคัญของการ 
     จัดระเบียบสังคม 

     

3.  คุณภาพของคณะทํางานในการจัดระเบียบ 
      สังคม 

     

4.  การบริหารจัดการโครงการการจัดระเบียบ   
     สังคมท่ีมีประสิทธิภาพ 

     

5.  การดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง      
6.  ความเขมงวดในการบังคับใชกฎระเบียบ 
      และกฎหมาย 

     

7.  การลงโทษอยางจริงจังกับผูท่ีไมปฏิบัติ 
      ตามกฎระเบียบและกฎหมาย 

     

8.  ความเพียงพอของงบประมาณ ท่ีนํามาใช 
      ในการจัดระเบียบสังคม 

     

9.  การรณรงคเร่ืองการจัดระเบียบสังคม 
      อยางจริงจังและตอเนื่อง 

     

10.  ความรวมมือของผูประกอบการหอพัก      
11.  ความรวมมือของผูประกอบการรานคา      
12.  ความรวมมือของคนในชุมชน      
13.  ความรวมมือของเจาหนาท่ีภาครัฐ      
14.  ความรวมมือของนักศึกษา      
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สวนท่ี  5   ความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาหรืออุปสรรคในการจัดระเบียบสังคมซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 
 

5.1  ปญหาหรืออุปสรรคดานกฎ / ระเบียบ /  พระราชบัญญัติท่ีบังคับใช      
 ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
5.2  ปญหาหรืออุปสรรคดานเจาหนา ท่ีของรัฐซ่ึงเปนผู บังคับใชกฎ  /  ระเบียบ  /  

พระราชบัญญัติ 
...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
    
5.3  ปญหาหรืออุปสรรคดานความรวมมือของผูประกอบการหอพัก  รานคา  และสถาน

บันเทิง   
 ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 5.4  ปญหาหรืออุปสรรคดานความรวมมือของผูใชบริการในกลุมตาง ๆ ไดแก  นักศึกษา  
และประชาชนทั่วไป        

...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 5.5  ปญหาหรืออุปสรรค  ดานอ่ืน ๆ (ระบุ)    

...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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สวนท่ี 6  ขอเสนอแนะ  เก่ียวกับการปรับปรุงแกไขการจัดระเบียบสังคม  ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8   
 6.1  ดานกฎ  /  ระเบียบ  /  พระราชบัญญัติท่ีบังคับใช 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 6.2  ดานเจาหนาท่ีของรัฐเปนผูบังคับใชกฎ  /  ระเบียบ / พระราชบัญญัติ 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 6.3  ดานความรวมมือของผูประกอบการหอพัก  รานคา  และสถานบันเทิง 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 6.4  ดานความรวมมือของผูใชบริการในกลุมตาง ๆ  
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 6.5  ดานอ่ืน ๆ  (ระบุ) 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
   
       ขอขอบคุณทุกทานท่ีปรารถนาดีตอ
        ความสุข  สงบ  ของสังคม 
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ผนวก ข. 
 

รายงานการประชุม 
คณะทํางานโครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   

วันอังคารท่ี  21  พฤศจิกายน  2550 
ณ  หองประชมุ  6-2  อาคารสํานักอธิการบดี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

_____________________________ 
 
เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น.   
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

การดําเนินงานวิจัยโครงการติดตาม  ประเมินผลและพัฒนา โครงการจัดระเบียบสังคม
บริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พ้ืนท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย ซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ( CAMPUS  SAFETY  ZONE) 
 
 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  เรียนทานรองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี  ขอเรียนวา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยไดแตงตั้งคณะทํางานวิจัยโครงการติดตาม  ประเมินผลและพัฒนา
โครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยู
และปลอดภัย  ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  (CAMPUS  SAFETY  ZONE)  ท้ังหมด  11  ทาน โดย
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือเพ่ือวัดความรูความเขาใจและความคิดเห็นของชุมชนซอยประชาช่ืน-
นนทบุรี 8  ท่ีมีตอการจัดระเบียบสังคม  เพื่อทราบความคิดเห็นของชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  
ท่ีมีตอผลสําเร็จ  ตลอดจนปญหาอุปสรรคของการจัดระเบียบสังคม  เ พ่ือหาปจจัยสําคัญวาจะมี
ผลกระทบตอการจัดระเบียบสังคมของชุมชนซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  และหารูปแบบการจัด
ระเบียบสังคมของชุมชนที่เหมาะสม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุมชนท่ีมีสถานศึกษาต้ังอยู  เราหวัง
อยางย่ิงวาผลวิจัยจะทําใหรูปแบบการดําเนินการจัดระเบียบสังคมตรงน้ีเปนองคความรูท่ีสถาบันอื่น ๆ 
นําไปประยุกตใชเพ่ือประโยชนสังคมสวนรวม  ซึ่งเราไดมีข้ันตอนการวิจัยดังน้ี  คือ  จัดประชุมสัมมนา
ระดมความคิดเห็น และขอเสนอแนะตอแนวทางการดําเนินงานโครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณ
ปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย  ซอยประชาช่ืน-
นนทบุรี 8 ( CAMPUS  SAFETY  ZONE )  จํานวน  4   คร้ัง  แยกออกเปนประชุมคณะทํางาน
จัดระเบียบสังคม  และประชุมชุมชนกับผูประกอบการเพื่อหาขอมูลเชิงลึก คณะทํางานวิจัยจะตอง
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ขอความกรุณาจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของการจัดระเบียบสังคมของจังหวัดนนทบุรี  โดยจะมอบหมาย
ให  อาจารยฐิติ  ลาภอนันต  และแผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา  ประสานขอสถิติขอมูลตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานวิจัยและคณะทํางานจะมีการจัดสัมมนาใหญเกี่ยวกับเร่ืองวิจัยนี้  รายละเอียดจะแจง
ท่ีประชุมทราบตอไป 

รองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี  รับทราบในเบ้ืองตน 
ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การบริหารเงินกองทุนจัดระเบียบสังคมฯ  ท่ีไดจากการแขงขนัโบวล่ิงการกุศลฯ   
 อาจารยฐิติ  ลาภอนันต  ขอรายงานผลการประชุมสรุปรายไดจากการจําหนายบัตรโบวล่ิง
การกุศลฯ  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  16  สิงหาคม  2550  เวลา  09.30  น.  ณ  หองประชุม  5-2   อาคาร
สํานักอธิการบดี ซ่ึงกอนจัดการแขงขันมีขอตกลงกันวา  ใหคณะทํางานแตละสวน  นํารายไดจาก
การจําหนายบัตรมาเฉล่ียคาใชจายท่ีเกิดข้ึนและนําเงินท่ีเหลือมาเขากองทุนของคณะทํางานนั้น ๆ 
ประกอบดวย  2  กองทุน  คือ  ทางฝงนนทบุรี  ท่ีประกอบไปดวยสวนราชการจังหวัดนนทบุรี  และ
ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี   และฝงกรุงเทพมหานคร  ประกอบไปดวย   สถานีตํารวจนครบาล
ทุงสองหอง  และสํานักงานเขตหลักส่ี  โดยมหาวิทยาลัยจะเปนผูประสานท้ัง  2  ฝง  ยอดเงินท่ีได  
มีรายละเอียด  ดังนี้ 

1.  คณะทํางานฝงจังหวัดนนทบุรี   หาไดจํานวน  184,700.00   บาท 
2.  คณะทํางานฝงกรุงเทพมหานคร   หาไดจํานวน  269,500.00   บาท   
3.  คณะทํางาน ม.ธุรกิจบัณฑิตย                หาไดจํานวน   53,000.00   บาท 

         เปนจํานวนเงินกอนหกัคาใชจาย  507,200.00   บาท 
 
 สวนคาใชจายในการจัดการแขงขันมีจํานวน  87,344  บาท  ไดรับเงินสนับสนุนคาถวย
รางวัล  10,700  บาท  ยอดรายจายท่ีจะนํามาหักออกจากรายได  เทากับ  76,644   บาท  ไดคิดเฉล่ีย
เปนสัดสวนเทียบจากท่ีหาไดสรุปไดวาจะมีเงินนําเขาแตละกองทุนดังนี้ 

1.  กองทุนจัดระเบียบสังคมฝงจังหวดันนทบุรี จํานวน  155,000.16  บาท   
2.  กองทุนจัดระเบียบสังคมฯ ฝงกรุงเทพมหานคร   จํานวน  228,194.68  บาท   
3.  เงินกองทุนจัดระเบียบสังคมฯ ม.ธุรกิจบัณฑิตย   จํานวน    47,361.16  บาท   
 

ไดวางเกณฑการบริหารเงินกองทุน  คือ   
1.  การใชเงินกองทุนตองสนองตอบตอวัตถุประสงคของโครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณ

ปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
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2.  การอนุมัติเบิก-จาย เงินกองทุน ใหเปนมติของท่ีประชุมคณะทํางานจัดระเบียบสังคม ฯ 
ประกอบดวยตัวแทนจากสวนราชการ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  และชุมชน ในพ้ืนท่ี 
 3.  ใหแตงต้ังตัวแทนจากคณะทํางานเปนผูมีอํานาจลงนามการเบิก-จาย จํานวนตามแต
คณะทํางานแตละสวนจะเห็นควร  โดยใหมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย รวมอยูดวย  
และเก็บรักษาบัญชีเงินฝากแตละกองทุนไวท่ีธนาคารไทยพาณิชย  สาขายอย ม.ธุรกิจบัณฑิตย 
 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  กลาว  จากท่ีอาจารยฐิติ  รายงาน  อยากจะใหแตละฝาย
ไดชวยช้ีแจงรายละเอียดวาจะนําเงินกองทุนนี้ไปใชเพื่ออะไรบาง  เชน  การออกตรวจนอกเวลามี
คาใชจายอะไรบาง  เพ่ือจะใหเงินท่ีมีอยูใชบริหารไดอยางเพียงพอ  โดยอยากใหแตละฝายนําเสนอ
คาใชจายท่ีตองการเพื่อใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ  สามารถเบิกตรงไดเลยภายใตวงเงินที่ไดรับ
อนุมัติจากท่ีประชุม  อยากถามท่ีประชุมวาเงิน  140,679.28  บาท  ท่ีได  จะรวมกับยอดเดิมท่ีจังหวัด
มีอยูหรือไม  และใครควรเปนผูอนุมัติ  จํานวนกี่คน  ฝากบัญชีท่ีไหน 
 รองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี  กลาว  อยากทราบรายละเอียดใครเปนผูดูแลเงินกองทุน
เกา  กติกาการใชท่ีผานมาเปนอยางไร 
 ผูชวยปองกันจังหวัดนนทบุรี  รายงาน  เงินกองทุนเกาจะมีคณะกรรมการท่ีลงนามเบิกเงิน
ได  5  ทาน  โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี เปนประธาน  กรรมการประกอบดวย  
ปลัดจังหวัดนนทบุรี  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ผูบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  และปองกันจังหวัดนนทบุรี  เปนเลขาคณะทํางาน  การเบิกจายตอง
มีผูลงนาม 2 ใน 5 และมียอดเงินปจจุบันคงเหลือ  380,843.88  บาท  ใชมติท่ีประชุมอนุมัติเบิก 
 รองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี  กลาว  ขอใหนําเงินท่ีหาไดจากการจัดโบวล่ิงการกุศลฯ  
ไปรวมกับกองทุนเดิมท่ีจังหวัด  และใหแตละหนวยงานท่ีเกี่ยวของวางแผนโครงการ  กิจกรรม ท่ีจะ
ทําในพื้นท่ีจัดระเบียบนี้มาเสนอเปนแผน  1  ป  สามารถติดตามผลการดําเนินได  เพราะตองการให
งานตรงนี้ตอเนื่อง มีความชัดเจน  มีกติกา  มีแผนงาน  งานจัดระเบียบสังคมสําเร็จไดสวนหนึ่งจาก
การบูรณาการทุกสวนมารวมกัน  โครงสรางตองการชุมชนเขมแข็ง  เราควรหวังวาชุมชนตรงนั้น
ควรมีรูปธรรมชัดเจนเปนแผนประจําป  เชน  จะทําหอพักจดทะเบียนอยางเดียวหรือ  มีมาตรการ
ควบคุมตลอด  ทําอะไร  อยางไร  ตองมีแผนชัดเจน  โดยท่ีภาคราชการมีอยูแลว  กองทุนเปนสวน
เสริมท่ีใหเขียนเพราะอยากใหเนื้องานมันฟองวาตองเดินอยางไร  สรางอยางไร  ชุมชนหวังอะไร  
เราหวังใหเขมแข็ง  อนาคตหวังอาสาสมัครดูแล  เราเตรียมการความคิด  เตรียมการสรางไวหรือยัง  
เราหวังชุมชนเปนหลัก  เปนแกน  เราสนับสนุน  สวนหอพักเราหวังใหเปนพอ เปนแมของนักศึกษา 
    ตัวแทนผูประกอบการหอพัก  กลาว  ยังขาดความมีสวนรวม  สํานึกต่ําไป  จากท่ีประชุมกัน
สวนใหญจะสงตัวแทนมารวม  ในสวนหอพักใหความรวมมือกับราชการตลอด  แตหลังจากให
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ความรวมมือ  ยอดผูเขาพักลดลง  มีหองวาง  70  หอง  รายรับลําบากข้ึน  แตหอเล็ก ๆ ท่ีหลบ ๆ ไม
ทําใหถูกตอง  จะหาลูกคาไดงาย  ทางหอเรารณรงคการดื่มสุราของนักศึกษาในหอพัก  เรา
ดําเนินการปรับและเชิญออกไมใหอยู  จะมาจัดปารตี้ก็ไมได  เราเสียรายไดไปจากลูกคาท่ีตองการ
อยูงาย ๆ อยางนอยทุกหอพักถามีจุดยืนจะดี  ผมเห็นวามหาวิทยาลัยมาเปนอันดับหนึ่ง  ตํารวจ
อันดับสอง  ในการดูแล  ฝงทางชินเขต  กรุงเทพมหานคร  จะแตกตางกันเพราะไมมีการดูแลเปนท่ี
ตองการของนักศึกษา  หอพักในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ก็กลายเปนหอพักช้ันสอง  ทางเรา
พยายามชวยตัวเอง  ตั้งตูแดง  เวลามีปญหาตองมาดูวงจรปดหาหลักฐานกัน  รายใหญลําบากกวา 
 รองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี  กลาว  ถาทุกคนปฏิบัติเหมือนกัน  กติการวมกัน  ภายใต
กฎหมาย  เพ่ือสรางกติกาของสังคมในโซนรวมกัน  อยากใหหนวยงานที่รับผิดชอบไปคิดวาจะทํา
อยางไรใหไมเสียเปรียบกัน 
 ตัวแทนผูประกอบการหอพัก  กลาว  ปญหาคือการพบเจาของหอพักแตละหอพักลําบาก 
 พัฒนาสังคมฯ  กลาว  ปจจุบันมีหอพักท่ีไมยื่นจดทะเบียนอยู  5  หอพัก  เราใชกฎหมาย
และความรวมมือกันได  มีการผอนปรนภายใน  6  เดือน  ตองใหจดทะเบียน  100  %  เต็ม  รบกวน
ตัวแทนผูประกอบการหอพักแจงดวย 

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  กลาว  อยากทราบวาหอพักท่ีจดทะเบียนแลวไดปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือเปลา 

 รองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี  กลาว  อยากใหมีกิจกรรมท่ีชัดเจน  มีวิธีการอะไร  
มาตรการอะไรท่ีจะคิดทํา  โดยไมไดมุงเปาท่ีใหหอพักจดทะเบียน  100  %  เราตองคิด  ตอนน้ี
บรรยากาศยังไมได  ตองมีวิธีการกระตุน  แตกงานขอใหทํางานในหนาท่ี  แตชัดเจนในโซนนี้  เรา
รอไมได  ชุมชนตองเขมแข็ง  มหาวิทยาลัยจะตองเปนแกน หนวยราชการตองปฏิบัติ 

ประธานชุมชนซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  กลาว  ทานประธานกลาวไดตรงประเด็นตามท่ี
ทํากัน  แตเราไปไดนอยมาก  ยิ่งสถานียอยจะถูกร้ือยิ่งหนักใจ  เราขาดการประชุมไปเพราะไมมี
อะไรประชุม  ชาวบานก็เฉย ๆ ดูจากการจัดการแขงขันโบวล่ิงการกุศล  ชาวบานเฉย ๆ  หอพักไม
รวม  ขอบอกวาเจาหนาท่ีรัฐสําคัญมาก  เชน   
ตํารวจ  เปนตน  เวลานักศึกษาตีกัน  เอาผูปกครองเขามาเกี่ยวของก็จะเปนเร่ืองราว  ชุมชนชวย
เจรจากอนบานปลาย   มีตํารวจมา  2  นาย  เด็กวิวาทกันเปนสิบ ใครก็กลัว  ยิ่งเกิดเหตุเวลาตี 4 ตี 5  
ตํารวจมาไมทันแน  วันศุกร   และ   วันเสาร   มีเร่ืองเราปองกันไมใหทะเลาะกันจนถึงตาย    ตาย
เม่ือไรเปนเร่ืองถึง  TV  หนังสือพิมพ  ท่ีทํามาเร่ืองการจราจรดีมาก และไดสํารวจความตองการของ
ชาวบานเร่ืองเสียงตามสาย  ชุมชนออกไป  25,000  บาท  ไมรูจะตอยอดอะไร  และตอไปจะใช
งบประมาณไดท่ีไหน  เลยกลายเปนเร่ืองซึม ๆ ไป  สวนเร่ืองไฟฟาขอยาก  ทางการบอกตองให

DPU



 168 

หลอดไฟขาดเยอะ ๆ  ถึงจะมา   สรุปวาเดี๋ยวนี้ดีข้ึน  การทะเลาะวิวาทเปนเร่ืองมาจากเด็กนอกพ้ืนท่ี  
เด็กรูวาพื้นท่ีไหนมีกลอง  ก็ไมไปตรงนั้น   และอยากใหมหาวิทยาลัยฯ  ดูเร่ืองเสียงตามสาย   

รองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี  กลาว  สรุปวาต้ังกจิกรรม  โครงการ  แผนงาน  จะชวยได  
เอามาดูกันวาท่ีเสนอมาตองการให  CAMPUS  SAFETY  ZONE  เปนไปอยางไร  ใครรับหนาท่ี
ดูแลอะไร  ครอบคลุมถึงอะไรบาง  แบงกนัไปทําใหตรงนี้ดีข้ึน  กําหนดวันสงแผนงานไดเลย 

รองอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษา  กลาว  มหาวิทยาลัยฯ  จะรวมกันคิดแผนโครงการที่จะ
ทําตอไปใหกบันักศึกษาและประชาชนในพื้นท่ี 

รองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี  กลาว  ใหฝายเลขานุการทําหนังสือย้ําเตือน  กําหนดสงจะ
ไดมานัดประชุมพิจารณากนั  กิจกรรมโครงการท่ีเขียนใหรวมถึงงบประมาณประจําของหนวยงาน
และบวกรวมกับกิจกรรมของโครงการท่ีจะใชงบกองทุนจัดระเบียบสังคมท่ีเพิ่มมา 

 
ปดการประชมุ  เวลา  15.00 น. 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(อาจารยอธิพชัร  ดาด)ี 
บันทึกรายงานการประชุม 

(อาจารยฐิติ  ลาภอนันต) 
ตรวจรายงานการประชุม 
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รายชื่อผูเขาประชุมคณะทํางานจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย 
(มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย  จังหวัดนนทบุรี  ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  สํานักงานเขตหลักสี่   

และสถานีตํารวจนครบาลทุงสองหอง) 
วันท่ี  21  พฤศจิกายน  2550  (เวลา  13.30 น.) 

ณ  หองประชมุ  6-2  ชั้น  6  อาคารสํานักอธิการบดี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย 
 

**************************** 
ผูเขาประชุม  
 

คณะทํางานฝายจังหวัดนนทบุรี 

  1.  นายชวลิต  ธูปตากอง รองผูวาราชการจังหวดันนทบุรี 
  2.  พล.ต.ต.ปริญญา  จันทรสุริยา ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวดันนทบุรี 
  3.  พ.ต.อ.ณรงคฤทธ์ิ  ภักดณีรงค ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี 
  4.  พ.ต.ท.กิตติ  สกุณี     รอง ผกก.ปป.สภ.เมืองนนทบุรี 
  5.  นายธีระ  โรจนประดิษฐ ผูชวยปองกนัจังหวดันนทบุรี 
  6.  นางสาววนัเพ็ญ  สุวรรณวิสิฏฐ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนนทบุรี 

 

คณะทํางานฝายตํารวจนครบาลทุงสองหอง 

  1.  พ.ต.ท.ภูวไนย  เสนาวุธ รอง ผกก.ป.สน.ทุงสองหอง 
  2.  พ.ต.ท.วีระพงษ  เชาวพล สว.ป.สน.ทุงสองหอง 

 

คณะทํางานฝายสํานักงานเขตหลักส่ี 

  1.  นายธํารงค  พรมดาว (แทน)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตหลักส่ี 
 

คณะทํางานฝายมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
  1.  ผูชวยศาสตราจารยวรรณวภิา  ทัพวงศ  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา   
  2.  อาจารยเบ็ญจมาภรณ  สุธิราวุธ ผูอํานวยการสํานักกจิการนกัศึกษา 
  3.  อาจารยสุรศักดิ์  ทรัพยเพิ่ม รองผูอํานวยการฝายสวัสดิการนักศึกษา 
  4.  อาจารยภทัรพล  เมืองขวา ผูชวยผูอํานวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
  5.  อาจารยฐติิ  ลาภอนันต หัวหนาแผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา 
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ผูเขารวมประชุม 
  1.  นายชินทัต  วิภาสธวัช  ผูอํานวยการคุมครองและพิทักษสิทธิ์   
  2.  นางสาวพรสวรรค  วรวศัิลยกุล             พัฒนาสังคม และความมัน่คงของมนุษยจังหวดันนทบุรี 
  3.  ร.ต.อ.สัมพันธ  ทิมเจริญ นายเวร ผบก.ตํารวจภูธร จังหวัดนนทบุรี 
  4.  ด.ต.สุนทร  มูลเนียม สน.ทุงสองหอง 
  5.  นางจุรีย  สุนทรโรจนพัฒนา เจาพนกังานการเงินและบัญชี 5 

 ตัวแทนพัฒนาสังคมและสวสัดิการ กรุงเทพ เขต 6  
  6.  นางสาริกา  ตรีรัตนาพิทักษ นักสังคมสงเคราะห  7ว 
  7.  นางสาวลัดดาวัลย  เช่ียววิทยา สํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา 
  8.  อาจารยนเรศ  สุนทรชัย ผูชวยหวัหนาแผนกวินัยและสวัสดิการนกัศึกษา 
  9.  อาจารยอธิพัชร  ดาดี อาจารยประจําแผนกวินัยและสวัสดิการนกัศึกษา 
10.  อาจารยเอกสิทธ์ิ  รักษาเพชร เจาหนาท่ีประจําแผนกวินยัและสวัสดิการนักศึกษา 
11.  นางสาวสิริพร  ไมหลงช่ัว เจาหนาท่ีประจําแผนกเลขานุการ 
12.  นางสาวดวงเดือน  จันทสาร เจาหนาท่ีประจําแผนกวินยัและสวัสดิการนักศึกษา 
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ผนวก ค. 
 

การประชุมสัมมนายอยทางวิชาการ  คร้ังท่ี  2 
เร่ือง  การติดตามประเมินผลและพัฒนาโครงการจัดระเบียบสังคม 

บริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภยั   
ซอยประชาชืน่-นนทบุรี  8  ( CAMPUS  SAFETY  ZONE) 

วันพุธท่ี  28  พฤศจิกายน  2550 
เวลา  14.00 – 16.00 น. 

ณ  หองประชมุสํานักกิจการนักศึกษา  สํานักกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

************************************ 
 

พิธีกร  :  อาจารยฐิติ  ลาภอนนัต 
กราบเรียน  ทานรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  คณาจารยและผูเขารวมสัมมนาทุกทาน 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  รวมกับ จังหวัดนนทบุรี  ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  สถานี
ตํารวจนครบาลทุงสองหอง  และสํานักงานเขตหลักส่ี  ไดพิจารณาเห็นถึงความสําคัญของ
สวัสดิภาพความปลอดภัย  รวมถึงความเปนอยูของนักศึกษาท่ีมาพํานักอาศัยในบริเวณรอบ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   จึงมีการลงนามรวมกันในบันทึกแสดงเจตนารมณ   จะรวมกัน
จัดโครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ข้ึนในวันท่ี  23  
มกราคม  2546  โดยมีภารกิจสําคัญตองจัดระเบียบหอพัก  สถานบริการ  แกไขปองกันปญหายาเสพ
ติด  อบายมุขตาง ๆ  กําหนดพื้นท่ีปฏิบัติการในรัศมี 2 กิโลเมตร รอบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
เม่ือโครงการจัดระเบียบสังคมไดเดินทางมาไดระยะหนึ่ง คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ  เห็นควรท่ี
จะเพิ่มความเขมขนในการจัดระเบียบสังคมฯ ข้ึนไปอีก  จึงกําหนดใหซอยประชาช่ืน – นนทบุรี 8  
เปนพื้นท่ีตนแบบการจัดระเบียบสังคมแบบมีสวนรวมจากนักศึกษา  ประชาชน  และผูประกอบการ  
ภายใตช่ือ  CAMPUS  SAFETY  ZONE   โดยมีหลักเกณฑ  6  ประการ คือ 
  1.  ทุกหอพักถูกตองตามกฎหมาย  และปฏิบัติตาม  พ.ร.บ.  หอพัก  พ.ศ.  2507 

2.  รานคา  สถานประกอบการ  สถานบริการ  ตองมีใบอนุญาต  และปฏิบัติ 
      ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของโดยเครงครัด 
3.  รานคา  สถานบริการ  ท่ีจําหนายสุรา  ตองมีใบอนุญาตและเปด-ปด ตามเวลา   
4.  ดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตภายใตส่ิงแวดลอมท่ีดี 
5.  รักษาความปลอดภัยในพื้นท่ี  และมีระบบการจราจรที่ดี 
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6.  ใหชุมชน  และนักศึกษามีสวนรวมในการบริหารพื้นท่ี 
 
 เพื่อใหการดําเนินการโครงการดังกลาว เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไว  คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ โดยแผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา  สํานักกิจการ
นักศึกษา  ไดทําการวิจัย เร่ือง การติดตามประเมินผลและพัฒนาโครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณ
ปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย ซอยประชาช่ืน-
นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE) โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 ในการสัมมนายอยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
ผูเขารวมสัมมนาทุกทานท่ีมีสวนเกี่ยวของ  แลวนํามาประมวลผลเพื่อใชในการสรางแบบสอบถาม
ตอไป ในโอกาสน้ี กระผมใครขอกราบเรียนเชิญ ผูชวยศาสตราจารยวรรณวิภา ทัพวงศ รองอธิการบด ี
ฝายกิจการนักศึกษา  กลาวเปดการสัมมนายอยในคร้ังนี้  ขอกราบเรียนเชิญครับ 
 
ผูชวยศาสตราจารยวรรณวิภา  ทัพวงศ  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
 ทานคณาจารย  ผูแทนชุมชน  ผูแทนผูประกอบการหอพัก  ผูแทนหนวยงานราชการ  
ผูแทนนักศึกษา  และผูเขารวมสัมมนาทุกทาน 
 ดิฉัน ขอขอบคุณทุกทานท่ีเสียสละเวลามาในวันนี้  ท่ีมารวมประชุมสัมมนาในคร้ังนี้  โดย
มีวัตถุประสงคท่ีจะระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูรวมสัมมนา  ดิฉันหวังเปนอยางยิ่งวา
วันนี้ ผูเขารวมสัมมนาคงจะไดรับประโยชนอยางมากมาย และประโยชนท่ีไดรับจะนําไปพัฒนา
ปรับปรุงกิจกรรมในข้ันตอนตางๆของการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย  ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  
ZONE) ตอไป   ในโอกาสนี้ดิฉันขอขอบคุณทุกทานคะ 
 
พิธีกร  :  อาจารยฐิติ  ลาภอนันต 
 กอนท่ีการสัมมนาจะเร่ิมข้ึนกระผมขออนุญาตช้ีแจงทุกทานวา  การจัดสัมมนาในคร้ังนี้เปน
แนวทางหนึ่งของคณะทํางานวิจัยจะไดนําเสนอแกสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด  ท้ังนี้   ผูวิจัยไดกําหนดท่ีจะจัดสัมมนาข้ึน  4  คร้ัง  เพื่อระดมความคิดเห็น  ในวันนี้จะมี
การนําเสนอประเด็นตาง ๆ ไดแก 
  ประเด็นท่ี  1  ทุกหอพักถูกตองตามกฎหมาย  และปฏิบัติตาม  พ.ร.บ.  หอพัก   
            พ.ศ.  2507 
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ประเด็นท่ี  2  รานคา  สถานประกอบการ  สถานบริการ  ตองมีใบอนุญาต  และ 
          ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของโดยเครงครัด 

  ประเด็นท่ี  3  รานคา  สถานบริการ  ท่ีจําหนายสุรา  ตองมีใบอนุญาตและเปด-ปด  
            ตามเวลา   
  ประเด็นท่ี  4  ดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตภายใตส่ิงแวดลอม 
            ท่ีดี 

ประเด็นท่ี  5  รักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ี  และมีระบบการจราจรที่ดี 
 ประเด็นท่ี  6  ใหชุมชน  และนักศึกษามีสวนรวมในการบริหารพื้นท่ี 

   

 กระผม  ใครขออนุญาตแนะนําผูแทนของคณะวิจัย  คือ  อาจารยอธิพัชร  ดาดี  จะเปน 
ผูนําเสนองานวิจัยตอไป  ขอเรียนเชิญครับ 
 

อาจารยอธิพัชร  ดาดี 
 กระผมขออนุญาตรายงานถึงความเปนมาของการวิจัย  เร่ือง การติดตามประเมินผลและ
พัฒนาโครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชน
นาอยูและปลอดภัย  ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE)  นะครับ  รวมไปถึง
วัตถุประสงค  ระเบียบวิธีการวิจัยและการกําหนดตัวช้ีวัดของการวิจัยในคร้ังนี้  เปนเกณฑ  6  
ประการ  ไดแก 
  1.  ทุกหอพักถูกตองตามกฎหมาย  และปฏิบัติตาม  พ.ร.บ.  หอพัก  พ.ศ.  2507 

2.  รานคา  สถานประกอบการ  สถานบริการ  ตองมีใบอนุญาต  และปฏิบัติ 
      ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของโดยเครงครัด 
3.  รานคา  สถานบริการ  ท่ีจําหนายสุรา  ตองมีใบอนุญาตและเปด-ปด ตามเวลา   
4.  ดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตภายใตส่ิงแวดลอมท่ีดี 
5.  รักษาความปลอดภัยในพื้นท่ี  และมีระบบการจราจรที่ดี 
6.  ใหชุมชน  และนักศึกษามีสวนรวมในการบริหารพื้นท่ี 

 

 ซ่ึงคณะผูวิจัย ไดตั้งข้ึนมาเพ่ือใชเปนตัวบงช้ีถึงความสําเร็จของชุมชนนาอยู และปลอดภัย
ของประชาชน ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  (CAMPUS  SAFETY  ZONE)   คณะผูวิจัยจึงใครขอให
ทานผูมีเกียรติท้ังหลายชวยวิเคราะห วิจารณ  และใหความคิดเห็นเพื่อประโยชนตอคณะผูวิจัยดวย  
ท้ังนี้คณะผูวิจัยจะไดนําไปพัฒนาปรับปรุง ออกแบบเคร่ืองมือวิจัยตอไป  หรือหากทานจะแนะนํา  
ผูวิจัยก็ขอนอมรับไว  ณ  ท่ีนี้  ขอบพระคุณครับ 
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พิธีกร  :  อาจารยฐิติ  ลาภอนันต 
 ขอขอบคุณผูวิจัยดวยนะครับ  อันดับตอไปกระผมขอเชิญตัวแทนแตละทานใหความ
คิดเห็นหรือขอเสนอแนะท่ีทานเห็นวาเปนประโยชนตองานจัดระเบียบสังคม  ขอเชิญตัวแทน
อาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ใหขอเสนอแนะ  ขอเรียนเชิญครับ 
 

ตัวแทนอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
 ใหขอเสนอแนะวา หอพักท่ีอยูในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 มีความจําเปนตองปฏิบัติตาม 
พรบ. หอพัก เพราะสวนใหญหอพักใน ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  มีนักศึกษาพักอาศัยเปนจํานวน
มาก ฉะนั้นจึงควรตองมีการแยกชาย-หญิงใหชัดเจน สวนสถานประกอบการรานคา ตองมี
ใบอนุญาตตามกฎหมายอยางเครงครัด โดยเฉพาะนักศึกษาที่เขาไปใชบริการควรปฏิบัติตามให
ถูกตองตามกฎระเบียบ มธบ. ซ่ึงสถาน 
ประกอบการเหลานั้นตองใหความรวมมือกับทาง มธบ. ในการกวดขันผูเขาไปใชบริการรวมท้ัง
ควบคุมเวลาในการเปด-ปด ตามเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงกระผมเห็นวาหลังจากท่ีเราจัดเปนพื้นท่ี  
CAMPUS SAFETY ZONE  แลวทําใหบริเวณ ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 มีความปลอดภัยมาก
ยิ่งข้ึน  
พิธีกร  :  อาจารยฐิติ  ลาภอนันต   
 ขอเชิญตัวแทนผูประกอบการหอพักใหขอเสนอแนะ ขอเรียนเชิญครับ 
 

ตัวแทนผูประกอบการหอพัก  
         ใหขอเสนอแนะวาโครงการจัดระเบียบสังคมเปนโครงการท่ีดีเจาของหอพักทุกหอใน ซอย 
8 ทุกคนมีความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายเปนอยางดีแตท่ีผานมาเราไดมีการผอนปรนโดยจัดใหมีการ
แยกชั้นชาย-หญิงแตยังคงสามารถอยูในหอเดียวกันได แตตอนน้ีกฎหมายมีการประกาศใชอยาง
ชัดเจนและมีการตรวจตราอยางเขมงวดมากข้ึน  ทําใหผูประกอบการหอพักมีความเดือดรอนในการ
จัดแยกผูพักอาศัยตามท่ียื่นจดทะเบียนไวเพราะหากจัดตามประเภทหอพักท่ีไดยื่นขอไว ก็จะมี
ผลกระทบทางดานธุรกิจของพวกเราถาเปนไปไดก็อยากจะใหมีการยืดระยะเวลาไปอีกเพื่อ  จะไดมี
เวลาในการรับผูพักอาศัยใหมตามประเภทของหอพักในชวงเปดเทอมใหม 
 

พิธีกร  :  อาจารยฐิติ  ลาภอนันต  
 ขอเชิญตัวแทนผูประกอบการรานคา  ใหขอเสนอแนะ ขอเรียนเชิญครับ 
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ตัวแทนผูประกอบการรานคา   
 ใหขอเสนอแนะวา รานคาทุกรานยินดีใหความรวมมือกับคณะทํางานและเห็นดวยกับ 
โครงการจัดระเบียบสังคมเพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน  สําหรับผลกระทบดาน
ธุรกิจก็มีบางเพราะกฎหมายกําหนดเวลาเปด-ปดและจํากัดเวลาในการจําหนายสินคาบางประเภท  
สวนในดานการหามปรามไมใหนักศึกษาใสเคร่ืองแบบเขามาใชบริการทางรานยินดีจะใหความ
รวมมือแตขอใหเจาหนาท่ีและอาจารยชวยเขาไปสํารวจตรวจตราอยางสมํ่าเสมอจะไดชวยทาง
ผูประกอบการไดอีกทางหนึ่งดวยเพราะถาเปนเจาหนาท่ีตํารวจหรืออาจารยเปนคนดูแลนักศึกษาจะ
ใหความรวมมือมากกวา 
 

พิธีกร  :  อาจารยฐิติ  ลาภอนันต    
 ขอเชิญตัวแทนประชาชนในพ้ืนท่ี  ใหขอเสนอแนะ ขอเรียนเชิญครับ 
 

ตัวแทนประชาชนในพื้นท่ี   
ใหขอเสนอแนะวาเปนส่ิงท่ีดี ท่ีมหาวิทยาลัยไดมองเห็นถึงความสําคัญในเร่ืองความเปนอยู

ของนักศึกษาท่ีอาศัยรอบมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ซ่ึงถือวามีนักศึกษา
อาศัยอยูจํานวนมากจากเดิมสภาพในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  คอนขางแออัดไมมีระเบียบและไม
คอยปลอดภัยมากนัก  เนื่องจากมีท้ังนักศึกษาและไมใชนักศึกษาเขามาอาศัยอยูปะปนกัน  แตเม่ือมี
การจัดระเบียบใหมมีเจาหนาท่ีตํารวจและอาจารยเขาไปดูแลทําใหดูมีระเบียบมากข้ึน ไมมีรถมา
จอดขางถนนเหมือนเม่ือกอนและเม่ือมี สน.ยอยเขามาอยูในพ้ืนท่ีก็ยิ่งทําใหประชาชนท่ีพักอาศัยใน
พื้นท่ีมีความปลอดภัยมากข้ึน รวมถึงปญหาเร่ืองการทะเลาะวิวาท   เร่ืองยาเสพติดท่ีเคยมีก็ลดลง
อยางเห็นไดชัด ทางชุมชนตองขอบคุณผูท่ีเกี่ยวของทุกทานท่ีทํางานอยางจริงจัง ในการดูแลและให
ความสะดวกกับทางชุมชนมาโดยตลอด 
 

พิธีกร  :  อาจารยฐิติ  ลาภอนันต    
ขอเชิญตัวแทนนักศึกษา ใหขอเสนอแนะ ขอเรียนเชิญครับ 
 

ตัวแทนนักศึกษา 
ใหขอเสนอแนะวา ดานหอพัก คือ ผูอาศัยในพื้นท่ีมีการอยูรวมกันท้ังชาย-หญิงทุกหอ  

ระบบความปลอดภัยในหอพักยังไมดีพอ  เชน   การใชระบบคียการดแตไมมีผูดูแลทําให     
บุคคลภายนอกยังสามารถเขาไปภายในหอพักได  การดูแลความสะอาดของหอพักยังไมดีเทาท่ีควร 
บางหอพักดูแลวไมนาอยู การเอาเปรียบจากเจาของหอพักในดานสาธารณูปโภค เชน คาน้ํา คาไฟ  
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มีความแออัดมากข้ึนเพราะผูประกอบการสรางหอพักเพิ่มข้ึนจนแทบไมมีพื้นท่ีวาง   ดานความ
ปลอดภัย  คือ  ถาไมมีสน.ยอยในพื้นท่ีก็จะทําใหมีปญหาตางๆเกิดข้ึนเหมือนเดิม  เชน ปญหาเร่ือง
ทะเลาะวิวาท   ปญหาเร่ืองยาเสพติดการพนัน  การตรวจตราของเจาหนาท่ีตํารวจลดนอยลงและไม
ท่ัวถึง  เปนการตรวจเฉพาะหนางานเทานั้น   มีการน่ังดื่มสุรากันบริเวณเซเวน  และมักเกิดเร่ือง
ทะเลาะวิวาทกันบอยคร้ัง  อยากใหตํารวจมาตรวจพวกนักศึกษาจะรูสึกอุนใจมากกวา   ดาน
การจราจร  คือ  มีการจราจรท่ีติดขัดมาก การจอดรถไมเปนระเบียบจอดตามริมถนนจนสันจรไปมา
ลําบาก  ถนนในซอยมีความชํารุด เปนหลุมเปนบออาจทําใหเกิดอันตรายได รานเกมอินเตอรเนต 
คือ  มีการแขงขันดานธุรกิจในการใหบริการเกมตางๆท่ีมอมเมา เปนแหลงม่ัวสุม  ซ่ึงจะนําไปสู
ปญหา     อ่ืนๆ  ตามมา 

 

ส่ิงท่ีนักศึกษาคาดหวังในการจัดระเบียบสังคมในพื้นท่ี ซอยประชาชืน่-นนทบุรี 8 
 1.  ควบคุมรานคา รานเหลา รานอินเตอรเนตและสถานบริการอ่ืนๆใหถูกตองตามกฎหมาย 
 2.  ตองการเห็นสภาพในพื้นท่ีชุมชน ซอย 8 มีความเปนระเบียบเรียบรอยมากข้ึน 
 3.  ใหเจาหนาท่ีตํารวจเขาไปดูแลนักศึกษาและประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีซอยประชาช่ืน- 
         นนทบุรี 8  มากข้ึน  และท่ัวถึงมากกวาเดิม 
 4.  ควรมีกิจกรรมท่ีสรางความสัมพันธอันดีใหกับชุมชน ผูประกอบการรานคา  หอพัก  
       และนักศึกษาเพื่อสรางใหชุมชนมีความเขมแข็งมากข้ึนตอไป  
 

พิธีกร  :  อาจารยฐิติ  ลาภอนันต    
 ขอขอบคุณทุกทานท่ีรวมแสดงความคิดเหน็ ไมทราบวาทานผูรวมประชุมสัมมนาทานใด
จะรวมแสดงความคิดเห็นในคร้ังนี้ครับ ถาไมมีกระผมขอปดการสัมมนายอยในวันนี้  
ขอขอบพระคุณทุกทานครับ 
 

ปดการประชมุ  เวลา  16.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 

(นางสาวดวงเดือน  จันทสาร) 
บันทึกรายงานการประชุม 

(อาจารยฐิติ  ลาภอนันต) 
ตรวจรายงานการประชุม 
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รายชื่อผูเขาประชุมสัมมนายอยทางวิชาการ  คร้ังท่ี  2 
วันพุธท่ี 28 พฤศจิกายน  2550  เวลา 13.00-16.30 น. 

ณ  หองประชมุสํานักกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค  (อาคารจอดรถ) 
 

คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ  ฝงจังหวัดนนทบุรี 
 

1. พล.ต.ต.ปริญญา  จันทรสุริยา ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวดันนทบุรี  (ประธานการประชุม) 
2. พ.ต.ท.กิตติ  สกุณ ี รอง ผกก.ปป.สภ.เมืองนนทบุรี 
3. ร.ต.อ.สัมพันธ  ทิมเจริญ นว.ผบก.ภ.จว.นนทบุรี 

 
คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 

1. ผูชวยศาสตราจารยวรรณวภิา  ทัพวงศ  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา   
2. อาจารยเบ็ญจมาภรณ  สุธิราวุธ ผูอํานวยการสํานักกจิการนกัศึกษา 
3. อาจารยภัทรพล  เมืองขวา ผูชวยผูอํานวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
4. อาจารยฐิติ  ลาภอนันต หัวหนาแผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา 
5. อาจารยนเรศ  สุนทรชัย ผูชวยหวัหนาแผนกวินัยและสวัสดิการนกัศึกษา 
6. อาจารยอธิพัชร  ดาด ี อาจารยประจําแผนกวินัยและสวัสดิการนกัศึกษา 
7. อาจารยเอกสิทธ์ิ  รักษาเพชร   อาจารยประจําแผนกวินัยและสวัสดิการนกัศึกษา 
8. อาจารยถวัลย  แตงไทย อาจารยประจําแผนกวินัยและสวัสดิการนกัศึกษา 
9. อาจารยทยาวีย  ชางบรรจง อาจารยประจําแผนกวินัยและสวัสดิการนกัศึกษา 

10. นางสาวสิริพร  ไมหลงช่ัว                      เจาหนาท่ีประจําแผนกเลขานุการ  สํานักกิจการนักศึกษา 
11. นางสาวดวงเดือน  จันทสาร เจาหนาท่ีประจําแผนกวินยัและสวัสดิการนักศึกษา 
12. นายโชคชัย  พทุธวงศ นายกสโมสรนักศึกษา 

 

ผูประกอบการหอพักซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 
 

1. นางพรพรรณ  กาวงศ บานรวมใจสมบูรณ 081-6825446 
2. นางวัชรินทร  เทพสุรินทร บานปนแกว 02-9536855 
3. นางจรินทร  ยวงเกตุ หอพักปยะวัฒน 0851156167 
4. นางรัญจวน ยวุัฒนะ หอพักบานคุณยาย 02-5899304 
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5. นายฉัตรชัย  ปณฑานนท หอพักอาร พี เอ 081-8191271 
6. นายสุพจน  จงเกษมสุข บานเกษมสุข 02-2779501 
7. นางจวบจิตต โอบายวาทย ศุภวัฒน เฮาส 02-9526385 กด 0 
8. นายวิเชียร  สุยสวาง บานสตรีวัชน ี 02-9526469 
9. นายสุรินทร  จริาวัฒนานุรักษ  หอพักบุษบงก 1 , 2 02-9526865 

10. นางกัญญภินนัท  พัววิมล หอพักนภิสา 03-5890118 
11. นางรจนา  ทองคํา บานใบไม  02-9535486 

084-1444969 
12. นางรัตนา  ฉิมวัย หอพักรวยทอง 02-9536931 
13. นายใจ  กุลพันธ หอพักธนาวงศ  และ 

หอพักบานวงศศิริ 
02-9526411 
02-9527745 

14. นางยุพนิ  ทองคํา  หอพักพิชญา  02-9526191 
15. นายกิตติมา  กาพยศรี  หอพักลิตา 02-9517620 
16. นางเนาวรัตน  กีรติพิบูล บานกีรต ิ 02-9521124 
17. นายรักพงศ  มณีกร หอพักพลอยรุง 089-1045399 
18. นายณรงคชัย  ฉิมพาลี หอพักเพอรเฟคอพารทเมนต  

และหอพกัภนดิา 
 

19. นายไพริน  ฟสูอัด หอพักอินเตอรเรสซิเดนส  
1 , 2 , 3 , 4  

02-953-6200 

20. นางอุไรวรรณ  สุวรรณไตรย หอพักอินเตอรเรสซิเดนส  
1 , 2 , 3 , 4  

02-953-6200 

21. นายนิพล  เฮงเส็ง ประธานกรรมการ ซอยประชา
ช่ืน-นนทบุรี 8 

081-8392828 

22. นางสาวสีวิดา  อรามศรี บานรัตมา 081-6992334 
23. นางพนิดา  พนัธดง  บานประภาชนันท 02-9527501-3 
24. นางสาวรจนา  บุญกลาง เดือนดวง  อพารทเมนต  
25. นางสาวอุไร  เหิมภูมิ หอพักพแีมนชั่น 02-9525846 ตอ 100 
26. นางสาวปราณตี  แซล้ิม หอพักเพชรบณัฑิต 02-9525420 
27. นางปราณี  นนทลีรักษ หอพักเพชรรัตน 1-2 02-9526982 
28. นายบุญชิต  ดอกบัวเผ่ือน หอพักอัญชลี 086-0447473 
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29. นางเบญจวรรณ  สังขโพธ์ิ หอพักสตรีสุวรรณา 02-5806470 
30. นางทวีพร  บุญสพ  หอพักทวีพร 02-9527652 
31. นางนลินี  รอดวรรณะ หอพักทิพยนรา 1,2 02-5918448 
32. นางสาวศรีพร  คําดี หอพักเอ  แอน  เอ็น เพลส 086-0080173 
33. นายอครเดช โปสนริติกุล หอพัก ที.เอ็ม. 083-8022270 

081-8362266 
34. นายสมาน  กนัยารัตน หอพักกนัยารัตน 089-0191032 
35. อารีภรณ ภูมิภทัรพงศ หอพักสุรศักดิ ์ 081-5656005 
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ผนวก ง. 
 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
เร่ือง   การติดตามประเมินผลและพัฒนาโครงการจัดระเบียบสังคม 

บริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภยั   
ซอยประชาชืน่-นนทบุรี  8  ( CAMPUS  SAFETY  ZONE) 

วันจันทรท่ี  25  กุมภาพันธ  2551 
เวลา  14.00 – 16.00 น. 

ณ  หองประชมุทิพวรรณ  โรงแรมริชมอนด  จังหวัดนนทบุรี 
 

************************************ 
 

พิธีกร  :  อาจารยเรวดี  ท่ังจันทรแดง    
กราบเรียน  ฯพณฯ  นายสุธา  ชันแสง  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย  ทานชวลิต  ธูปตากอง  รองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี  ทาน ศ.ดร.บุญเสริม 
วีสกุล  อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   ทาน ผศ.วรณวิภา  ทัพวงศ  รองอธิการบดี
ฝายกิจการนักศึกษา  คณาจารยและผูเขารวมสัมมนาทุกทาน ในโอกาสน้ีคณะผูจัดงานสัมมนา  ใครขอ
เร่ิมพิธีการเปดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  ขอเรียนเชิญทาน ศ.ดร.บุญเสริม   วีสกุล  อธิการบดี
กิตติคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ใหเกียรติกลาวตอนรับประธานในพิธีและผูเขารวมสัมมนา 
ขอเรียนเชิญคะ 
 

ศ.ดร.บุญเสริม   วีสกุล  อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 เรียน   ฯพณฯ  สุธา    ชันแสง     รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย  รองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี  ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด   คณะทํางานจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   
ผูแทนสถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ   ผูบริหาร  ผูประกอบการหอพัก  รานคา  ราน
อินเตอรเน็ต  และผูมีเกียรติทุกทาน 
            
 ผมในนามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ขอตอนรับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย  ผูแทนสถาบันการศึกษา  หนวยงานราชการ  ผูประกอบการ
หอพัก   รานคา  รานอินเตอรเน็ท  และคณะทํางานจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัย
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ธุรกิจบัณฑิตย    ดวยความยินดีเปนอยางยิ่ง    ขอขอบคุณท่ีทานไดใหเกียรติมหาวิทยาลัย  และเห็น
ความสําคัญของการประชุมสัมมนาทางวิชาการในวันนี้  

 

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดจัดโครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย  มาต้ังแตป  2545  มีวัตถุประสงคท่ีจะดูแลนักศึกษาที่อาศัยอยูในหอพัก และ
ประชาชน ในพื้นท่ีโดยรอบมหาวิทยาลัยใหมีสวัสดิภาพท่ีดีมีความปลอดภัยหางไกลจากสิ่งเสพติด 
และอบายมุขตาง ๆ  ซึ่งระยะเวลาท่ีผานมา 5  ป นั้น    มหาวิทยาลัยเห็นควรท่ีจะติดตามประเมินผล
การดําเนินโครงการจัดระเบียบสังคมฯ  นี้  เพื่อนําขอมูลไปพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมตาง ๆ   รวมถึง
ไดองคความรูของการจัดระเบียบสังคมฯ    รอบสถาบันการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยตาง ๆ จะนําไป
ประยุกตใชได มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยหวังเปนอยางยิ่งวาการประชุมสัมมนาทางวิชาการวันนี้  
ทุกทานจะชวยระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ   อันจะทําใหการศึกษาโครงการวิจัย
ดังกลาว  สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคทุกประการ    
    

โอกาสนี้  ผมขอขอบคุณ ฯ พณฯ  สุธา  ชันแสง  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย     ผูแทนสถาบันการศึกษา  หนวยงานราชการ    ผูประกอบการหอพัก    
รานคา   รานอินเตอรเน็ท    และคณะทํางานจัดระเบียบสังคม ฯ   ตลอดจนผูท่ีเกี่ยวของ   อีกคร้ัง
หนึ่ง  ที่ไดรวมกันประสานประโยชนเพื่อชุมชนสวนรวม  มหาวิทยาลัยยินดีใหการสนับสนุน
ความรวมมือตาง  ๆ  ท่ีจะชวยกันพัฒนาโครงการจัดระเบียบสังคมนี้ เพื่อใหเปนพื้นท่ีชุมชนนาอยู 
และปลอดภัยตอไป  ขอขอบคุณ  
 

พิธีกร  :  อาจารยเรวดี  ท่ังจันทรแดง       
 ขอขอบพระคุณคะ โอกาสตอไปขอเรียนเชิญ  ผูชวยศาสตราจารยวรรณวิภา  ทัพวงศ  
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   กลาวรายงานถึงวัตถุประสงคของ
การจัดสัมมนาในคร้ังนี้  ขอเรียนเชิญคะ 
 

ผูชวยศาสตราจารยวรรณวิภา  ทัพวงศ  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย 
 เรียน   ฯพณฯ  สุธา  ชันแสง    รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย   รองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี  ผูบริหาร  ผูแทนสถาบันการศึกษา  หนวยงานราชการ  
คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ   จังหวัดนนทบุรี  ผูประกอบการหอพัก  รานคา  รานอินเตอรเน็ต  
และผูมีเกียรติทุกทาน 
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       ในนามของคณะทํางานจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย       
ซ่ึงประกอบดวย       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย    จังหวัดนนทบุรี    ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี    
สถานีตํารวจนครบาลทุงสองหอง     และสํานักงานเขตหลักส่ี     ขอขอบคุณ    ฯพณฯ     
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย   ท่ีกรุณาใหเกียรติมาเปน
ประธานในพิธีเปดประชุมสัมมนาทางวิชาการ   เรื่อง     “การติดตามประเมินผลและพัฒนา
โครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยู 
และปลอดภัย  ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY ZONE)  ในวันนี้ 
           

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดดําเนินการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา   และประชาชน
ในพื้นท่ี   โดยมีภารกิจสําคัญ    คือ    การจัดระเบียบหอพัก    การปองกันปญหาม่ัวสุมในสถาน
บริการ  ปญหายาเสพติด  ปญหาการพนัน  ตลอดจนอบายมุขอ่ืน ๆ  ภายใตความเสียสละ  และความ
รวมมือกันระหวางจังหวัดนนทบุรี   ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี   สถานีตํารวจนครบาลทุงสองหอง   
และสํานักงานเขตหลักส่ี  โดยเปนไปอยางตอเนื่องนั้น 
 

 สืบเนื่องจากโครงการดังกลาว  คณะทํางานจัดระเบียบสังคมไดกําหนดใหซอยประชาช่ืน-
นนทบุรี 8  เปนพื้นท่ีตนแบบการจัดระเบียบสังคมแบบมีสวนรวมจากประชาชน  ผูประกอบการ  
และนักศึกษา และเพ่ือเปนการติดตามประเมินผลการดําเนินการจัดระเบียบสังคมในพ้ืนท่ีตนแบบ
และนําขอมูลไปพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมตาง ๆ  รวมถึงองคความรูของการจัดระเบียบรอบ
สถาบันการศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จึงไดกําหนดจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ  เพ่ือ
ระดมความคิด  ขอเสนอแนะ  จากทุกฝายถึงแนวทางศึกษาวิจัย และออกแบบเครื่องมือใน
โครงการวิจัย เร่ือง “การติดตามประเมินผลและพัฒนาโครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  
(CAMPUS  SAFETY ZONE) 
     

 ในโอกาสนี้  ใครขอเรียนเชิญ   ฯพณฯ  สุธา   ชันแสง  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย     ใหเกียรติเปนประธานพิธีเปดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  
เร่ือง “การติดตามประเมินผลและพัฒนาโครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย    พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8   (CAMPUS  
SAFETY  ZONE)  ณ  โอกาสนี้ 
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พิธีกร  :  อาจารยเรวดี  ท่ังจันทรแดง    
ขอขอบพระคุณคะ โอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญ ฯพณฯ นายสุธา  ชันแสง  รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  ประธานพิธีเปดการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ  ขอกราบเรียนเชิญคะ 
 

ฯพณฯ นายสุธา  ชันแสง  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย   
 รองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี   อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย    ผูบริหาร   
ผูแทนสถาบันอุดมศึกษา     คณะทํางานจัดระเบียบสังคมฯ  จังหวัดนนทบุรี  ผูประกอบการหอพัก  
รานคา  รานอินเตอรเน็ต  และผูมีเกียรติทุกทาน 
  

 กระผมมีความยินดี  และเปนเกียรติอย างยิ่ ง ท่ีไดมา เปนประธานในพิ ธี เปดการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ เร่ือง  “การติดตาม  ประเมินผลและพัฒนาโครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณ
ปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย ซอยประชาช่ืน-
นนทบุรี 8  (CAMPUS SAFETY ZONE)”  ในวันนี้  
 

 เปนท่ีทราบกันดีวาเยาวชนเปนทรัพยากรที่สําคัญอยางยิ่งตอประเทศชาติและสังคม   อันจะ
นํามาซ่ึงการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต  จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีทุกภาคสวนในสังคมตองให
ความสําคัญ  และใหความรวมมือในการมุงสงเสริม    และพัฒนาใหเยาวชนเหลานี้    ไดรับการ
คุมครองสวัสดิภาพอยางเหมาะสม   โดยปจจุบันมีเยาวชนจํานวนมากที่เขาศึกษาเลาเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาในเมืองใหญ ๆ  เชน  กรุงเทพมหานครฯ  และจังหวัดในเขตปริมณฑล ดังนั้น  การ
ท่ีภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  จะเขามา
รวมกับชุมชนดําเนินการจัดระเบียบสังคม ฯ โดยเฉพาะหอพัก สถานบริการ  ในรัศมี  2  กิโลเมตร 
โดยรอบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   ใหปฏิบัติตามกฎหมายภายใตวัตถุประสงคท่ีจะดูแลนักศึกษา  
ประชาชนในพ้ืนท่ีใหมีสวัสดิภาพความปลอดภัย    หางไกลจากส่ิงเสพติดและอบายมุขตาง ๆ  นั้น      
เปนส่ิงท่ีนาช่ืนชมยินดี   และมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสรางเครือขายความรวมมือเชนนี้ให
เกิดข้ึนในสังคมไทย    
 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   ในฐานะหนวยงานราชการจึงมุง
สงเสริมสนับสนุนใหภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวม ในการดําเนินการจัดระเบียบสังคมฯ  รวมกับ
ชุมชนตลอดจนผูประกอบการหอพัก เพื่อใหเยาวชนไดรับการคุมครองดานสวัสดิภาพจากการ
พักอาศัยในหอพักเอกชน ทีด่ําเนินการตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507  รวมท้ัง
เพื่อใหเยาวชนเหลานี้  ไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ. 2546  ดวยอีกทาง
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หนึ่ง  ผมขอฝากใหผูประกอบการหอพัก  รานคา   รานอินเตอรเน็ททุกแหง ไดปฏิบัติตามระเบียบ
และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ   และเปนผูมีสวนรวมใหความสําคัญกับการดูแลเยาวชน   นักเรียน   
นักศึกษา   เสมือนลูกหลานของทาน  ท้ังนี้  เห็นไดวาทุกทานในท่ีนี้มีความต้ังใจในการสรางอนาคต
ของชาติรวมกันอยางจริงจัง    ท้ังในสวนของผูประกอบการตาง ๆ    หนวยงานราชการ    และ
คณาจารย    
 

 ทายนี้   ผมขอขอบคุณทานผูบ ริหารมหาวิทยาลัย    ทานวิทยากรและผู เข ารวม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการทุกทาน  ท่ีไดเสียสละเวลาอันมีคามารวมประชุมสัมมนาท่ีมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตยไดจัดข้ึนในวันนี้  และขอใหทานไดระดมความคิด  ขอเสนอแนะ จากทุกฝายถึง
แนวทางศึกษาวิจัย  และออกแบบเคร่ืองมือการศึกษาในโครงการวิจัยดังกลาว  เพื่อนําไปพัฒนาและ
ปรับปรุงใหเกิดประโยชนตอไป   
 

 บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว  ผมขอเปดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  เร่ือง  การติดตาม  
ประเมินผลและพัฒนา โครงการจัดระเบียบสังคมฯ  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูอยางปลอดภัย  และ
ขอใหการเสวนาในวันนี้เปนไปตามวัตถุประสงคทุกประการ 
     

พิธีกร  :  อาจารยเรวดี  ท่ังจันทรแดง   
 ขอขอบคุณทานประธานเปนอยางสูงคะ โอกาสตอไปขอกราบเรียนเชิญ ศ.ดร.บุญเสริม วีสกุล  
อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มอบของท่ีระลึกแกประธานในพิธี  ขอกราบเรียน
เชิญคะ 
  

พิธีกร  :  อาจารยเรวดี  ท่ังจันทรแดง   
 ลําดับตอไปดิฉันขอแนะนําวิทยากร คือนายเสนีย   หัชยกุล   ปจจุบันทานดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตรและอํานวยการ  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยา
เสพติด ภาค 1  ทานจะมาบรรยายพิเศษ  เร่ือง  บทบาทของ  ปปส. ตอการจัดระเบียบสังคม  ขอเรียน
เชิญคะ 
 

นายเสนีย   หัชยกุล    ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตรและอํานวยการ  สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 
 สวัสดีครับทานผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีให
เรามาชี้แจงในเร่ืองบทบาทของสํานักงาน ปปส. กับการเขามารวมมือกัน  ตั้งแตเร่ิมเขามามี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย    เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในประเทศไทยท่ีกลาทํา   ในเร่ืองการ
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จัดระเบียบสังคมรอบมหาวิทยาลัย เราเคยมีคําพูดกันมาหลายคร้ัง  หรืออยางเชนท่ี กตักศิลา  จังหวัด
มหาสารคาม  ซ่ึงเปนเมืองการศึกษาไดมีการจัดระเบียบในสังคมตรงนั้น  นั่นก็คือเปนการ
ดําเนินการในลักษณะทําตามกฏหมายโดยท่ัวไป  แตการลงลึกลงไปถึงการท่ีลงมาจัดระเบียบสังคม
อยางแทจริงนะครับ  ตองใหประชาชน  เจาของหอพักหรือรานคา  สถานบันเทิงท้ังหลายมีสวน
รวมกันอยางจริงจัง    ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีไดเชิญทานมารวมฟงคําช้ีแจงและรวมการ
จัดประชุมทางวิชาการ  การจัดระเบียบสังคมที่เราทํากันมา  แตสําหรับความเปนจริงแลว  ปญหาท่ี
เราจําเปนตองมาจัดระเบียบสังคม  เนื่องจากในสังคมเราเต็มไปดวยปญหาไมใชเฉพาะปญหา  เร่ือง
ยาเสพติด  ปญหาเร่ืองเพศ  ปญหาเร่ืองการวางงาน  ครอบครัว  ความกอกวน  หนีเรียน  ภัยสังคม
จากอาชญากรรมประเภทตาง ๆ สถานประกอบการไมปฏิบัติตามกฎหมายมีการลักวิ่งชิงปลน  
ปญหาเหลานี้ เต็มไปหมด  ตามหลักความเปนจริงแลวสภาพในสังคมไทยท่ีมีอยูในปจจุบัน  
แมกระท่ังรอบมหาวิทยาลัยก็เปนลักษณะแบบนี้  หรือหมูบานเปดใหมท้ังหลายก็ยังมีปญหาเหลานี้
เขามา  ในสภาพความเปนจริงแลวสังคมไทยนี้คือปญหาท่ีเกิดข้ึน    
 

 การจัดระเบียบสังคมก็คือการทําใหเกิดแนวทางในการท่ีจะดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง
หรือหลายอยาง ใหเปนไปตามระเบียบเปนไปตามแนวทางตามท่ีเราตองการ  แนวทางเหลานี้อาจจะ
มีการขัดกันบาง ขัดแยงกันหรือเปนไปในแนวทางเดียวหรือสวนทางกันบางแตก็เปนแนวทางท่ีทํา
ใหสังคมอยูรวมกันไดรมเย็นเปนสุขไมเกิดปญหาตามมา  ขอบขายของการจัดระเบียบสังคมท่ีเราทํา
กันอยูนั้นเราจะเนนไปยังพ้ืนท่ีดําเนินการ  เร่ิมต้ังแตการจัดระเบียบในตัวบุคคลกอนไมวาเปน 
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป  พอบาน แมเรือน  หรืออะไรก็แลวแตหรือกลุมของบุคคล
ท้ังหลายจนถึงครอบครัวของเขา  ถาจะจัดระเบียบสังคมกันจริงๆแลวบุคคลเหลานี้ไมวาเปนตัว
บุคคลของครอบครัว  ชุมชน  หมูบานหรือตําบล  จังหวัดจะเขามารวมมือดําเนินการหรือทุกคน
จะตองมีสวนรวม  สวนใดสวนหนึ่งทําเพียงสวนเดียวไมมีทางสําเร็จ  การจัดระเบียบสังคมเราทํากัน
มาตั้งแตสมัย  ดร.ปุรชัย เปยมสมบูรณ  ทานมาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  และเปน
รองนายกรัฐมนตรี  ชวงของป พ.ศ.  2544  คร้ังนั้นคงจําไดตรวจกันคร้ังแรกท่ีพัทยา  เขาไปก็ถูก
ขวางถูกโห  นั่นคือตนแบบของการจัดระเบียบสังคมมาจนถึงปจจุบัน  
 

 หลักการจริง ๆ ของการจัดระเบียบสังคมก็คือ ใหสถานประกอบการมีความเรียบรอย
ปราศจากปญหา  โดยทุกฝายตองเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ  นี่คือหลักการจริงๆ  ของการ
จัดระเบียบสังคม  ความสําคัญอยูท่ีวาเราจะสามารถปองกันแกไขใหมีประสิทธิภาพทําไดอยางไร
เทานั้น นี่คือความสําคัญของการจัดระเบียบสังคม  เนนเร่ืองสถานท่ี บุคคลและการดําเนินการ  โดย
จะตองถูกกํากับควบคุมดูแล ในการเฝาระวังอยางตอเนื่อง ท่ีใชคําวาการเฝาระวังก็เพราะวา  
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เนื่องจากวาสภาพของบุคคล สังคมจะเปล่ียนอยูตลอดเวลา  วันนี้บุคคลกลุมนี้ยังอยูได  แตใน
อนาคตหรือเพียงขามวันบุคคลเหลานั้นก็อาจมีสภาพของการเปลี่ยนแปลงไปและเกิดระบบการเฝา
ระวังกันอยางตอเนื่อง  โดยการจัดระเบียบสังคมเร่ิมตนเลยเรามีคําส่ังของศูนยการตอสูเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด 10-10/48  เปาหมายการดําเนินการตองมี  6 ประเภท  คือในระบบของการจัดระเบียบ
สังคมสถานบันเทิงท่ัวไป   สถานบันเทิงนี้หมายถึงสถานบันเทิงท่ีมีบุคคลเขาไปเกี่ยวของ   การ
จําหนายสุราอาหาร  มีเพลง  มีหญิงบริการหรือไมมีก็แลวแตท่ีเปนเร่ืองสถานบันเทิงในขณะน้ันเปด
บริการอยู  ในเร่ืองหอพักในเชิงพาณิชย  ซ่ึงในขณะนั้น ป 48 มีคําส่ังนี้มา หอพักในเชิงพาณิชย  
หมายถึงจะตองมีนักเรียน  นักศึกษา เขาไปอยูอาศัยเพียงอยางเดียว  ซ่ึงหอพักในขณะน้ันปรากฏวา
หอพักไมใชหอพักตามกฎหมายท่ีถูกกําหนดเอาไว ตอนหลังไดมีการแกไขในสวนตรงน้ีออกมา  
รานเกมส  รานอินเตอรเน็ท  พยายามเนนเปาหมายการจัดการเก่ียวกับเยาวชนในสวนสาธารณะท่ี
เปนรานคาแอบแฝงมีอยูมากมาย ยกตัวอยางเชน  รานแอบแฝงตอนกลางคืนเราจะเจอรานขาย
ขาวตม 24 ช่ัวโมง  ในรานมีดนตรีมียาเสพติดท่ีไมใชรานคาซ่ึงมีลักษณะของสถานบันเทิงท่ีเรา
จะตองดําเนินการ ถาปดกอนเท่ียงคืน  ขาวตมโตรุงสามารถเปดไดตลอดเวลา  ตองยอมรับวาจังหวัด
นนทบุรีเปนตนแบบของการจับกลุมมอเตอรไซด  ซ่ึงเปนแบบอยางท่ีดี  ศาลจังหวัดนนทบุรีมีการ
ลงโทษที่รุนแรง  คือไมมีการรอลงอาญา ซ่ึงเปนแหงแรกในประเทศไทย ผมจําไดวาเม่ือปกอนท่ี
นนทบุรีจับไดท่ีถนนรัตนาธิเบศร 200กวาคัน  ศาลส่ังจําคุกหมดแลวยึดรถดวย  เปนการลงโทษท่ี
รุนแรง  คนท่ีเขามาเกี่ยวของในการจัดระเบียบสังคมซ่ึงประกอบดวยเจาหนาท่ีรัฐและสถานบริการ
ประกอบธุรกิจท้ังหลายซ่ึงในเร่ืองของการจัดระเบียบสังคมจริงๆแลวถาพูดถึงวาสถานบริการตางๆ
ท่ีเขามามีสวนรวมไมใชเฉพาะรานคาผูใหบริการเทานั้น แมกระท่ังโรงงานซ่ึงเปนสถานประกอบ
ธุรกิจประเภทหนึ่งก็เขามามีสวนรวมดวย ปมน้ํามันเช้ือเพลิงหรือปมแกสก็ตองเขามามีสวนรวม  
ตองมีผูท่ีเกี่ยวของมีท้ังตัวบุคคลท่ีเกี่ยวของ  กฏหมายและผูปฏิบัติท่ีเคาตองเขามาเกี่ยวของท้ังหมด  
เวลาเราจัดระเบียบสังคมท่ีเราเจอจริงๆ  อันแรกก็คือปญหาวาเราจะจัดระเบียบสังคมทําไม  เราไมรู
แนวทางท่ีชัดเจนเลยวา ทางนโยบายและแนวทางปฏิบัติวาจะตองทําอยางไรอะไรกันบาง  
หนวยงานรับผิดชอบหลายๆหนวยขาดการประสานงาน เดี๋ยวจะช้ีแจงใหฟงวาหนวยงานท่ีเขามาจัด
ระเบียบสังคมในภาครัฐเปนอยางไร  ไมใชแค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   มีหนวยงานมากมายที่
เขามาเกี่ยวของ กฎหมายท่ีเกี่ยวของมีหลายฉบับ  เจาหนาท่ีขาดความรูความเขาใจในเร่ืองของการ
จัดระเบียบสังคมขาดการมีสวนรวมและการดําเนินการอยางบูรณาการ ตอนตนๆเปนอยางนั้นจริงๆ 
ตางคนตางทํา โรงงานก็ทําในสวนของโรงงานไป ปญหาของแตละพื้นท่ีก็ตางกันไปหมด  
เพราะฉะน้ัน การจัดระเบียบสังคมเราไปคิดวา เอาตนแบบของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไปใชท่ี
อ่ืนมันก็ควรจะทําไมได  ยกตัวอยางนะครับ ถาเราเอา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ท่ีมีท่ีตั้งอยูติดคลองเตย  
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ถาเราลองเอาขยายพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เขาไปในคลองเตย โดยใชรูปแบบของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเขาไป ก็คงจะไมประสบความสําเร็จเพราะวาปญหาของแตละพื้นท่ีไม
เหมือนกัน  ขณะท่ีระบบการจัดระเบียบสังคมไดกําหนดเปาหมายใหมออกมาอันแรกก็คือจัด
ระเบียบสถานบริการ  สถานบันเทิง หอพักในเชิงพาณิชย  ตรงนี้มีท้ังของเกาและของใหม  สถาน
ประกอบการ หมายถึงโรงงานซ่ึงเขากําหนดไววาโรงงานท่ีมีบุคลากรตั้งแต 5 คนข้ึนไป เขาก็เขามา
มีสวนเกี่ยวของในการแกปญหาของสังคมโดยใชวิธีการจัดระเบียบสังคมเขามา   
 

 การจัดระเบียบสังคมตองยอมรับวาเปนวิธีหนึ่งของระบบการควบคุมคือกลุมเส่ียงท้ังหลาย  
เพื่อปองกันมิใหสถานบริการ แหลงบันเทิง  ในเร่ืองหอพัก ไมใหมีการม่ัวสุมของยาเสพติด  ซ่ึงตอน
แรกพอพูดถึงการจัดระเบียบสังคมทุกคนก็จะเนนการปองกันไมใหสถานท่ีหรือบริเวณนั้นเปน
แหลงของยาเสพติด จะคิดกันอยางนั้นตลอดเวลา ซ่ึงก็ตองยอมรับวาเปนตัวอยางของการดําเนินการ
เอายาเสพติดข้ึนมากอน ถาเราคิดถึงระบบการจัดระเบียบสังคม จริงๆแลวไมใชแคเร่ืองของยาเสพ
ติดอยางเดียว  แตจะมีปญหาอ่ืนๆ  ตามมา  เชน  ปญหาอาชญากรรม  หรือปญหาเ ร่ืองของ
สภาพแวดลอม ตรงนั้นมันก็เปนการคิดแกปญหา  ถาเรานําระบบมาใชเราก็สามารถเขาไปแกปญหา
ในสวนของตรงนั้นได แตพอเราพูดถึงการจัดระเบียบสังคมในปจจุบันเราจะพูดถึงยาเสพติดอยาง
เดียว  ถือวาเปนสวนสําคัญในการจัดระเบียบสังคมก็เปนสวนใหญ  ซ่ึงหัวใจในการปฏิบัติ  ตองมี
การกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน   
 

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดมีการกําหนดเปาหมายของการจัดระเบียบสังคมในลักษณะ
ของ CAMPUS  SAFETY  ZONE ข้ึนมาอยางชัดเจน  ก็คือใชบริเวณซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 เปน
เปาหมายจัดข้ึนในบริเวณนั้นมีท้ังหอพัก รวมถึงสถานบริการ รานเกมและอินเตอรเนต  การกําหนด
เปาหมายอยางชัดเจนซ่ึงเปนจุดสําคัญในการจัดระเบียบสังคมในพื้นท่ี ถาเราพูดไปลอยๆวา เราจะ
จัดระเบียบสังคมในจังหวัดนนทบุรีท้ังหมด  คอนขางจะยากเพราะหอพักกระจายอยู ท่ัวไป 
ยกตัวอยางหอพักพื้นท่ีอําเภอไทรนอยก็จะหาไดยากดังนั้น การจัดระเบียบสังคมจึงตองกําหนด
เปาหมายเฉพาะและชัดเจน  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยไดกําหนดเปาหมายคือซอยประชาช่ืน-
นนทบุรี 8 เปนเปาหมายการดําเนินการท่ีชัดเจน  มีการปฏิบัติอยางตอเนื่องในเร่ืองของการเขาไป
ตรวจตราไมวาเปนหอพัก  สถานบริการ หรือแมกระท่ังในโรงงานบางแหงมันก็เฉ่ือยชาลงหรือบาง
ทีคนทํางานหายไปหมด เพราะมีการโยกยายสถานท่ีทํางาน   
 

 จังหวัดนนทบุรีเปนแหงเดียวในประเทศไทยท่ีมีการจัดการดูแลนักศึกษา  นักเรียน   
ในระดับมัธยมท่ีเปนรูปแบบของการดูแลเพื่อนักเรียน  แกไขปญหาของนักเรียนหนีเรียนตรงนี้เปน 
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ส่ิงเดียว  คณะทํางานท่ีตั้งข้ึนมาคณะหนึ่งมี 13 หรือ 14 คณะ แบงเปนโซนๆ  ตอนน้ีผูดําเนินการก็
ตองยอมรับวาคนจัดต้ังยายกันไปหมดแตตัวคณะทํางานยังอยู ถาใครอยูจังหวัดนนทบุรีจะเห็นใน
เวลากลางวันนักเรียนไปเดินท่ีเดอะมอลล  อาจารยหรือคณะทํางานเขามาจับเด็กคนน้ันไปถามวา  
เธอออกมาจากโรงเรียนไดยังไง  จําไดไหม  ท่ีนนทบุรีนี้ หรือท่ีเมเจอร ท่ีปากเกร็ด นักเรียนเดินอยูก็
จะมีอาจารยเขามาถามวาออกมาไดอยางไร  หนีเรียนออกมาอยางไร  ทําไมเวลาเรียนไมเรียน  นี่คือ
การจัดระเบียบสังคมจังหวัดนนทบุรี   ซ่ึงมีเฉพาะจังหวัดนนทบุรีท่ีทําได  ไมมีจังหวัดไหนใน
ประเทศไทยท่ีทําก็คือ มีการปฏิบัติการตอเนื่องอยางจริงจัง  ซ่ึงตรงนี้เปนเร่ืองท่ีนายกยองเพราะวา
คณะทํางานของนนทบุรีเขมแข็งมาก  และมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง แมวาผูใหญผูเปนตนกําเนิด
โครงการน้ีท้ังหมดโยกยายออกจากจังหวัดนนทบุรีไปหมดแลว ตามสายงานท่ีสังกัดซ่ึงเปน
รูปธรรมอันนี้เห็นไดชัด  การปฏิบัติงานจัดระเบียบสังคม  ผลของมันท่ีเราดําเนินการทําอยูใน
ปจจุบันถาเราประเมินทางวิชาการท่ีเห็น  จริงๆแลว  เราจะเห็นวา รูปแบบของการดําเนินการเทานั้น  
แตเราไมเคยประเมินออกมาวามันเกิดผลแทจริงอยางไร  ซ่ึงหลังจากนี้  ก็จะมีการสัมมนาในกลุม
ของทานเองวา  ผลท่ีเกิดข้ึนมาเปนอยางไร เราจะไดเห็นผลท่ีชัดเจนกวาท่ีผมพูด  ในภาพรวมแลว
ท่ัวประเทศกําลังดําเนินการ  แตไมถึงกับแสดงผลออกมาใหไดชัด  ตรงน้ีจะเห็นไดวาเกิดอะไรขึ้นท่ี
จังหวัดนนทบุรี  ตรงน้ีขอฝากไว   เพราะเปนเร่ืองของการดําเนินการในเร่ืองของข้ันตอนการ
ดําเนินการนี้เปนเร่ืองของงานดานวิชาการ วาเขาทํายังไงบาง  มีการสํารวจขอมูลท่ีเกี่ยวของมาก
นอยแคไหน ตรงน้ีเปนเร่ืองของหลักการท้ังหมดในการจัดระเบียบสังคม   
 

 ส่ิงท่ีสํานักงาน ปปส. เขามาเกี่ยวของตามหัวขอท่ีไดใหทางกระผมมาชี้แจงตรงนี้   ส่ิงท่ี
สํานักงาน ปปส. เขามาเกี่ยวของในเร่ืองของการสนับสนุนในสองสวน 
 สวนแรก  คือการสนับสนุนในเร่ืองของแผนงานองคการและงบประมาณตรงนั้น 
สํานักงาน ปปส. ไดมีงบประมาณจํานวนหนึ่ง  ใหการสนับสนุนกับการจัดระเบียบสังคมในภาครัฐ
และภาคเอกชน  ยกตัวอยางวาถาเปนภาครัฐจะมีการจัดระเบียบสังคม เชน การระดมปดลอมตรวจ
คนยาเสพติดจากสถานท่ีท่ีกําหนดเพื่อดูวาสถานท่ีเหลานั้น  ไมวาจะเปนสถานบริการ  รานอาหาร  
รานเกม รานอินเตอรเน็ต  หรือหอพัก  มีการดําเนินการถูกตองตามกฎหมายหรือไม  ในสวนตรง
นั้นเราตองยอมรับวามันมีคาใชจาย ตรงนี้ถาเปนจังหวัดอ่ืนๆ  เคาก็จะของบประมาณสนับสนุนจาก
ภาครัฐบาง จากหนาท่ีในการใหการสนับสนุน ในสวนตรงนี้มีสวนหน่ึงในเร่ืองของงบประมาณ   
รวมถึงเนื้อหาทางวิชาการในการดําเนินการลงไปจัดทําอยางไร  แตถาเปนภาคเอกชนท่ีจะมีการ
ดําเนินการตรงนี้แนนอน เรามีงบประมาณสวนหนึ่งใหในภาคประชาชนในการดําเนินการโดยที่ทาน
เปนผูดําเนินการเอง  นี่คือบทบาทหนาท่ีอันหนึ่งท่ีสํานักงาน  ปปส. จัดใหการจัดระเบียบสังคม 
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 ขณะเดียวกันเรามีหนาท่ีกําหนดเร่ืองของเนื้อหาทางวิชาการวาเม่ือทานลงไปดําเนินการ
แลวทานตองทําอยางไรที่จะทําใหการจัดระเบียบสังคมทําไดถูกตองโดยท่ีทานไมเจ็บตัว  ไมวาจะ
เปนภาครัฐหรือภาคเอกชน  ในระบบของการจัดระเบียบสังคมจริง ๆ แลว ทาง ปปส.  ถาเราลงไป
ดําเนินการแลวมันมีกฎหมายอะไรบางท่ีตองใชในแตละกลุมมันจะตางกัน  ไมวาเปนการยกตัวอยาง
วาถาเราลงไปในพ้ืนท่ีซ่ึงมีการม่ัวสุมของยาเสพติด  มีการแพรระบาดหรือมีการจําหนายยาเสพติด
ท้ังหลาย    ถาเราดําเนินการแกไขปญหา  ทานมีอํานาจหนาท่ี  มีกฎหมายอะไรรองรับเกี่ยวกับเร่ือง
ยาเสพติด  ถาทานลงไปดําเนินการในเร่ืองของหอพัก มีกฎหมายอะไรรองรับวาทานปฏิบัติตามลง
ไปดําเนินการตรวจตราหอพักไดอยางถูกตอง   หรือขณะเดียวกัน  ทานเปนเจาของสถาน
ประกอบการเสียเอง เปนเจาของหอพักซะเอง เปนรานคาซะเอง  มีกฎหมายอะไรท่ีบังคับวาทาน
ตองปฏิบัติตามเพื่อไมไหทานผิดกฎหมายตรงนี้ เปนเร่ืองของเจาหนาท่ีท่ีลงไปจัดระเบียบ  ท้ังตัว
เจาของหอพักจะตองทราบ   เพราะฉะน้ันจึงเกิดความขัดแยงข้ึนระหวาง  2  สวน ก็คือ ผูปฏิบัติกับผู
ท่ีบังคับตามกฎหมาย   เราจะดําเนินการช้ีแจงใหเห็นวา ในสวนท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายคือภาค
ประชาชน เจาของสถานประกอบการตองทําอะไรบาง ขณะเดียวกัน ภาครัฐซ่ึงลงไปบังคับตาม
กฎหมายนั้น  มีบทบาทหนาท่ีอันใดท่ีจะลงไปดําเนินการไดซ่ึงเปนเร่ืองของกฎหมาย ท้ังหมดท่ีเรา
จัดทําเปนเอกสารแจกทาน จะมีกฎหมายท้ังหมดใหทานทราบวาบทบาทหนาท่ีของทานคืออะไร  
บทบาทหนาท่ีของภาครัฐคืออะไร  ในสวนตรงนั้นท่ีวามีกฎหมายอะไรรองรับ  ถาไมปฏิบัติตามจะ
เกิดอะไรขึ้นในสวนตรงนั้น ก็คือส่ิงท่ีสํานักงาน ปปส.เขามามีสวนเกี่ยวของ 
 

 ในสวนตรงน้ีเราคิดไมถึงหรอก  ขอยกตัวอยาง  มีคร้ังหนึ่งเราเขาไปตรวจคนสถานบริการ  
อินเตอรเน็ต  ซ่ึงมีเยาวชนเขามาม่ัวสุมมาก เคาบอกวาปดเกินกําหนดเขา ใหเยาวชนเขามากินเหลา  
ตามระเบียบท่ีกําหนดไว  ซ่ึงเขาไมสามารถไปบังคับเด็กได โอเค พอบอกปดปุบก็ปดหนาราน แต
ในรานก็เปดเหมือนเดิมพอเราดําเนินการจริงๆคร้ังสองคร้ัง มันไมมีหลักฐานท่ีจะไปบังคับเขาได  
เขาบอกวาเขาปดแลวแตเด็กยังมีช่ัวโมงคางอยู  ตองเลนใหครบช่ัวโมงกอนอยางนี้  หลายคร้ังไมรูจะ
ทําอยางไร พอเปดกฎหมายดู ทําอะไรไมได  ทางเราจึงหากฎอยางอ่ืนเขามาดําเนินการก็คือกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับสิทธ์ิของเยาวชนซ่ึงเปนกฎหมายท่ีจะเอามาปรับและนํามาบูรณาการใชในการจัด
ระเบียบสังคม  ปปส. ก็จะใหคําแนะนําลักษณะอยางนี้ใหกับหนวยงานผูปฏิบัติและผูตองปฏิบัติใน
หอพักท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชย ถาในระบบการจัดระเบียบสังคมตองข้ึนอยูกับวา ตามกฎหมายบอกวา
ในหอพักตองมีนักเรียนอาศัยซ่ึงในปจจุบันไมใช   มีตํารวจคนหนึ่งกับคณะผูจัดระเบียบสังคมของ
จังหวัดฯ   เขาไปตรวจแฟลต ตรวจคอนโดมิเนียมในคอนโดน้ันมีหลายหองประมาณ 30 หอง  มี
นักเรียนอาศัยอยู  ถามวาจะเขาไปจัดระเบียบสังคมไดอยางไรในทางปฏิบัติ ซ่ึงจริงๆแลวไมสามารถ
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ทําได คอนโดมิเนียมเปนสถานท่ีสวนบุคคล  เปนลิขสิทธ์ิ   ถาเอากฎหมายเขาไปใช คนเขาไปโดน
เอง  สวนตรงนี้  เขามีเวลาเขามาชวยแนะนําอยางไรใหถูกตองเขาตองปฏิบัติอยางไร จัดบานเชานี่ก็
บานเชาอยางหนึ่งใชไหม  ปญหาในหอพักปจจุบันเปนอยางนี้  ถาเราดูถึงหอพักหรือท่ีพักอาศัยใน
เชิงพาณิชย  ในปจจุบันนี้ท่ีพักอาศัยในลักษณะนี้ ไมใชหอพักของนักเรียนตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ.  
2507  ความจริงการนําเอากฎหมาย  ตาม พ.ร.บ. หอพัก  พ.ศ. 2507  มาบังคับใชไมได  ท่ีจะใชไดมี
มติคณะรัฐมนตรีในวันท่ี  27 ธันวาคม  2548   พ.ร.บ. หอพัก  นี่คือสภาพปจจุบันใชตึกแถวเปน
อาคารกอสรางขนาดใหญ  คอนโดมิเนียม หรืออะไรก็แลวแตไมจดทะเบียนหอพักแน  ซ่ึงมติ
คณะรัฐมนตรี  โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปนผูดูแลและควบคุมหอพัก ปจจุบันถามีนักเรียน
นักศึกษาอาศัยอยูตั้งแต 5 คนข้ึนไป  ก็จดทะเบียนในธุรกิจหอพัก มีการจัดมาตรการการจัดระเบียบ
หอพักท่ีชัดเจน เร่ิมปฏิบัติการอยางจริงจังจริงๆ ตั้งแต วันท่ี 1 เมษายน 2549  หลังมาตรการในการ
จัดระเบียบหอพักจริงจังจนถึงปจจุบัน  เขาบอกวาใหทุกภาคสวนเขามามีสวนเกี่ยวของในการจัด
ระเบียบหอพัก  เพื่อสรางแรงจูงใจใหประโยชนในการจดทะเบียนหอพัก เรามีแนวคิดวาจะเสนอให
มีการลดภาษีราษฎร อะไรท้ังหลายแกผูประกอบการดีเดน  ซ่ึงทางเราและทางกองนิติ กําลังเสนออยู  
แตไมทราบวาทางสรรพากรจะยอมหรือเปลา  
  

 สวนสถานประกอบการ 6 ประเภท  ตรงนี้คือสถานบริการตามกฎหมาย สถานบริการที่มี
นักรอง นักแสดง  มีอาหารเคร่ืองดื่มปดไมเกินเวลา 24.00 น. อันนี้เปนอีกเร่ืองหนึ่ง  สวนใหญแลว
เขาใจวาท่ีซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 ไมมีสถานบริการประเภทนี้ท่ีปดไมเกินเวลา  24.00 น.  
เปรียบเทียบกับสถานบริการโดยท่ัวไปกับซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8   ก็จะเห็นไดวานี่คือปญหาท่ี
เกิดจากสถานบริการ  
 

 ตรงนี้คือสวนท่ีจะสามารถนํากฎหมายตางๆมาเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม บริหารจัดการ 
ทําการตรวจคน โดยใหกระทรวงท่ีมีสวนเก่ียวของท้ังหลายในสวนนี้ก็คือกฎหมายท่ีจะใชใน
การจัดระเบียบสังคม  กับสถานประกอบการ  สวนใหญแลวการจัดระเบียบสังคมซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 คงจะใชตรงนี้ไมได เพราะวาไมใชนักเรียน  แตสวนใหญจะเปนนักศึกษาท่ีอยูใน
ระดับอุดมศึกษาแลว  ซ่ึงถาพูดถึงการจัดระเบียบสังคมแลวเราเจอนักเรียนเขา  สวนใหญก็จะนํา
กฎกระทรวงมาใชบังคับกับเด็กนักเรียน  แตตรงน้ันมันเปนกฎระเบียบท่ีนักเรียนปฏิบัติอยู  ซ่ึง
กฎหมายบังคับไววาไมวาจะเปนเร่ืองของการเลนการพนัน  การดื่มสุรา  การลักทรัพย  ตรงน้ี  
กฎหมายท่ีบังคับจะบังคับตัวของผูปฏิบัติซะสวนใหญวาเปนเร่ืองอะไรบาง  ซ่ึงเร่ืองนี้เปนเร่ืองท่ี
ทางผูปฏิบัติ ผูบังคับใชกฎหมายจะตองลงไปดําเนินการและเขาไปจัดระเบียบสังคมจริงๆ  ซ่ึง
เปาหมายท่ีเปนนักเรียน  ซ่ึงปจจุบันนักเรียนไมเกี่ยวกับเรา  ในสถานประกอบกา  รในหอพัก   
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ในสถานบริการท้ังหลาย  ถามีการพบยาเสพติดทั้งหลาย ใชตัว พ.ร.บ. พ.ศ. 2519  เขาไปรวมการจัด
ระเบียบสังคมซะสวนใหญถามวาทําไมใช พ.ร.บ. ฉบับนี้ในการใชปราบยาเสพติด  ส่ิงเสพติดท่ีทํา
ตรงนี้มันชัดเจนสามารถท่ีจะดําเนินการซ่ึงเวลาปฏิบัติจริงทางดาน ปปส. ก็จะไดรับการรองขอ  
หรือเขาไปดําเนินการจัดระเบียบสังคมเปนเร่ืองของหอพัก  สถานประกอบการ  หรือเปนในเร่ือง
ของสถานประกอบการทุกประเภท  เจาพนักงาน ปปส. ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีเขาไปจับกุมดวย  ซ่ึง
ในทางปฏิบัติแลวสวนใหญการท่ีจะเขาไปในสถานท่ีเหลานั้นตองขอหมายศาลก็ตองมีเหตุอันควร
จริง ๆ  ศาลถึงพิจารณาออกหมายได  ทานเปนเจาของหอพัก  สถานประกอบการ อยูดีๆ ใครจะเขา
ไปตรวจคน  โดยอางวาคนท่ีพักหรืออยูในบานเชาท่ีทานดําเนินการอยูเกี่ยวของกับยาเสพติด แคนี้
เหตุผลคงไมพอท่ีจะไปขอหมายศาล  ถาเจาหนาท่ีบุกรุกก็จะโดนเอง  ตรงนี้คือปญหา คําวาแคไหน
ท่ีเปนเหตุอันควรเช่ือวามียาเสพติด  ซ่ึงตรงนี้มีความลําบากมากเพราะกฎหมายน้ีเวลาไปขอหมาย
ศาลเช่ือวามีใครเปนคนแจง  คุณมีหลักฐานอะไรวาเขาเก่ียวของกับยาเสพติดในสถานประกอบการ 
ในหอพัก อะไรท้ังหลายแลวคุณจะเขาไปตรวจคนเขาไปทํางาน แลวยิ่งในปจจุบันนี้การออกหมาย
ศาลไมไดออกกันงายๆ  เจาพนักงาน ปปส.จะเปนเจาหนาท่ีดําเนินการโดยตรง เขาไปมีสวนตรงน้ี  
บางทานเปนตํารวจ เปนทหาร  ซ่ึงไดรับบาดเจ็บ  จริงๆตองพิจารณาดวยวาเขาไปแลวใชอํานาจมาก
นอยแคไหนเรามีอํานาจที่จะเขาไปตรวจคน จับกุมครับ ท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด โดยไมตองมีหมาย
ดวยซํ้า กฎหมายรัฐธรรมนูญก็ตองมีเหตุอันควรเหมือนกันนะครับ แตมันสะดวกกวาตรงท่ีการขอ
หมาย โดยใชกฎหมายฉบับนี้เขามาจัดระเบียบสังคม โดย ปปส. ไดเขามาเกี่ยวของ เขามาสนับสนุน
ในการปฏิบัติ  ซ่ึงหมายถึงตํารวจ ทหารท่ีเขาไปตรงนั้น ไปจัดระเบียบสังคมและตัวเจาหนาท่ี 
ผูประกอบการ  เขามีอํานาจท่ีจะเขาไปรวม ท้ังอําเภอท้ังอะไรทั้งหลายเขาก็มีอํานาจท่ีจะเขาไป
จัดการ  ถาเขารูเร่ืองหรือเช่ือวามีการแพรระบาด  หรือมีการยุงเกี่ยวกับยาเสพติดในพ้ืนท่ีเจาหนาท่ีมี
สิทธ์ิเขาไปดําเนินการได  หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมท่ีเกี่ยวกับยาเสพติด   
 

 กฎหมายท่ีเราไปใชในการดําเนินการจัดระเบียบสังคม  ปปส.ถือกฎหมายฉบับเดียว แต
เวลาลงไปปฏิบัติจริงๆแลว  การจัดระเบียบสังคมตองการบูรณาการ  จําเปนตองเอาหนวยงานหลาย 
ๆ หนวยงานเขามาดําเนินการ  ไมมีหนวยงานหนวยใดท่ีเปนหนวยเดียวท่ีจะสามารถลงไปจัด
ระเบียบสังคมในพื้นท่ีใดได  เพราะถาถือกฎหมายฉบับเดียวแลวจะตองไปคนเดียว   ถาไปเจอเลน
การพนันในหอพักของทานผมจับไมได  จึงจําเปนตองระดมหลาย ๆ หนวยงานท่ีเขามาเกี่ยวของใน
การจัดระเบียบสังคม  เพราะหนวยงานแตละหนวยงานเขาถือกฎหมายของเขาเอง  เราก็จะมีการบูร
ณาการกัน ท้ังในสวนของตัวกฎหมายและท้ังในสวนของบุคคลท่ีจะลงไปปฏิบัติ  ตรงน้ีบทบาท
หนาท่ีของ ปปส. เปนคนช้ีแจงแลวกําหนดวาในระบบของการจัดระเบียบสังคมควรจะมีหนวยงาน
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ไหนบางท่ีมีสวนในการดําเนินการ  บางจังหวัดมีการจัดระเบียบสังคมโดยท่ีระดมทุกสวนราชการ
ในจังหวัดเขาไปจัดการในพื้นท่ี สวนใหญแลวก็ไปเดินตามกัน เดินไปอยางนั้นโดยท่ีไมรูวาไป
ทําไม  ซ่ึงจะไมไดผล  ก็จะใหมองมาในภาพรวมจะเห็นวา มีการรวมมือกันเทานั้นเอง ในทางปฏิบัติ
จริงแลว  ก็นาจะเอาเฉพาะหนวยงานท่ีเกี่ยวของใกลชิดเขาไปดําเนินการในเร่ืองของการจัดระเบียบ
สังคม ตรงนี้เปนเร่ืองของการประเมินผลและติดตามท้ังหลายไมมีอะไร   
 

 ในทางปฏิบัติจริงๆแลว สํานักงาน ปปส.เขาไปมีสวนเกี่ยวของในการจัดระเบียบสังคม 2 
สวน  สวนแรก  ก็คือ เขาไปรวมในเชิงปฏิบัติการในลักษณะของการรวมมือ  สวนท่ี 2 ก็คือ การ
สนับสนุน ซ่ึงเปนสวนใหญท่ีสุดเปนหลักใหญ  สนับสนุนมี 2 อยาง แผนงานในการจัดระเบียบ
สังคมของพื้นท่ี ของจังหวัด งบประมาณท่ีใชในการจัดระเบียบสังคมท้ังภาครัฐ ท้ังภาคเอกชนใน
พื้นท่ี สมมุติยกตัวอยางวาทานอาจไมเห็นชัดในภาคของประชาชน สมาคมหรือชมรมหอพัก 
อยากจะจัดกิจกรรมอะไรเพื่อการปองกันในสถานประกอบการในกลุมหอพักของทานอยางนี้นะ
ครับ  ท้ังภาครัฐและเอกชนมีกันเยอะ แตขาดเนื้อหาวิชาการวาดําเนินการในกิจกรรมท่ี ปปส.จะเขา
ไปรวมตรงน้ี หรือขาดงบประมาณจริงๆนะครับ  จะมีการสัมมนากันในกลุมของหอพักของสถาน
ประกอบการอ่ืนๆ รานคา  สถานบริการท้ังหลาย จะดําเนินการเอง ทางเราก็มีสวนท่ีจะสนับสนุนใน
สวนตรงนี้  เรามีการสนับสนุนท่ี ปปส. เขาไปเกี่ยวของ เนื้อหาวิชาการก็ลงมาในสวนนี้ เราทํา 2 
สวน คือ ปฏิบัติการและในการสนับสนุน ก็เปนเร่ืองท่ี ปปส.เขามาเกี่ยวของ ในสวนตรงนี้ท่ีเขามา
ในวันนี้ ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมีโครงการนี้ คือ โครงการจัดระเบียบสังคม ทางเราไดเขา
ไปมีสวนรวมนิดเดียวก็คือขอใหทําวิจัยเร่ืองนี้วาในการจัดระเบียบสังคมที่ทางมหาวิทยาลัยลงมา
ดําเนินงานในพ้ืนท่ีจริงๆ ซ่ึงไมมีท่ีไหนเขาทํา ผลจะออกมาเปนอยางไร ผลของมหาวิทยาลัยออกมา
เปนยังไง ขณะเดียวกัน คนในพื้นท่ีทานจะไดประโยชนอะไร เชนใด   
 

 ซ่ึงเราตองยอมรับวา เทาท่ีนักสืบของเราลงไปในพื้นท่ีซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  มันเห็น
ถึงความแตกตางกันกับเม่ือ 2-3 ปท่ีแลวมามากมาย  สมัยนั้นผมเดินเขาไปกลางคืน ผมจะเจอกับ
เสียงท่ีอึกทึกครึกโครม ตี 1 ตี 2 ก็ยังมีการกินเหลากันอยู  วุนวายมากในสมัย 2-3 ปกอน ตางจาก
เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้มันมีความรูสึกวาเดินแลวปลอดภัย ไมวาจะซอยขวามือท่ีวกไปวนมาแลวออกมาได 
ตรงเขาไปมีหอพักเต็มไปหมด ตรงนั้นผมมีความรูสึกวามีความปลอดภัย  คือมันเหมือนกับวาเปน
โซนของนักศึกษาท่ีพักกันแลวผมไมเคยเห็นมีเร่ืองตีกัน ใน 2 ปท่ีผานมาผมไมเคยเห็นนักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยตีกัน ไมไดขาวดวยไมเห็นกับตา   ผมอยูใกล ๆ  ตรงนั้น  อยูเขตทุงสอง
หองจาก มธบ. ออกหลังนอรธปารค  ผมไมไดขาวเลยวานักศึกษาตีกัน ไมไดขาวเลยวาบริเวณนั้นมี
ปญหาทางอาชญากรรม เชน ลัก วิ่ง ชิง ปลน มันหายไปนะครับ ตรงซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  เปน
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เชนนั้นจริงๆ สถานีตํารวจยอยนะครับไมเคยไดรับแจงความวาของบนหอพักหาย ก็ตองยอมรับครับ
วาเปนเร่ืองท่ีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เขามามีสวนรวมสวนนี้ ไดประโยชนอะไรจากตรงนั้น นั่น 
คือส่ิงท่ีทานจะตองเห็นประโยชนท่ีทานไดรับซ่ึงไดทราบวามีการขยายโซนลงไปดานหลังของ
มหาวิทยาลัยไปทางซอยชินเขต  ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีถาทําไดมันจะเปนโซนท่ีเรียกวาปลอดภัยและนาอยู
อาศัยมากในสวนของตรงนั้น ก็คิดวาอาจจะเกิดข้ึนในเร็ว ๆ นี้ แตตรงซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  
ตองยอมรับวาโอเค ก็ตองขอบคุณครับท่ีใหโอกาสมาช้ีแจงวา ปปส. เขามามีสวนรวมในการจัด
ระเบียบสังคม ในสวนตรงนี้แลวผมคิดวาตรงนี้คือแบบอยางสวนผลประโยชนท่ีทานไดหลังจากท่ี
มหาวิทยาลัยลงไปจัดระเบียบซ่ึงข้ันตอนตอไป จะดําเนินการอยางไรตอไปหลังจากนี้ ไมทราบวา
ทานมีปญหาท่ีจะสอบถามหรือมีอะไร  ผมวานาจะไมมีคําถามแลว  สัมมนากันระดมความคิดเห็น
กันทานจะไดทราบวาส่ิงท่ีทานตองการใหเกิดข้ึนจริงๆ  หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยลงไปทําวิจัย  ไมใช
ส่ิงท่ีทานอยากไดนะครับ แตส่ิงท่ีทานอยากใหเกิดข้ึนจริงๆนั้นคืออะไร  คือ ส่ิงท่ีจะเปนคําถาม มา
ใหผม ปปส. ซ่ึงจะลงไปดําเนินการสนับสนุนใหการแกปญหาในสวนท่ี คิดวาตรงนั้นจะเปน
ประโยชนท่ีขยายขอบเขตในการจัดระเบียบสังคมในวิธีการตางๆเพ่ิมข้ึน นอกจาก  ถาไมมีคําถาม ก็
คิดวา พอ พอสมควรนะครับ เวลานอยก็ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหผมมาช้ีแจง ในสวนตรงน้ี 
ขอขอบพระคุณครับ 
 

พิธีกร  :  อาจารยเรวดี  ท่ังจันทรแดง    
 ขอขอบคุณทานวิทยากรเปนอยางสูงคะ โอกาสนี้ขอเรียนเชิญผูชวยศาสตราจารยวรรณวิภา  
ทัพวงศ  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา   มอบของท่ีระลึกใหกับวิทยากร ขอกราบเรียนเชิญคะ 
 

พิธีกร  :  อาจารยเรวดี  ท่ังจันทรแดง     
กอนท่ีการสัมมนาจะเร่ิมข้ึนดิฉันขออนุญาตช้ีแจงทุกทานวา  การจัดสัมมนาในคร้ังนี้เปน

แนวทางหนึ่งของคณะทํางานวิจัยจะไดนําเสนอแกสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด  ท้ังนี้   ผูวิจัยไดกําหนดท่ีจะจัดสัมมนาข้ึน  4  คร้ัง  เพื่อระดมความคิดเห็น  ในวันนี้จะมี
การนําเสนอประเด็นตาง ๆ ไดแก 
  ประเด็นท่ี  1  ทุกหอพักถูกตองตามกฎหมาย  และปฏิบัติตาม  พ.ร.บ.  หอพัก   
            พ.ศ.  2507 

ประเด็นท่ี  2  รานคา  สถานประกอบการ  สถานบริการ  ตองมีใบอนุญาต   
          และปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของโดยเครงครัด 

  ประเด็นท่ี  3  รานคา  สถานบริการ  ท่ีจําหนายสุรา  ตองมีใบอนุญาตและเปด-ปด  
            ตามเวลา   
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  ประเด็นท่ี  4  ดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตภายใตส่ิงแวดลอม 
            ท่ีดี 

ประเด็นท่ี  5  รักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ี  และมีระบบการจราจรที่ดี 
 ประเด็นท่ี  6  ใหชุมชน  และนักศึกษามีสวนรวมในการบริหารพื้นท่ี 

   
  ดิฉัน  ใครขออนุญาตแนะนําผูแทนของคณะวิจัย  คือ อาจารย ฐิติ  ลาภอนันต  และ
อาจารยอธิพัชร  ดาดี  จะเปนผูนําเสนองานวิจัยตอไป   
 

อาจารยฐิติ  ลาภอนันต 
 สวัสดีครับผูเขารวมประชุมทุกทาน ตองขออนุญาตเรียนทานรองอธิการบดี ซ่ึงเปนหัวหนา
คณะทํางานวิจัยท่ีไมสามารถข้ึนมาในที่ตรงน้ีเพราะทานไดรวมทีมตรวจหอพักกับทานรัฐมนตรี ท่ี
ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  ผมขอกลับเขามาในสวนของการจัดระเบียบสังคมของมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย  ซ่ึงมีลักษณะรูปแบบโครงสรางของความรวมมืออยางไร ลักษณะท่ีจริงเปนอยางไร 
และผมก็คิดวาจุดเร่ิมตนเล็ก ๆ ของเราในตรงน้ีจะนําไปสูการจัดระเบียบหอพักออกไปท่ัวประเทศ
ในการจัดระเบียบหอพักของสถาบันการศึกษา ผมตองขออนุญาตยืมคํากลาวของทานรองอธิการบดี
ฝายกิจการนักศึกษาและของทานผูอํานวยการฝายยุทธศาสตร  สํานักงานปองกันและปราบปรามยา
เสพติด ภาค 1 วาการจัดระเบียบสังคม เราไมเคยมีผล  มีแตรูปแบบของการดําเนินงานเปนส่ิงท่ี
ถูกตองวาการดําเนินการจัดระเบียบสังคมของ มธบ.  เราเร่ิมมาต้ังแตป  2545 จนปจจุบัน  เปนเวลา
กวา 5–6 ป เรามีการดําเนินการมาในเร่ืองของวัตถุประสงคท่ีจะจัดระเบียบหอพัก  สถานบริการ เพ่ือ
ปองกันปญหายาเสพติด  การพนัน อบายมุขตาง ๆ และการคาประเวณี นั่นคือวัตถุประสงคหลัก  ซ่ึง
ในการทํางานตรงนี้อยางท่ีทานรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดกลาวไปในชวงเปด ก็คือวา
เปนการทํางานประสานกันระหวาง หนวยงานราชการกับทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ท่ีเราจะ
จัดระเบียบสังคม  คือ รอบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในยุคนั้นเราทํามาโดยตลอด  ก็ปรับเปล่ียน
รูปแบบการดําเนินการ  เราเห็นความข้ึนลงของทางสถิติในคดีตาง ๆ  ซ่ึงบางคร้ังวัดไดบาง วัดไมได
บาง พยายามท่ีจะปรับรูปแบบของการดําเนินการ โดยมีเปาหมายท่ีจะลดปญหาตาง ๆ เปนท่ียืนยัน
ไดวาเรามีแตรูปแบบการดําเนินการจริง ๆ  ดังนั้น  การวิจัยคร้ังนี้จะเปนงานเพื่อใหเห็นแบบการ
ดําเนินการท่ีผานมาสงผลกระทบอยางไร  ขอมูลท่ีไดอยางไร และหนวยงานท่ีเกี่ยวของตาง ๆ อยาง
นอยก็ 5 หนวยงาน จะไดขอมูลอะไรเพื่อกลับไปปรับปรุง  ในเร่ืองของความเปนมาตรงนี้โดยท่ีตั้ง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีของอาคารเรียนก็อยูในพื้นท่ีของเขตหลักส่ีฝงกรุงเทพฯ สวนฝง
ตรงขามจะเปนพื้นท่ีของจังหวัดนนทบุรี  ในชวงกลางวันนักศึกษาของเรามาเรียนอยูในพื้นท่ี กทม.  
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แตในเวลาหลังจากเลิกเรียนแลว ก็อยูในพื้นท่ีของจังหวัดนนทบุรี นั่นคือหอพักของนักศึกษา เราจัด
ระเบียบหอพักมาตั้งแตป 45 อยางท่ีผมไดนําเรียนไปในตอนตนการจัดระเบียบสังคมในพ้ืนท่ีรัศมี 2 
กิโลเมตร  ท่ีเราดําเนินการตรงนี้เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน อาจารยก็ดี จังหวัดก็ดี  การออกพื้นท่ีไปตรวจ
รวมกัน การพบปะผูประกอบการเปนไปคอนขางลําบาก  ผลท่ีไดรับกลับมาก็ไมคอยคุมคา ในปท่ี
ผานมา คือป  2549 ทางคณะทํางานจัดระเบียบสังคมไดดําเนินการจัดระเบียบใหม เปล่ียนยุทธวิธี
คัดเลือกเอาซอยประชาช่ืนนนทบุรี 8  เปนพื้นท่ีตนแบบ  ตนแบบอยางไรก็คือวาเรามีการนํา
ประธานชุมชน ชุมชนผูประกอบการหอพัก  รานคาจําหนายสุรา รานอินเตอรเน็ท  รานเกมส  
กรรมการ รวมถึงนักศึกษาที่อยูในหอพักมารวมดวย  สรุปเราจะไมทําเฉพาะมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย สวนราชการแตเรานําผูท่ีไดรับผลกระทบตรงน้ีมารวมเสนอแนะขอคิดเห็น เพื่อจะปรับ
รูปแบบการดําเนินการ เราจึงเปดโครงการจัดระเบียบสังคมพื้นท่ีตนแบบ  CAMPUS  CAMPUS  
ZONE  ข้ึนเม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2550  บัดนี้ก็เปนเวลา 1 ปเต็มของการดําเนินการที่ผานมา นั่นคือ 
เม่ือทําในพื้นท่ีตนแบบตรงนี้แลว รูปแบบดําเนินการเขาไดผลอยางไรบาง โดยเฉพาะผูไดรับ
ผลกระทบ  ผูประกอบการซึ่งนั่งอยูในท่ีนี้เปนสวนใหญ  ประกอบกับชวงนี้เรามีมาตรการการจัด
ระเบียบหอพัก ผมก็เช่ือวาสถาบันการศึกษาตาง ๆ  ก็มีความจําเปนจะตองดําเนินการเชนเดียวกัน 
ถัดไปคือ เร่ืองของสถิติตาง ๆ ซ่ึงจะเห็นวาในป 2549 มีการลงนามรวมกันท่ีจะจัดระเบียบสังคม 
หอพักท่ีมีการจดทะเบียน 29 หอพัก ไมจดทะเบียน 3 หอพัก อันนี้มีความหมายคือพื้นท่ีโดยรอบ 
โดยเฉพาะจังหวัดนนทบุรี ประมาณ 1 ปท่ีแลว  จะมีเหลือไมจดทะเบียนอยู 4 หอพัก ขอมูลลาสุดใน
ซอยประชาช่ืน – นนทบุรี 8 ตอนนี้เหลืออยู 2 หอพัก นี่คือสถิติเกี่ยวกับดานหอพักตอไปเร่ืองของ
รานจําหนายสุราและยาสูบ เราจะเห็นวามีจํานวนมากข้ึนจริง ๆ และเห็นไดวามีผูประกอบการ
หอพักก็มากข้ึน ดังนั้นจึงเปนเร่ืองของธุรกิจ  เร่ืองของจํานวนเราก็ตองมาดูวาจํานวนมากข้ึนสราง
ปญหามากข้ึนหรือเปลา มันก็ไมแนจํานวนมากข้ึน แตเขาปฏิบัติตามระเบียบ ปฏิบัติตามกฎหมาย
จริงจัง วาปญหาท่ีเกิดข้ึนมันก็นาจะลดนอยลงได ถัดไปก็คือเร่ืองของรานอินเตอรเน็ท ในพื้นท่ีก็มี
มากขึ้นตามจํานวนนักศึกษาที่มากขึ้น   ตรงนี้ตอไปก็เปนเร่ืองท่ีไดนําเสนอตั้งแตป 45 ยังมีราน
สนุกเกอรอยู 1 ราน พอเรามีการเปด ไดมีการพูดคุยกันทางผูประกอบการโตะสนุกเกอรก็เกิด
ความคิดท่ีจะปรับเปล่ียนธุรกิจไป  เร่ืองของส่ิงเสพติดท่ีเกี่ยวกับทาง ปปส. โดยตรง ทางเราเองก็
ไมไดนิ่งนอนใจ  ยังมีการติดตามยาเสพติดในหมูนักศึกษาอยู  เปนเร่ืองซ่ึงทางสถาบันเห็นเปน
สําคัญท่ีเราจะดูแลวินัยนักศึกษา  เราคงไมไดหมายความวาทําเฉพาะชวงเวลาทําการของ
มหาวิทยาลัยเทานั้น  แตมหาวิทยาลัยจะตองเขาไปดูแลแทนผูปกครองตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษา
ไดศึกษาอยู ท่ีนี่  เรามีความชัดเจนในเรื่องการลงโทษท้ังทางกฎหมายและทางวินัย  เพราะ
มหาวิทยาลัยตองการสงเสริม  สนับสนุน  และสรางคนดี  มีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคม  จะเห็นวาคดี 
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ปญหาตางๆ ลดลงอยางรวดเร็ว ซ่ึงในป 48 มีจุดท่ีสําคัญท่ีทําใหคดีมันลดลงซ่ึงไดรับความกรุณา
จากทางตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ท่ีกรุณาสงเจาหนาท่ีตํารวจมาประจํา และสรางสถานีตํารวจยอย
อยูในซอยตรงนั้น ก็จะเปนจุดท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงหลาย ๆ ดาน โดยเฉพาะเรื่องความ
ปลอดภัยดีข้ึนอยางมาก  
 

 ตอไปผมก็ขอเขามาสูวัตถุประสงคงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อหาขอมูลไปทําวิจัยในวันนี้ 
เรามีรูปแบบหรือวัตถุประสงคเพื่ออะไร  อยางท่ีผมไดเรียนไปวาตองการท่ีจะหาความรู  ความ
เขาใจ ความคิดเห็นของประชาชนผูเกี่ยวของตรงนั้น  ใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีสําคัญเพื่อนําไปปรับ
วิธีการดําเนินการตอไปนั่นคือเร่ืองแรก  อับดับท่ี 2  ก็คือ  ความรูท่ีเราไดตรงนั้นอาจเปนในเร่ืองเชิง
บวกและเชิงลบวาส่ิงท่ีเราไดกระทําในฐานะคณะกรรมการ การจัดระเบียบสังคมก็ดี หรือในฐานะ
อาจารยท่ีลงไปในพื้นที่ก็ดี  เปนปญหาอุปสรรคหรือทําใหเกิดผลสําเร็จกับงานจัดระเบียบสังคมตรง
นี้ ตอไปก็เปนเร่ืองของปจจัย ผลกระทบตอการจัดระเบียบสังคม ซ่ึงในการดําเนินงานของเราท่ีผาน
มา บอกไดเลยวาการจัดระเบียบสังคมตรงนี้ยากมากท่ีจะเอากฎหมายเปนตัวนํา  ถือกฎหมายเขาไป
แลวบอกวา ทานครับ  คณะครับ พี่ครับ กฎหมายวาอยางนี้ไดทําหรือยังครับ ตองทําอยางนี้  ซ่ึงผม
มองไดเลยวายากมาก เหมือนกับอยูดี ๆ เราจะเดินไปบอกนักศึกษาวาระเบียบเปนอยางนี้ วินัยเปน
อยางนี้ คือตองทําตามความเปนจริงซ่ึงทําไดยาก ฉะนั้นผมวาตองอิงหลักรัฐศาสตรหรือขอความ
รวมมือ หรือการทําความเขาใจในระหวางกันตางหาก นั่นคือส่ิงสําคัญวาทําไมเราตองมีการวิจัย 
ดวยหลักวิชาการและสุดทายเราก็ตองการใหไดองคความรูวาการจัดระเบียบสังคมของ มธบ. ซ่ึงเรา
ทํากันต้ังแตป 45 จนพัฒนามาเปนพื้นท่ีตนแบบตรงนี้ เรามีดีมีเสียมีขอบกพรอง หรือมีจุดเดนจุด
แข็งอยางไร เพื่อใหทานนําไปปรับใช และคิดวานาจะเปนความรูท่ีสําคัญมาก สําหรับสังคมของเรา
แลวในสวนของงานวิจัยตอไป ผมจะขออนุญาตใหทางอาจารยอธิพัชร ไดช้ีแจงและใหขอบเขต
เคาโครงวาการทําวิจัยของเรามีรูปแบบอยางไร เชิญอาจารยอธิพัชร ครับ 
 

อาจารยอธิพัชร  ดาดี 
 ผมขออนุญาตนะครับ เรียนทานรองอธิการบดีฯ ทานคณาจารย แลวก็ผูประกอบการหอพัก 
และผูประกอบการรานคา ซ่ึงวันนี้ไดสละเวลารวมกันในการประชุมทางวิชาการ ซ่ึงการท่ีเรามารวม
กันวันนี้ เพื่อท่ีจะนําผลท่ีไดมาพัฒนาในพ้ืนท่ีจัดระเบียบสังคมในซอยประชาชื่น – นนทบุรี 8 ท่ี
พบวาสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม  ซ่ึงก็พอจะไดฟง
ผูประกอบการหอพักก็ดี รานคาก็ดีวาการจัดระเบียบสังคมที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดเขาไป
ดําเนินการเหมือนกับการเขาไปบีบหอพักทุกหอพักใหตองจดทะเบียนใหถูกตอง แตส่ิงท่ีเราเขาไป
ทําใหพื้นที่นาอยูมากยิ่งข้ึน มีความปลอดภัยกับนักศึกษา ประการท่ีสองก็คือเราต้ังสมมติฐานไว คือ 
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ประชาชนสวนใหญท่ีอยูในซอยซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 เห็นวาโครงการจัดระเบียบสังคมประสบ
ความสําเร็จคอนขางมาก เพราะวาตัวช้ีวัดตัวหนึ่งคือ ในเร่ืองของสถิติมีปริมาณท่ีลดลง เพราะวาการ
มีสวนรวมของพวกเราโดยเฉพาะภาคประชาชนคอนขางมีบทบาทสูง  เจาหนาท่ีถึงเวลาก็มาตรวจ
มาดูแลความเรียบรอยเทานั้น  ไมสามารถอยูไดตลอด  24  ช่ัวโมง  แตพวกเราภาคประชาชนไมวา
เปนผูประกอบการหอพักก็ดี  รานคาก็ดี ชวยกันดูแลนักศึกษาของเรา โดยเฉพาะประชาชนท่ีอยูใน
ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 ประการตอไปคือปจจัยท่ีคาดวามีผลกระทบมากท่ีสุดคือ ความรวมมือ
ของผูประกอบการหอพัก ผูประกอบการรานคา ซ่ึงตรงน้ีเรายังไมมีกลุมตัวแทนหอพัก ซ่ึงปจจุบันนี้
เราทราบแลววา  เรามีกลุมตัวแทนหอพักแลว เรารวมแรง รวมมือ รวมใจกัน ซ่ึงเปนส่ิงท่ีดีตามมา 
ประการตอไปคือ คณะทํางานจัดระเบียบสังคมก็ประกอบไปดวยกลุมตัวแทน หนวยงานทีเกี่ยวของ 
มีการประสานงานของเจาหนาท่ีของรัฐ แลวก็มีการสนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณในเร่ืองของ
การดําเนินโครงการเพียงอยางเดียวแลวก็รวดเร็ว ซ่ึงการทํางานตาง ๆ ไมวาจะเปนการจัดกิจกรรม
ในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี  8 หลังจากท่ีทานไดดูสปอตรในตอนแรก มีการทําบุญ มีการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ซ่ึง เราก็ไดรับความรวมมือจากภาครัฐและภาคประชาชนคอนขางสูง ตอไปเรามาดูวา
ขอบเขตของงานวิจัยท่ีเราลงไปทําวิจัยเปนอยางไร 
 ขอบเขตประการแรก  คือ  ตองศึกษา วิเคราะห แลวก็ทบทวนการดําเนินงานท่ีทํามา 1 ป  
กิจกรรมที่ลงไปในพื้นท่ีซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  มันมีปญหา  อุปสรรค  อยางไรบางจะแกไข
ยังไง นี่คือขอบเขตท่ีเราคิด 
 ขอบเขตประการที่  2  คือ  เม่ือเราศึกษาแลวก็สรางแบบสอบถามข้ึนมา  และลงไปเก็บ
แบบสอบถามโดยแจกใหทุกภาคสวน  เชน  ผูประกอบการหอพัก  รานคา  ประชาชน  ท่ีมีสวนรวม
ในการจัดระเบียบสังคมท้ังหมด  ประชากรที่ลงไปมีใครบาง  ตอไปมาดูหลักเกณฑ  6  ประการ  ท่ี
ใชเปนดัชนีตัวช้ีวัดวาการจัดระเบียบสังคมประสบผลสําเร็จมากนอยแคไหน  หลักเกณฑ 6 ประการ
ท่ีวาคือ 
 1.  หอพัก  ตองจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย  ในซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  ทราบวา
เหลือแค  2  หอพัก  เทานั้น  ท่ียังไมไดจดทะเบียน  แตไดยื่นจดทะเบียนแลว  ขณะนี้ซอยประชาช่ืน-
นนทบุรี 8  ไมมีหอพักที่ไมถูกตองแลว 
 2.  รานคา  สถานประกอบการ  สถานบริการ  ตองมีใบอนุญาต  และปฏิบัติตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวของอยางเครงครัด  เพราะสถานบริการตาง ๆ จากท่ีไปสํารวจ  และตรวจรวมกับหนวยงานของ
ภาครัฐ  ทุกรานคาจะมีใบอนุญาตติดอยูหนารานทุกราน  ปดเวลา  24.00 น.    ซ่ึงปฏิบัติไดตรง
ตามท่ีวางไว 
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 3.  รานคา  สถานบริการท่ีจําหนายสุรา  ตองมีใบอนุญาตและเปด-ปด ตามเวลา  ขณะน้ีมี
ทุกรานติดประกาศ  บางรานก็บอกวาพึ่งไปขอใบอนุญาตมา 
 4.  ดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตภายใตส่ิงแวดลอมท่ีดี  ซ่ึงแผนกวินัย
และสวัสดิการนักศึกษา  โดยเฉพาะหัวหนาแผนกวินัยฯ   และทีมงานแผนกวินัยฯ  ทุกคน  ไดลง
ตรวจพื้นท่ีอยางนอยสัปดาหละ  1  คร้ัง  บางคร้ังก็ไปพบผูประกอบการหอพักโดยตรง  บางทีการ
ไปโดยเปดเผยเราจะไมเห็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนท่ีแทจริง  บางทีก็นั่งรถไปตรวจบาง  ไปจอดตามจุดตาง ๆ 
บาง  หลังเที่ยงคืนสถานบริการตาง ๆ ก็ปดหมด  ไมใชปดเฉพาะไฟในรานอยางเดียว  แตยังมี
นักศึกษานั่งดื่มอยู  นี่คือส่ิงท่ีเกิดข้ึนในซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 
 5.  รักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ี  และมีระบบการจราจรท่ีดี  ซ่ึงกอนท่ีจะมีการจัดพื้นท่ี  
CAMPUS  SAFETY  ZONE  จอดรถริมถนนคอนขางเยอะ  ทําใหการจราจรแออัดมาก ๆ รานคา
ท่ีตั้งอยูริมฟุตบาทคอนขางเยอะ  เวลาลงไปตรวจพื้นท่ีรวมกับหนวยงานภาครัฐ  ก็จะเขาไปพูดคุย  
ไปขอความรวมมือ  ซ่ึงจะใหความรวมมือดีมาก  มีการจัดการจราจรท่ีดี  แลวมหาวิทยาลัยก็จัดท่ี
จอดรถใหบางจุด  ไมเกะกะ   
 6.  ใหชุมชน  และนักศึกษามีสวนรวมในการบริหารพื้นท่ี  เพราะวาซอยประชาช่ืน-
นนทบุรี 8  มีประชาชน  ผูประกอบการ  และนักศึกษา  อยูเปนจํานวนมาก  บางคร้ังนักศึกษาอาจจะ
สรางความรําคาญ   ทําส่ิงท่ีไมดี   แตคนท่ีจะดูแลคือคนท่ีอยูในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี  8  
เปรียบเสมือนคุณพอ  คุณแม  คนที่  2  ของนักศึกษา  ซ่ึงขอมูลตรงนี้ไดรับจากนักศึกษาท่ีจบไปแลว  
บางทานอยูโดยท่ีไมยายไปไหนเลยนี่คือส่ิงท่ีนักศึกษาไดรับ  ซ่ึงขณะน้ีก็มีการรวมตัวกันของชุมชน  
ประธานซอย  กรรมการชุมชน  และนักศึกษา  ก็มีสวนรวมกันทํากิจกรรม  ซ่ึงลาสุดก็มีการจัดงาน
วันเด็ก  มีการทําบุญตักบาตรรวมกัน  ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑท่ีวางไว   
  

 ตอไปมาดูวิธีการศึกษาวิจัยวาเราศึกษาอะไร  เราศึกษาจากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดระเบียบสังคม  ซ่ึงปจจุบันท่ีคนควาแทบจะไมมีเลย  ไมมีตําราท่ีเขียนไวไดชัดเจนเก่ียวกับ
เร่ืองการจัดระเบียบสังคม  ท่ีหาไดสวนใหญจะเปนของตางประเทศ  ตางประเทศสวนใหญจะเปน
เร่ืองของการจัดผังเมืองมากกวา  มีนอยมาก  จึงมองวาการทําวิจัยตรงน้ีตั้งสมมติฐานแบบกําหนด
ดัชนีช้ีวัดโดยใชเกณฑหัวขอดังนี้  เราเดินมาถูกทางหรือยัง  ฉะนั้นจึงเปนท่ีมาของการจัด
ประชุมสัมมนาทางวิชาการในวันนี้  มาหาขอเสนอแนะรวมกันท่ีจะพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุด  
และตัวท่ีศึกษาตัวท่ี  2  คือ  การศึกษาโดยการวิจัยภาคสนามดังนี้ 
  1.  แบบสอบถาม  จะมีแบบสอบถามท่ีจะใหผูประกอบการทุกภาคสวนในซอย
ประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ท่ีเกี่ยวของไดตอบแบบสอบถาม 
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  2.  การสัมภาษณ  จะสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของในโครงการจัดระเบียบสังคมฯ  
เชน  ศ.ดร.ปุระชัย  เปยมสมบูรณ  ทานเปนตนแบบของการจัดระเบียบสังคม   ศ.ดร.บุญเสริม  วี
สกุล  อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ทานก็เปนตนแบบของการจัดระเบียบสังคม
ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  แลวก็มีหนวยงานอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของหลายหนวยงานท่ีไมไดเอยนาม  
ก็จะไปสัมภาษณ 
  3.  การสังเกต  จากที่คณะทํางานจัดระเบียบสังคมลงพ้ืนท่ีในซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8 ชวงเวลาเย็นเปนอยางไร  และดึก ๆ  เปนอยางไร  สังเกตการณเปล่ียนแปลงท้ังเปดเผย
และไมเปดเผยเพื่อหาขอเท็จจริงมาเขียนลงในงานวิจัยฉบับนี้มาวิเคราะหกัน  กลุมตัวอยางมีดังนี้ 
   3.1  เจาพนักงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ  มีหนวยงาน  4-5  หนวยงาน  คือ  
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย   เจาหนาท่ีตํารวจ   ปองกันจังหวัด  ปลัดจังหวัด   
   3.2  อาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   ซ่ึงทานไดสัมผัสพื้นท่ีซอย
ประชาช่ืน-นนทบุรี 8  วาเปนอยางไร  อาจารยบางทานพักอาศัยในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  หลาย
ทาน  ซ่ึงสามารถใหขอมูลไดโดยตรง 
   3.3  ผูประกอบการหอพัก  เปนบุคคลที่จะบอกไดวาการจัดระเบียบสังคม
ในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ดี  หรือ  ไมดี  คือ  ประชาชนในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี  8  นักศึกษา
ท่ีอาศัยในซอยไปสรางความเดือดรอนใหทานหรือไม ไปสรางปญหาใหหรือไม  ผูประกอบการ
หอพักก็จะใหขอมูล  แตจากการพูดคุยสวนใหญบอกวานักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย นารัก
มาก  มีน้ําใจ  นี่คือส่ิงตอบรับ  อาจจะเปนส่ิงท่ีดี   
   3.4  สถานประกอบการรานคาในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  มีรานคา
เยอะมาก  ตั้งแตแผงลอยจนกระท่ังรานคาท่ีมีดนตรีเยอะมาก  ใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามและใหความรวมมือคอนขางดี  ถึงเวลาเท่ียงคืนก็ปดเลย  ไมจําเปนตองมีเจาหนาท่ี
ของรัฐไปดูแล  นี่คือความรวมมือกัน  จึงบอกไดวาการจัดระเบียบสังคมเอากฎหมายเปนหลัก  สวน
หนึ่งก็คือเรามีใจหรือเปลา  นี่แหละคือส่ิงท่ีเราดําเนินการอยู 
   3.5  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ท่ีเขาไปเปนกลุมตัวอยางของ
เรา  เม่ือไดขอมูลท้ังหมดมาก็นํามาวิเคราะหดวยโปรแกรม  การสัมภาษณ  การสังเกต  ก็มาจัดระบบ
แบบแผนแลวสรุปเปนเนื้อหาตอไป 
  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  
คือ 

 1.  สามารถวิเคราะหไดวาการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 
ประสบความสําเร็จมากนอยแคไหน  ก็ตองวิเคราะห  ติดตาม  และประเมินผล  ผมบอกวาดี  คนอ่ืน
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บอกวาดี  แตอีกคนบอกวาไมดีเลย  ไมดีตองปรับปรุง  เห็นไหมวาสามารถรูได  ไมมีใครบอกวาดี
หรือไมดี  แตวิจัยฉบับนี้สามารถบอกไดเพราะเราใชกลุมตัวอยางคอนขางเยอะเพ่ือพิสูจนไดวาการ
จัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  จะรูวาดีหรือไมดี  จะแกไขปญหาอยางไรตอไป   
  2. พัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมในขั้นตอนตางๆ  ตามโครงการจัดระเบียบสังคม
บริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย ซอยประชา
ช่ืน-นนทบุรี 8 (CAMPUS  SAFETY  ZONE) ใหดีและเหมาะสมยิ่งข้ึนตอไป 
  3.  พัฒนาตัวแบบ  (Model)  การจัดระเบียบสังคม ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชได
ในพื้นท่ีจัดระเบียบสังคมอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทําไมถึงเลือกซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  
เพราะมีทุกอยางครบ  คือ  สถานประกอบการ  สถานบริการ  รานคา  รานอินเตอรเน็ต  มีครบ  ถา
ขอความรวมมือและมีจิตใจท่ีดีตอกัน  เขาจะใหความรวมมือเราและสามารถที่จะทําใหสังคมอ่ืน
ยอมรับ และพัฒนารูปแบบไปจัดพื้นท่ีในโซนอ่ืน ๆ ได  และขอมอบใหอาจารยฐิติ  ลาภอนันต  
บรรยายตอครับ 
 

อาจารยฐิติ  ลาภอนันต   
 สวัสดีครับ  ก็เปนการนําเสนอใหกับทุกทานไดทราบวาเรามีโครงการวิจัย  เร่ืองนี้อยางไร
ครับ  หวังวาทุกทานคงจะมีขอเสนอแนะและขอสงสัยซ่ึงตรงนี้ผมจะขออนุญาตขยายใจความซัก
เล็กนอยนะครับ  ท่ีคิดวานาจะเปนประโยชนกับสถาบันตางๆ  เพราะวาในสวนของผูประกอบการ
หอพักตองขอขอบคุณอีกคร้ังเรามีการพบปะกันโดยตลอดอยูแลว ตรงนี้ท่ีทางมหาวิทยาลัยฯ กับ
ทางจังหวัดนนทบุรีคุยกัน ไดดําเนินการในพื้นท่ีซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ตรงนี้หรือเรียกวา 
CAMPUS  SAFETY  ZONE เราไดทําอยางไรทุกคนรับทราบกันดีอยูแลว  ซ่ึงการปฏิบัติผมขอ
อนุญาตในฐานะท่ีเปนเลขาของคณะทํางานจัดระเบียบสังคม  เปนผูท่ีไดประสานงานตรงนี้โดยตรง 
เราก็คงตองขออนุญาตทําความเขาใจและแลกเปล่ียนขอมูล  วาไมใชมหาวิทยาลัยฯ จะลงไปกดดัน
ใหทางหอพักทําตามกฎหมาย  ไมใชแคจดทะเบียนอยางเดียว จริงๆแลว หัวใจของการจัดระเบียบ
สังคมของเราท่ีเรายึดไวเพื่อทํากันมาตลอด 5 ป  คือ ในเร่ืองของการประสานความรวมมือการรับฟง
กันและกันวามันมีขอติดขัดอยางไร เพียงแตตรงน้ีมันถึงเวลาแลว  วากฎหมายท่ีเรามีอยูมาตรการ
ตางๆท่ีเรามีอยูนี่เม่ือขอความรวมมือมาขนาดน้ี  มีการปฏิบัติกันอยางใกลชิดมาระดับหนึ่งแลว  โดย
หลักวิชาการ โดยผลวิจัยนี้ ซ่ึงจะบอกไดวาสําเร็จหรือไม เหมาะสมหรือไม   ผูประกอบการมี
มากกวารอยละ 60 รานเหลาอีก 34 ราน  รานอินเตอรเนตเกือบ 20 ราน  ยังไมนับประชาชนท่ีอยูใน
พื้นท่ี  นักศึกษา 6,000 กวาคน  ทุกคนรับผลกระทบ  ผลกระทบเร่ืองแรกคือเร่ืองของธุรกิจ  ตัวเลข
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รายได  ผลกระทบถัดมาคือเร่ืองของชีวิต ทรัพยสิน  ความปลอดภัยเหตุการณทะเลาะวิวาท ทําราย
รางกายผลกระทบอันท่ี 3 คือ ผลกระทบทางดานจิตใจ  
 

 เราพบเสมอวาการที่ เราลงไปจัดระเบียบการท่ีเราลงไปปฏิบัติท่ีผานมาผูท่ีอยูอาศัย
ประชาชนเจาของพื้นท่ีตั้งแตแรกเร่ิมกอนท่ีความเจริญจะเขามาจนมี 60 กวาหอพักในซอยเดียวทาน
มีความคิดเห็นอยางไรตอการจัดระเบียบสังคมลาสุดท่ีผมไปแจกหนังสือเชิญทานผูประกอบการ ซ่ึง
มีหอพักหนึ่งขออนุญาตไมเอยนาม  ทานก็เปรยกับผมวามีนักศึกษาท่ีคางคาเชาจะใหทําอยางไรก็
เปนหม่ืนบาทเกือบสองหม่ืนกวาบาท  ผมก็บอกวาใหรายช่ือกับผมมาผมมีมาตรการดานน้ีชัดเจนอยู
แลว เรามีการท่ีจะติดตามตัวนักศึกษามาเจรจาวามันเกิดอะไรขึ้น  เกิดจากปญหาสภาพทางเศรษฐกิจ
จริงๆ หรือเกิดจากพฤติกรรมท่ีไมดีเพราะเราตองแครปญหาตรงนี้รวมกัน และเพราะเปนนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยดวย  ทางเจาของหอพักดวยความเกรงใจทานก็พูดวาตอนนี้ยังพอดําเนินการไดเอง
เกรงแตวาเม่ือขอใหมหาวิทยาลัยชวยเหลือแลว  ทางหอพักจะลําบากเม่ือทางมหาวิทยาลัยตองขอให
หอพักตองทําอะไรบาง  ซ่ึงผมก็ไมเขาใจมหาวิทยาลัยเขาไปดําเนินการเร่ืองนักศึกษาไมจายคาท่ี  คา
เชาหอง  เราชวยดําเนินการไกลเกล่ียให  เราหาเงินสวนนึงไปดําเนินการใหกอน คือ แกปญหาให
เจาของหอพักเพียงแตวาขอใหทานดูแลนักศึกษาของเราใหดีเราขอในนามคณะทํางานจัดระเบียบ
สังคมใหปฏิบัติตาม พรบ.หอพัก พ.ศ. 2507 หองไหนมั่วสุม  มีอุปกรณเสพยา  เราตองการเพียงแต
ขอมูลเทานั้น หรืออยางนอยเราตองการเพียงวาทานมารวมประชุมกับเรานาจะเปนการรบกวนท่ีมาก
ท่ีสุดซ่ึงผมก็เก็บไวเปนขอมูล  บางคนมองวาไมมีสาระแตตัวผมในฐานะผูประสานงานน่ีละขอมูลท่ี
ดีท่ีสุด  ขอมูลท่ีเราเจอแต 5 ปท่ีผานมาเรายังเก็บไวมีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้คือการรวบรวมขอมูลท่ีไดรับผูท่ีเกี่ยวของท่ี อาจารยอธิพัชร ไดพูดไปแลว  
หนวยงานรัฐ  พัฒนาสังคม  วัฒนธรรมจังหวัด  สรรพสามิต  ปองกันจังหวัด  ปลัดอําเภอ  
ตํารวจภูธร  เกี่ยวของท้ังหมดนี่จะใหขอมูลกับเรา ผูไดรับผลกระทบ ผูประกอบการหอพัก  ราน
อินเตอรเนต  รานจําหนายสุรา  ทานก็มีสิทธ์ิใหขอมูลกับเรา  นักศึกษา  อาจารย  ทุกสวน บางคน
บอกวาดีแลว  บางคนบอกวาแยเราตองการมาดูวาในแตละกลุมที่มีผลกระทบ ตรงนี้มันเปนอยางไร   
ขอมูลท่ีไดมันเปนอยางไร  ปปส. เองซ่ึงเปนเจาของงบประมาณท่ีดําเนินการใหเราไดทําเร่ืองนี้  
ขอมูลท่ีไดจากทุกๆสวน  นํามาขยายผลอะไรไดบางเปนประโยชนอะไรไดบางอันนี้อยูกับคน
นําไปใช  ทานเห็นประโยชนตรงนี้หรือไมขณะเดียวกันผูประกอบการหอพักเองก็ตองการใหทาน
รองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี ช้ีแจงวาทานมีมาตรการอยางไรเก่ียวกับเร่ืองการจัดระเบียบหอพัก  
ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการจัดระเบียบสังคมของเรา  เพราะหลายทานเห็นวาการจัดระเบียบหอพักเปน
ตัวสําคัญทําใหนักศึกษายายออกจากหอพัก  หรืออาจเปนวาเร่ืองของการขยายธุรกิจหอพักของ
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ผูประกอบการเจาอ่ืน ท่ีทําใหนักศึกษายายไปอยูหอใหมๆ  หรือเปนเร่ืองของพฤติกรรมเส่ียงของ
เยาวชนในสังคมไทยตางหากท่ีไมชอบอยูชายลวนๆ  หญิงลวนๆ อะไรอยางนี้เปนตน  แมกระท่ัง
มาตรการจัดระเบียบหอพัก ผมเช่ือวามันก็เปนจุดเร่ิมท่ีดี  ส่ิงท่ีเราทํากันมาตลอด 5 ป มันกําลังจะ
นําไปสูตัวแบบอะไรในสังคมไทย  เชน  นําเขามาสูประเด็นของการจดทะเบียนแลว แตประเด็น
ของการแกไขตางหากท่ีทานตองปรับ  หรือ พ.ร.บ. หอพัก  พ.ศ.  2507  ตองปรับ  
 

 ทุกคนมีมุมมองตางกัน ทานจะสามารถแสดงออกไดในงานวิจัยนี้  มีแบบสอบถาม  การ
สัมภาษณ  การประชุมกลุมยอยท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดอยูเสมอ  แมกระท่ังทานสงตัวแทนเขามา
ประชุมจัดระเบียบสังคมของจังหวัดนนทบุรีผมเช่ือวาทานมีชองทางเยอะมาก  ทางผมเองเขาไปใน
พื้นท่ี ผมเขาไปพบกับประธานชุมชนมีอาจารยหลายๆทานท่ีเขาไปพบกับทานเอง  การท่ีทานได
พูดคุยอยางไมเปนทางการน่ันแหละครับสําคัญมากท่ีสุด  เพราะผมเช่ือวาจากการทํางานจริงในหอง
ประชุมท่ีเปนทางการทานไดขอมูลระดับหนึ่งงานวิจัย  การตอบแบบสอบถาม  การสัมภาษณ  การ
ปฏิบัติงานจริง  การลงไปแจกหนังสือเชิญผมไดรับขอมูลตลอดเวลา  นั่นคือขอมูลสําคัญจริงๆเรา
อยูตรงนี้  เรารับผลกระทบรวมกันตรงนี้เราควรท่ีจะกําหนดบทบาทตรงน้ีดวยตัวเราเอง  โดยมีผูรับ
ผลกระทบท่ีสุดคือนักศึกษาทานเองก็มีลูกหลานเพียงแตลูกหลานของทานไมไดเรียนท่ีมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย  บางทานก็เรียน  ถาทานกดดันลูกหลานทานไปเรียนท่ีไหนก็แลวแตก็ควรมีรูปแบบ
เดียวกับท่ีมีตรงนี้  หอพักตรงนั้นก็ตองทําเหมือนทาน  ผมเชื่อไดเลยวางานวิจัยช้ินนี้ท่ีสําคัญท่ีสุด
และก็เปนความรวมมือท่ีประกาศไดเลยวาเปนความรวมมือจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของจริงๆ  การประชุม
วันนี้ก็เปนจุดเร่ิมท่ีดีก็คงมีตอไปอีกหลายคร้ังในขอสงสัยขอเสนอแนะผมจะขออนุญาตรับไป
ดําเนินการและขอขอบคุณทานรองผูวาฯ  ท่ีกรุณามาเปนวิทยากร   ในสวนของคณะวิจัย  
มหาวิทยาลัยก็ขออนุญาตจบการนําเสนอเพียงเทานี้    

 

พิธีกร  :  อาจารยเรวดี  ท่ังจันทรแดง   
  ขอขอบคุณผูวิจัยดวยนะคะ  อันดับตอไปดิฉันขอเชิญทุกทานใหขอคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะ ในการวิจัยคร้ังนี้  ขอเรียนเชิญครับ     
 

พิธีกร  :  อาจารยเรวดี  ท่ังจันทรแดง      
  ถาไมมีทานใดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมดิฉันขออนุญาตปดการสัมมนาในวันนี้ 
 

ปดการประชมุ  เวลา  16.30 น. 
 
 

(อาจารยนเรศ  สุนทรชัย) 
บันทึกรายงานการประชุม 

(อาจารยฐิติ  ลาภอนันต) 
ตรวจรายงานการประชุม 
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รายชื่อผูเขาประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
เร่ือง  การติดตามประเมินผลและพัฒนาโครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัย 

ธุรกิจบัณฑิตย พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย 
ซอยประชาชืน่-นนทบุรี 8  (CAMPUS  SAFETY  ZONE) 

วันจันทรท่ี  25  กุมภาพันธ  2551  ณ  หองทิพวรรณ  โรงแรมริชมอนด  จังหวัดนนทบุรี 
 

หนวยงานราชการ 
1. นางชิราภร  พมิทะพงษ ส.เด็กออนปากเกร็ด 
2. นายประสิทธ์ิ  ทองคง สพท.นนทบุรี  เขต 2 
3. นางสุดารัตน  แสงทอง ส.เด็กพิการทางสมองแสะปญญา (หญิง) 
4. นางนิภาวรรณ  สามสา ส.เด็กออนพกิารบานเฟองฟา 
5. นายฉลาด  ศรีสุข ศูนยพัฒนาสังคม 23  นนทบุรี 
6. นางรวิภารา  อุดมรัตน ส.เด็กออนพญาไท 
7. นางพัชราภรณ  เอ็นด ู ส.เด็กพิการทางสมองฯ 
8. นางอรวรรณ  วงศกําแหง ส.เด็กพิการทางสมองและปญญา(หญิง) 
9. นางเยาวมาลย  ไชยรัตน ศูนยฯ และฝกอาชีพสตรีภาคกลาง 

10. นางจุฑารัตน  โชคสถิตย สนง.พมจ.นนทบุรี 
11. นายจนิกร  แกวศรี เทศบาลนครนนทบุรี  (แทนนายกฯ) 
12. นางภัทธิยา  สงวนญาต ิ กปส.สป.พม. 
13. พ.ต.ท.กิตติ  สกุณ ี สภ.เมืองนนทบุรี 
14. พ.ต.อ.ณรงคฤทธ์ิ  ภักดีณรงค ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี 
15. นางสาววันเพ็ญ  สุวรรณวิสิฏฐ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

จังหวดันนทบุรี 
16. นางสาวพรสวรรค  วรวิศัลยกุล พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

จังหวดันนทบุรี 
17. นายถวัลย  แกนจันทร (แทน)  โยธาธิการและผังเมืองจังหวดันนทบุรี 
18. นายสนิท  บุญริยะ สรรพสามิตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี 
19. พ.ต.อ.วิเชียร  สัตยซ่ือ (แทน)  นายอําเภอเมืองนนทบุรี 
20. นายธีระ  โรจนประดษิฐ ผูชวยปองกนัจังหวดันนทบุรี 
21. นายนิพล  เฮงเส็ง        ประธานชมรมผูประกอบการหอพัก  ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 
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22. นายอาณตัิ  แยมอยู สท.พม. ผูอํานวยการคุมครองและพิทักษสิทธ์ิ 
23. นายชินทัต วภิาสธวัช สท.พม. 
24. นางสาวเสาวคนธ  ปานออน พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 
25. นางสาวสุวลี ตีระนันทน สถานสงเคาระหเด็กชายบานปากเกร็ด 
26. นางรุงทิวา  สุดแดน ศูนยพัฒนาอาชีพคนพิการ 
27. นางสมจิต  ตนัติวณิชชานนท สถานพยาบาลรับคนไขฝงนนทบุรี 
28. นายปรีชา  สารมอรรถ ประธานขับเคล่ือนยุทธศาสตร 
29. พ.ต.ท.ศักดิด์า  ทองพิทักษ  สภ.เมืองนนทบุรี 
30. พ.ต.ท.ศิริวัฒน ดีพอ สภ.เมืองนนทบุรี 

 
ผูประกอกการหอพัก 

1. เดือนดวง อพารทเมนท 1,2 นางสายหยุด  จารุจิตติพงษ 
นายสวงศ  จารุจิตติพงษ 

2. นภิสา อพารทเมนท นางกัญญภินนัท  พัววิมล   
3. เพอรเฟค อพารทเมนท นางเกตนนิภา  โรสันเทียะ 
4. ภนิดา อพารทเมนท นายณรงคชัย  ฉิมพามี   
5. วลีญา อพารทเมนท นางนวรัตน  ภูสาย 
6. อัญชลี อพารทเมนท นายบุญชิต  ดอกบัวเผ่ือน 
7. อาร พี เอ อพารทเมนท คุณฉัตรชัย ปณฑนนท 

คุณรุงรัตน  ปณฑานนท 
8. บานเกษมสุข นางนงนุช  จงเกษมสุข 
9. บานใบไม นางดี  เจริญสุข 

10. บานกีรต ิ นางเนาวรัตน  กีรติพิบูล 
11. บานคุณยาย นางรัญจวญ  ยวุัฒนะ 
12. บานรมเย็นเปนสุข นางประจกัษ  ปานเพียบ 
13. บานรวมใจสมบูรณ นางพรพรรณ  กาวงศ 
14. บานรวมพร นางสาวจิรัชฉวี  ณ  ปอมเพชร 
15. หอพักลิตา นางมัทนา  กาพยศรี   
16. บานวงศศิริ  และ หอพักธนาวงศ นางนุชจรี  ศิริธนบดีกุล 
17. บานสุรศักดิ ์ นายทวีศักดิ์  พูลดาว 

DPU



 205 

18. หอพักกนัยารัตน นายสมาน  กนัยารัตน 
19. หอพักทวีพร นางทวีพร  บุญสพ 
20. หอพักทิพยนรา 1,2 นางนลินี  รอดวรรณะ 
21. หอพักบุษบงค 1,2 นายสุรินทร  จริาวัฒนานุรักษ 
22. หอพักปยวัฒน นายประสิทธ์ิ ยวงเกตุ 

นางจรินทร ยวงเกตุ 
23. หอพักเพชรบณัฑิต นงประณีต  แซล้ิม 
24. หอพักเพชรรัตน 1,2 นางปราณี  นนทลีรักษ 
25. หอพักพัชรียา นางสาววรลักษณ  คงมน 
26. หอพักพิชญา นางสาวดี  เจริญสุข 
27. หอพักพแีมนชั่น นายบุญชัย  สงวนโชคกุล 
28. หอพักเรือนมยุรี นางมยุรี  เกยีรติศุงชาง 
29. หอพักบานรัตมา นางสีวิดา  อรามศรี 
30. หอพักรวยทอง นางพิชญา  แสนทว ี
31. หอพักลักกี้ เฮาส นางเดือน  เลิศรัตนพล 
32. หอพักวัชน ี นางจวบจิตต  โอบายวาทย 
33. หอพักวันวิสาข นายบุญชัย  สงวนโชคกุล 
34. หอพักศุภวัฒน เฮาส นางจวบจิตต โอบายวาทย 
35. เอ แอนด เอ็น เพลส นางอมรา  ธนวัฒน 

นางอมตยุชา  บุตรวุธ 
36. อินเตอรเรซิเดนส  1,2,3,4 นายไพริน  ฟสูอัด 

นางอุไรวรรณ  สุวรรณไตรย 
37. เอส เอส วี อพารทเมนท นางสรัญญา  สมาน 
38. หอพักทวีพร นางทวีพร  บุญสพ 
39. หอพักเกวลิน  เพลส นางสุวรรณา  คงสอน 

 
ผูประกอบการรานคา/รานอินเตอรเน็ต 

1. นายลออ  กลัดพวง รานคา 
2. นางพัชรินทร  นนทวงษ รานคา 
3. นางนวรัตน  ภูสาง รานคา 
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4 นายรังสฤษฎ ภูริคัมภีร รานอัพทูย ู
5 นายวิชาญ อนพุันธ ราน Connect 
6 นางสาวมริสา แกวสง รานสบายจริงๆ 

 

สถาบันการศึกษา 
1. มหาวิทยาลัยเกริก อาจารยสุชาดา แววศรี 

นายสุภชัย ชะคู 
2. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารยสุวิทย  สลามเตะ 

นายไพบูลย  นอยนนท 
อาจารยพงษศิริ แหลงทอง 

3. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารยศิริวรรณ วิเศษวรวงศ 
4. มหาวิทยาลัยเจาพระยา อาจารยสุวัฒน  พลอยสะตัน 
5. วิทยาลัยเซาทอีสบางกอก อาจารยสุคนธ สนธิ 

อาจารยวฤนดา วงษเล็ก 
6. มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารยไพรัช หิมเวช 

อาจารยชิดชยั ธิบด ี
อาจารยวิเชียร พลอยทับทิม 

อาจารยพลศักดิ์ อุประ 
อาจารยสุภรพล เผาจินดา 
อาจารยเอกชาต  สมพงษ 

7. มหาวิทยาลัยสยาม นลินี สุขเศวต 
8. มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารยสะกรียา  หลําแซอีม 
9. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาจารยอภิชาต  วรพรรณ 

อาจารยไพศาล  ศรีถายทํา 
10. มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารยพัฒนะ ชยางศ ุ

อาจารยวรรณา แซเซียว 
 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

1. ศ.ดร.บุญเสริม  วีสกุล อธิการบดีกิตติคุณ 
2. ผศ.วรรณวภิา  ทัพวงศ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
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3. อาจารยเบ็ญจมาภรณ  สุธิราวุธ ผูอํานวยการสํานักกจิการนกัศึกษา 
4. ผศ.ธานี  วรภทัร รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  คณะนิติศาสตร 
5. อาจารยวรากร  เกตุทัต                 ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  คณะเศรษฐศาสตร 
6. อาจารยฐิติ  ลาภอนันต หัวหนาแผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา 
7. อาจารยเรวดี  จันทรท่ังแดง หัวหนางานสหกิจศึกษา 
8. อาจารยนเรศ  สุนทรชัย ผูชวยหวัหนาแผนกวินัยและสวัสดิการนกัศึกษา 
9. อาจารยอธิพัชร  ดาด ี อาจารยประจําแผนกวินัยและสวัสดิการนกัศึกษา 

10. อาจารยเอกสิทธ์ิ  รักษาเพชร   อาจารยประจําแผนกวินัยและสวัสดิการนกัศึกษา 
11. อาจารยถวัลย  แตงไทย     อาจารยประจําแผนกวินัยและสวัสดิการนกัศึกษา 
12. อาจารยทยาวีย   ชางบรรจง อาจารยประจําแผนกวินัยและสวัสดิการนกัศึกษา 
13. นางสาวทัศนยี  พุฒสา อาจารยปกครองหอพัก  DPU 1 , DPU 2 
14. นางสาวดวงเดือน  จันทสาร เจาหนาท่ีประจําแผนกวินยัและสวัสดิการนักศึกษา 
15. นายสุริยัน  ผาฟองยุน เจาหนาท่ีประจําแผนกวินยัและสวัสดิการนักศึกษา 

 
ผูส่ือขาว 

 

1. นางสาวอัญชลี  คงกรุต นสพ.บางกอกโพสต 
2. นางสางพวงชมพู  ประเสริฐ นสพ.คม ชัด ลึก 
3. นายบัณฑิต  จนัทรเฮง นสพ.ไทยรัฐ 
4. นางสาววีระวตัน  เอมสอนบุต  TV3 
5. นายวรวุฒิ  เดอืนขาว TV3 
6. นางสาวฐิติธิดา  ศิริยานพวิาทย กปส.พม. 
7. นางสาวกัญรภสั   กปส.นิวส 
8. นายยศภัค เวชสวรรค TV5 
9. นางสาวมะลิ  แซฉิน TV7 

10. นายประเสริฐ  สังขทัก นสพ.เดลินิวส 
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ผนวก จ. 
 

การประชุมสัมมนาเสนอผลงานวิจัย 
เร่ือง  การติดตามประเมินผลและพัฒนาโครงการจัดระเบียบสังคม 

บริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภยั   
ซอยประชาชืน่-นนทบุรี 8  (CAMPUS  SAFETY  ZONE) 

วันอังคารท่ี  27  พฤษภาคม  2551  ณ  หองประชุมทวี  บุณยเกตุ  อาคารสํานักอธิการบดี   
 

****************************************** 
 

ศาสตราจารย ดร.บุญเสริม  วีสกุล  อธิการบดีกิตติคุณ  
 กลาวตอนรับประธาน  ฯพณฯ  นายสมชาย   วงศสวัสดิ์   รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  และกลาวรายงานความเปนมาโครงการวิจัย   เร่ือง  การ
ติดตามประเมินผลและพัฒนาโครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย  ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  (CAMPUS  
SAFETY  ZONE)  และกลาวเชิญประธานเปดการสัมมนาเสนอผลงานวิจัย 
 

ฯพณฯ  นายสมชาย  วงศสวัสดิ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
 กลาวทักทายผูเขารวมสัมมนา  และช่ืนชมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
โครงการสัมมนาเสนอผลงานวิจัยวันนี้  โดยสวนตัวแลวมีความสนใจในสมัยรัฐบาลของทานนายก
ทักษิณ  ชินวัตร  ก็ไดใหความสําคัญมาก  เพราะไมตองการใหสังคมไปสูวงจรท่ีเลวรายหรือปองกัน
ไมใหเกิดปญหาดีกวามาปราบปรามตอนท่ีเกิดปญหาแลว  ถือวาเปนเร่ืองท่ีเปลาประโยชน ดังคํา
สุภาษิตท่ีวา “วัวหายแลวลอมคอก” สวนตัวผมเองไดมาอยูท่ีกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดพบปะกับ
อาจารย นักเรียน นักศึกษา ตามมหาวิทยาลัยหลายคร้ัง  ซ่ึงเม่ือกอนสังคมไทยมองไมเห็น
ความสําคัญของการศึกษา ดังน้ันจึงมองไมเห็นถึงความสําคัญของการทรวงศึกษาธิการไปดวย  
ถ าพูด ถึงกระทรวง   ทบวง  กรม  ต าง  ๆ  กระทรวงที่ ทุกคนคิด ถึง อันดับแรกก็คง เปน
กระทรวงมหาดไทย   กระทรวงกลาโหม  กระทรวงการค ลัง   แทบไม มี ใครนึ ก ถึ ง
กระทรวงศึกษาธิการเลย  แตจริง ๆ แลวทุกอยางในการพัฒนาไมวาจะเปนประเทศไหนก็ตาม 
จะตองมีการฝกคน  มีการเพิ่มพลังสมองของคน จากการดําเนินงานของกระทรวงศีกษาธิการทั้งส้ิน 
ตางประเทศจะเปนการดําเนินงานในสวนไหนก็ไมทราบ  แตสรุปวาการศึกษาตองมากอนเสมอ 
กระทรวงศึกษาธิการเปรียบเสมือนเคร่ืองจักรกล ซ่ึงคนท่ีจะออกไปพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนงาน
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อะไรก็ตองผานกระบวนการของกระทรวงศึกษาธิการ ไมมีใครท่ีไมเรียนแลวบอกวาทํางานเกง จะมี
ก็อาจเปน 1 ในแสน ในลาน  เพราะฉะน้ันการศึกษาจึงมีความสําคัญมาก ๆ ผมอยากใหทุกคนในท่ีนี้
ชวยกันคิดวา คําท่ีวา “สมองของมนุษยเนรมิตไดทุกอยาง”   ไมวามนุษยจะไปเหยียบบนดาวอังคาร  
จะสรางเคร่ืองบิน  จรวด ทุกอยางเกิดข้ึนไดดวยความคิดของมนุษย  และการท่ีมนุษยสามารถคิดได
มากขนาดน้ีก็เพราะมาจากการศึกษา  จากการฝกฝน จากการฝกซอม เร่ืองการศึกษาท้ังหมดการ
พัฒนาประเทศจะดีข้ึนไดหรือไม ข้ึนอยูกับการศึกษาและผูท่ีสามารถนําการศึกษาไปพัฒนาประเทศ 
ก็คือ เยาวชนของชาติ การศึกษาทุกคนตองมีสวนรวมของทุก ๆ ฝาย  การที่ทุกทานในท่ีนี้เปน
ผูประกอบการธุรกิจตาง ๆ ในพื้นท่ีซ่ึงถือวาทุกทานมีความสําคัญมาก  มากกวาสถาบันดวยซํ้าไป  
เพราะทานผูประกอบการไมไดมีหนาท่ีดานการศึกษา แตทานทําธุรกิจกับนักศึกษาเทานั้น  แตส่ิงท่ี
ทานมีความสํานึกในการท่ีจะดูแลนักศึกษาที่อยูในหอพักของทานใหปลอดภัย  หากผูประกอบการ
ไมสนใจวานักศึกษามาอยูแลวจะม่ัวสุม จะเสพยาอะไรก็ไมสนใจ หวังแตคาเชาอยางเดียว  
สถาบันการศึกษาก็ไมสามารถอยูได  เพราะนักศึกษาเหลานี้ก็จะสรางปญหาใหเกิด เม่ือจบไปแลว 
นักศึกษาเหลานี้จะเปนคนเลวในสังคม  สรางความเสียหายใหเกิดข้ึนกับช่ือเสียงมหาวิทยาลัยฯ  เปน
ปญหาสังคมตาง ๆ จึงตองขอบคุณทานผูประกอบการธุรกิจทุกทาน ทานไดชวยใหนักศึกษาเปนคน
ดี  ชวยใหอนาคตของนักศึกษาใหดีข้ึน  ซ่ึงถือวางานน้ีเปนการรับผิดชอบรวมกัน บางคร้ังทานทํา
อะไรไมไดในกรณีท่ีนักศึกษาทําตัวผิด  แตทานสามารถแจงใหเจาหนาท่ีตํารวจ  ครูอาจารยท่ีมี
หนาท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองนี้  ทานก็ถือวาไดชวยเหลือสังคม  สถาบัน และนักศึกษาแลว ในบางกรณี
นักศึกษาทําตัวไมดีทานก็ไดชวยตักเตือนส่ังสอนบาง  เหลานี้ถือวาเปนการทําความดี สรางสรรค
สังคม และชวยใหผูปกครองของนักศึกษาสบายใจ  เร่ืองยาเสพติดตองมีการรณรงคปองกันยาเสพ
ติดไมใหมีในชุมชน หากปลอยใหมีข้ึน  การปราบปรามก็จะยากข้ึน  ซ่ึงยาเสพติด ตามกฎหมายได
ระบุไวแลววาใครเสพใครก็ตองมีความผิดตามกฎหมายท้ังส้ิน 
  วัตถุประสงคท่ีผมมาในวนันี้ ผมตองการมาสัมผัสกับพี่นองประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี และขอเปดการประชุมสัมมนาเสนอผลงานวิจยั  เร่ือง  การตดิตามประเมินผลและพัฒนา
โครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยู
และปลอดภยั  ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  (CAMPUS  SAFETY  ZONE)    ณ บัดนี ้
 
การเสวนา  เร่ือง  “การจัดระเบียบสังคมแบบมีสวนรวมจากประชาชน” 
ศาสตราจารย ดร.บุญเสริม  วีสกุล  อธิการบดีกิตติคุณ  
 โครงการจัดระเบียบสังคมเร่ิมทํากันมานานกวา 5 ป โดยสวนใหญมีจังหวัดนนทบุรีเปนแม
งาน และอีกหลาย ๆ หนวยงานที่มีสวนรวมในโครงการนี้ หนวยงานท่ีสําคัญมาก ๆ คือ ตํารวจ
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แหงชาติและบุคคลท่ีสําคัญท่ีใหการชวยเหลือเรามาตลอด คือ ทานรองผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 
พลตํารวจตรีคํารบ ปญญาแกว  ซ่ึงตองขอขอบคุณทานท่ีใหเกียรติมารวมงานกับเราอีกคร้ัง และ
ขอขอบคุณทานพิเชษ ซ่ึงทานเปนรองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี และไดยายไปเปนรองผูวา
ราชการจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงทานไดใหความกรุณามารวมกับเรา และขอขอบคุณทานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนนทบุรี ทานผูอํานวยการสวนพัฒนาและประสานการปองกันยา
เสพติด   สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด    ซ่ึงวันนี้ สํานักงาน
คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีบทบาทอ่ืนนอกเหนือจากการมาเปนผูรวม
สัมมนาดวย  คือ  เปนหนวยงานท่ีใหทุนในการทําวิจัยจํานวนเงินหลายแสนบาท  ซ่ึงทําใหทาง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดสามารถจัดระเบียบการประเมินไดอยางเปนระบบ  ซ่ึงเราจะไดนําผล
จากงานวิจัยนี้ไปขยายผลในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ตอไป  ตองขอขอบคุณเปนอยางมาก 
 
พล.ต.ต.คาํรบ  ปญญาแกว  รองผูบัญชาการตํารวจภูธร  ภาค  1 
 ปจจุบันถึงแมวาจะไมไดดํารงตําแหนงผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี แลวก็ตาม 
แตวาในหนาท่ีของกองบังคับการตํารวจภธูรภาค 1 ก็ยงัมีสวนในการดูแล ในสวนของโครงสราง
การจัดระเบียบสังคมท่ีกระผมไดยินไดฟงจากภายนอกท่ีไดพูดถึงสวนมากจะเปนไปในทางท่ีด ี
อาจจะมกีารเปล่ียนแปลงไปบาง แตก็ตองยอมรับวาทุกอยางไมมีการอยูนิ่ง ซ่ึงอาจมีบางในสวนท่ีดี
ข้ึนและบางสวนท่ีเปนปญหาและอุปสรรค ซ่ึงก็ตองหาแนวทางในการปรับปรุงกันตอ   จากท่ีได
พูดคุยกับทาน ศาสตราจารย ดร.บุญเสริม ถึงโครงการจัดระเบียบสังคมนี้มีการดําเนินงานมา
ยาวนาน ซ่ึงในความคิดของกระผมก็คงอยากใหมีการดาํเนินงานตอไป เพื่อใหอยูคูกับชุมชนและ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติยตอไป เพราะในเร่ืองการจัดระเบียบสังคม ไมใชวาเราจัดแลวทุกอยางจะ
เสร็จเรียบรอยหรืออยูกับท่ีคงไมใช  สังคมเปนเร่ืองของพลวัฒน ซ่ึงตองมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอด  
การท่ีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมาต้ังอยูท่ีนี่ เม่ือประมาณ 20-30 ปท่ีแลว ซ่ึงปญหาตาง ๆ ก็คงยัง
ไมเกิด  หอพกัก็มีเพยีงไมกีห่อพัก ปญหาเร่ืองระเบียบสังคมก็คงไมมีเหมือนในปจจบัุนนี้ จากเดิมท่ี
ผมไดรับมอบหมายใหมารวมประชุมเกีย่วกับการจัดระเบียบสังคม ซ่ึงก็พบวาเรามีปญหาหลายเร่ือง
ไมวาจะเปนปญหาเร่ืองของสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา ปญหาการมัวเมาเร่ืองพนันฟุตบอล  
เร่ืองยาเสพติด  การม่ัวสุม  การขายบริการทางเพศ  ปญหาเร่ืองของสถานบันเทิง ซ่ึงปญหาตาง ๆ ก็
เปนท่ีกลาวขานกันมาก ซ่ึงคอนขางจะนาเปนหวงสําหรับผูปกครองท่ีจะสงลูกหลานมาเรียน 
ในขณะน้ัน หนวยงานราชการทุกภาคสวน ท้ังในสวนของจังหวดันนทบุรี สน.ทุงสองหอง ไดมา
ประชุมปรึกษากัน ซ่ึงก็พบวาปญหาตาง ๆ ท่ีไดยินมานั้นมีท้ังเร่ืองจริงและเร่ืองไมจริง ในสมัยนัน้
ทานปุระชัยไดเปนมท.1 ซ่ึงทานมีแนวคิดเร่ืองการจัดระเบียบสังคมไดมารวมบรรยายท่ีมหาวิทยาลัย
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ธุรกิจบัณฑิตย และทานก็ไดจดุประกายเร่ืองการจัดระเบียบสังคมท่ีนี่ดวยจึงเปนจดุเร่ิมตนข้ึนมา 
โดยมีกลุมเปาหมายคือนกัศึกษาท่ีไดมาเรียนและพักอาศัยอยูในชุมชนบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ใหพวกเราไดมีสวัสดิภาพท่ีดี ไมวาจะเปนเร่ืองของความปลอดภัยตาง ๆ 
จากการประชุมหาแนวทางการดําเนินงานหลายคร้ัง  จนไดมีมติในการริเร่ิมโครงการจัดระเบียบฯ 
ในรัศมี 2 กิโลเมตร โดยใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางจะดูแลในเร่ืองของความปลอดภัย กวดขันใน
เร่ืองของการพนัน การขายบริการทางเพศ  สถานบริการ และท่ีสําคัญเร่ืองของหอพัก ซ่ึงจากเดิมได
มีการสํารวจจาํนวนหอพักท่ีอยูรอบมหาวทิยาลัยฯ ไมวาจะเปนฝงกรุงเทพมหานคร หรือฝงจังหวดั
นนทบุรี  มีหลายแหงแตท่ีจดทะเบียนและถูกตองตามกฎหมายมีเพียง 4 แหง ดังนัน้เร่ืองของหอพัก
จึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญอีกเร่ืองหนึ่ง ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยฯ และหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ ซ่ึง
ขณะนัน้ยังไมมีกระทรวงวฒันธรรม จึงเปนหนาท่ีของกรมประชาสงเคราะหท่ีรับผิดชอบดูแลดาน
หอพัก โดยผลักดันและหาวธีิตาง ๆ เพื่อใหหอพักจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึน ซ่ึงตัวเลข
ลาสุดมีหอพักจดทะเบียน 50 กวาหอพักแลว ซ่ึงในการดําเนินงานทางมหาวิทยาลัยฯ ไดหากองทุน
คาใชจายประมาณ 100,000 บาท โดยใชสําหรับคณะกรรมการจัดระเบียบสังคม เปนคาประชุม คา
เบ้ียเล้ียง ปฏิบัติหนาท่ีตรวจพ้ืนท่ี หรือจัดกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงเปนตัวอยางระดับหนึ่ง และหลังจากนั้น
ก็ไดประชุมกนัอีก  เพราะเห็นวาการดําเนินงานคอนขางจะถูกทาง  แตพื้นที่รัศมี 2 กิโลเมตร จดุท่ีมี
นักศึกษามากท่ีสุดจะอยูบริเวณซอยประชาช่ืน นนทบุรี 8 จึงเปนท่ีมาของ CAMPUS  SAFETY  
ZONE ซ่ึงรายละเอียดผมขอใหทานพิเชษฐ  เปนผูอธิบายตอไป  หากมีขอซักถามอ่ืน ๆ ท่ีผมจะชวย
ตอบได  ก็จะไดช้ีแจงใหฟงอีกคร้ัง 
 

ศาสตราจารย ดร.บุญเสริม  วีสกุล  อธิการบดีกิตติคุณ  
 กอนท่ีจะเชิญทานพิเชษฐ  จะอธิบายรายละเอียดตาง ๆ  นั้น   ผมขอกลาวถึงท่ีมาท่ีไป
เกี่ยวกับทานปุระชัย ทานเปนเจาของคําวา จัดระเบียบสังคม ซ่ึงผมกับทานปุระชัย เคยเปนเพื่อนกนั
มาสมัยสอนหนังสือท่ีนิดา จึงไดขอใหทานใชพื้นทีน่ี้เปนตนแบบ  เพราะมหาวทิยาลัยเราก็มีปญหา
เกี่ยวกับช่ือเสียงของนักศึกษาในดานท่ีไมดีนัก  อยางท่ีกลาวมาทานจึงไดเรียกผูวาราชการจังหวัด
นนทบุรี มาส่ังการทันที เพือ่ใหงานนี้สําเร็จจนถึงปจจุบันนี้ ผมม่ันใจวาโครงการจัดระเบียบสังคม
ในพื้นท่ีนี้ เราสามารถทําใหประสบความสําเร็จและเปนรูปธรรมไดมากท่ีสุด  ซ่ึงยังไมมีท่ีไหนทาํ
ไดสําเร็จเทากบัของเราเลย 
 

นายพิเชษฐ  ไพบูลยศิริ  รองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี 
 โครงการนี้เปนการเร่ิมตนท่ีดี ซ่ึงมีการดําเนินงานและหาทางแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
ส่ิงหนึ่งท่ีเราเห็นตรงกันคือเด็กและเยาวชนเปนปจจัยสําคัญ เปนกําลังอํานาจของชาติท่ีตองรักษาไว 
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ส่ิงท่ีพวกเราเห็นตรงกันคือหวงลูกหลานของเรา ตั้งแตป 2545 การดําเนินงานในรัศมี 2 กิโลเมตร ก็
ไดปรึกษาในเบ้ืองตนกับทานคํารบ เร่ืองโครงการจัดระเบียบสังคม  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเปน
ตัวแทนในการประสานงานใหกับชุมชน ท้ังนี้ก็เพราะนักศึกษาไปอยูฝงทาทรายมาก ทําใหเกิด
หอพักข้ึนหลายแหง จึงตอง โฟกัสประเด็นปญหาเพื่อใหอยูในกรอบท่ีสามารถนํารองได ซ่ึงเม่ือมี
การใหตัวช้ีวัดและการประเมินผลออกมาแลว บางคร้ังเรายังไมรูวาจริง ๆ แลว มันมีปญหาอะไรท่ี
เกิดข้ึน ผมเคยไดเขาไปตรวจพื้นที่ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 กับผูบังคับการคํารบ ซ่ึงก็ไดเห็น
นักศึกษาน่ังดื่มสุรากันบริเวณรานสะดวกซ้ือ และในบริเวณนั้นก็จะมีท้ังโตะสนุกเกอร  มีหอพักอยู
ท้ังซายและขวา ซ่ึงผมก็ไดนําเร่ืองนี้เขามาประชุมกัน  โดยเชิญคุณนิพล เฮงเส็ง ประธานชุมชน
มารวมประชุมดวย ซ่ึงปจจัยพื้นฐานท่ีเราเห็นก็คือความไมมีระเบียบในพ้ืนท่ีนั้น นอกเหนือจาก
หอพักก็มีรานขายสุรา รานอินเตอรเน็ต รานสนุกเกอร ซ่ึงรานตาง ๆ นี้ทําใหเกิดปจจัยสังคมไมนา
อยู  รถท่ีจอดเกะกะอยูในซอย โดยเฉพาะรถแท็กซ่ี   นักศึกษาก็มานั่งจับกลุมดื่มสุรา หนารานเซเวน 
อีเลฟเวน ก็ไดนําประเด็นมาคุยกันวาเราตองการเห็นสังคมนี้ เดินไปในทิศทางใด ทุคนก็ได
ความเห็นท่ีมีประโยชน ปญหาท่ีเห็นไดแก เร่ืองการจัดระเบียบหอพัก รานจําหนายสุรา ราน
อินเตอรเน็ต รานสนุกเกอร  เร่ืองความปลอดภัย  ความสะอาดและความมีระเบียบ พี่นองประชาชน
ท่ีพักอาศัยในบริเวณนั้นเขามีสวนรวมกับปญหาท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเห็นอยูทุกวัน และการประกอบธุรกิจ
ตาง ๆ นั้น บุคคลท่ีทําใหกลไกการทําธุรกิจดําเนินไปไดก็คือนักศึกษา ซ่ึงถือวาเปนลูกหลานของเรา 
ส่ิงตาง ๆ เหลานี้ เราจึงไดเชิญอาจารยและตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดมา
พูดคุยปรึกษาหารือกัน หาแนวทางรวมกัน จนเกิดวัตถุประสงคเดียวกัน  มีแนวทางไปในทิศทาง
เดียวกัน  หาจุดออนจุดแข็งของประเด็นปญหาตาง  ๆ  รวมกัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดให
ความรวมมือในการดําเนินงานเปนอยางดีในทุก ๆ เร่ือง  ชุมชนเองก็อยากเห็นความสงบสุข ความมี
ระเบียบเรียบรอยในชุมชน  จึงไดชวยดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงถือไดวาเปนความรวมมือ
ท่ีดีมาก ๆ     สวนปญหาของเจาหนาท่ีตํารวจ มหาวิทยาลัยฯ   ก็ไดชวยเหลือท้ังคาน้ํา    คาไฟ    
หอพักบางหอพักก็ยังไมแนใจวาจะแกไขไดแตขณะน้ี   ทุกหอพักก็ไดใหความรวมมือกันทุกหอพัก
แลวจากเดิมมีหอพักจดทะเบียนอยู 4 หอ แตปจจุบันมีการผลักดันจนจดทะเบียนครบทุกหอพักแลว  
ซ่ึงถือวาเปนการนําชุมชนเขาสูระบบไดอีกอยาง  ทางชุมชนก็มีการจัดการดูแลระวังภัยของชุมชน  
ซ่ึงการจัดการดูแลนั้นตองใหคุณนิพลเปนผูอธิบาย  ทราบวาขบวนการนี้มีช่ือวาคณะกรรมการความ
ม่ันคงประจําซอย (คมซ.) ผมไปท่ีไหนก็ไดกลาวถึงคณะทํางานชุดนี้เสมอ ซ่ึงการทํางานของเขาจะ
มีกรรมการในชุมชนเปนผูดูแล  มีการประชุมเกี่ยวกับปญหาท่ีเกิดข้ึน ถาแกไดจะชวยกันแก  ถาแก
ไมไดจะนําปญหานี้เขาไปสูการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด ซ่ึงมีผูวาราชการจังหวัดเปน
ประธาน และมีหนวยงานที่เกี่ยวของรวมท้ังมหาวิทยาลัยฯ  และตัวแทนนักศึกษาดวยที่เขามาดูแล  
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ณ จุดนี้ถือวาเปนส่ิงท่ีดี เพราะการท่ีจะทําใหชุมชนเขมแข็งตองมาจากการรวมคิดรวมทํา รวมกัน
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน รวมกันรับผิดชอบส่ิงท่ีเปนประโยชนและแกไขปญหาในชุมชนท่ีเขาอยู  ถือ
วาเปนมิติที่ดี  ท้ังหนวยงานของภาครัฐ และหนวยงานมหาวิทยาลัยฯ  ท่ีใหความรวมมือกันอยาง
เต็มท่ี ซ่ึงขณะนี้ชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ไดเปนชุมชนตนแบบ  ซ่ึงคอย ๆ พัฒนาไปสู
ชุมชนท่ีเกิดความสมบูรณในเร่ืองของความเขมแข็ง ผมไปบรรยายท่ีไหนก็อดท่ีจะยกชุมชนซอย
ประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ข้ึนมาพูดเปนตัวอยางไมได เพราะชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ไดพิสูจน
ใหสังคมเห็นแลววาเปนชุมชนท่ีสามารถทําใหเกิดความเขมแข็งได และดูแลลูกหลานซ่ึงเปน
เยาวชนของชาติใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีดี  เพ่ือใหพวกเขาไดนําการพัฒนาทางสติปญญามาใชใน
การศึกษาไดเต็มท่ี  ไมตองมัวไประวังในเร่ืองอ่ืนๆ อยางไรก็ตามปญหาตาง ๆ มันเปนพลวัฒน  ซ่ึงก็
มีปญหาตาง ๆ ตามเขามา  เราตองมีการพัฒนาใหเกิดการเปนเครือขาย ท้ังชุมชนและเครือขาย
นักศึกษา  รวมท้ังเช่ือมโยงไปยังจุดตาง ๆ ของภาครัฐท่ีเขามามีสวนรวมในการดูแลในเร่ืองนี้ตอไป  
 
นายนพิล  เฮงเส็ง  ประธานชมุชนซอยประชาชืน่-นนทบรีุ 8 
 ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  เปนพื้นท่ีตัวอยางในการจัดระเบียบสังคม  ท่ีเลือกซอยประชา
ช่ืน-นนทบุรี 8  เปนพื้นท่ีตัวอยางเพราะเปนชุมชนท่ีมีพื้นท่ีอยูบริเวณหนามหาวิทยาลัย  และมี
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยพักอาศัยอยูในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  มากกวาสถาบัน
อ่ืน ๆ   จากเดิมชุมชนนี้เกิดข้ึนกอนมหาวิทยาลัยและไมมีปญหาอะไร  เม่ือมหาวิทยาลัยมาตั้งบริเวณ
นี้ทําใหพื้นท่ีในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  หนาแนนมากข้ึน  มีธุรกิจข้ึนมาหลายอยาง  มีหอพัก
เกิดข้ึนหลายแหง  ผูประกอบการหอพักท่ีเขามาทําธุรกิจในบริเวณนี้  สวนใหญเปนบุคคลนอก
ชุมชนไมใชคนในพื้นท่ี  สวนคนในพื้นท่ีก็ขายท่ีแลวยายออกไป  สวนท่ีอยูก็อยูอยางหนาแนน  
นักศึกษาท่ีเขามาอยูก็มีหลายประเภท  มีท้ังดี  ไมดี  มาจากคนละท่ีแตกตางกันไป  มีท้ังเพศชาย – 
หญิง  และประเภท  3  ซ่ึงขณะน้ีเพศท่ี  3  อยูกันมากในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ปญหาตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนนับวันยิ่งมากข้ึนและตองการแกไข  โดยปกติคณะกรรมการซอย  จะมีการประชุมกันทุก
เดือน  คณะกรรมการซอย  (คมช.)  เราจัดทําข้ึนมาเพื่อใหเปนรูปแบบ  ซ่ึงในซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8  จะมีซอยยอย ๆ หลายซอย  ซ่ึงเราก็จัดใหมีคณะกรรมการในซอยยอยใหครบทุกซอย  
สวนหอพักก็จัดใหมีชมรมหอพักข้ึนมา  โดยแตงต้ังใหมีประธาน  กรรมการ  เหมือนคณะกรรมการ
ประจําซอย  ขณะน้ีเราก็มีคณะกรรมการชุมชนซอย  และกรรมการหอพักท่ีคอยชวยเหลือกันเร่ือง
ความเรียบรอยของซอย  รวมทั้งใหทางเทศบาลและอาจารยจากมหาวิทยาลัยเขามาชวยบาง  และมี
การประสานงานกับเจาหนาท่ีตํารวจ  ซ่ึงก็เปนไปไดดวยดี  สวนปญหาท่ีเกิดข้ึน  เชน  การใช
พระราชบัญญัติหอพัก  ป  2507  มาใช  ป  2551  มันก็ไมสอดคลองกันบาง  ตองแกไขใหเหมาะสม  
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เพราะซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  มีหอพักคอนขางมาก  การที่จะใชพระราชบัญญัติหอพักเขามามี
บทบาทกับหอพักมาก ๆ ก็ตองปรับแกไขใหเหมาะสมเพ่ือจะไดทํางานรวมกันไดดี  สวนปญหาอ่ืน 
ๆ ก็ไมมีอะไรมากทุกอยางยังดําเนินไปไดดวยดี  คนในชุมชนก็อยูกันดวยความสามัคคี  นักศึกษาท่ี
เคยเปนหัวหนาแกงคท่ีมีพฤติกรรมไมดีก็ดึงมาใหทํางานเพ่ือสังคมมากข้ึน  ตอนน้ีก็กลายเปนคนดี  
ไมกอปญหาอะไร 
 

นายพิเชษฐ  ไพบูลยศิริ  รองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี 
 ท่ีมาของการจัดระเบียบสังคมมีมาต้ังแตป  2545  รัฐมนตรีสมัยนั้นคือ  ทานปุระชัย  เปยม
สมบูรณ  ไดมีนโยบายการจัดระเบียบสังคม  หลังจากนั้นไดกําหนดพื้นท่ีรัศมี  2  กิโลเมตร  จาก
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแลว  ก็ไดมีการดําเนินการเรื่องตาง ๆ โดยมองในภาพกวาง ๆ ไมวาจะ
เปนเร่ืองสถานบริการ  เร่ืองยาเสพติด    และเร่ืองอ่ืน ๆ  โดยรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ   ของ
จังหวัดนนทบุรี  สถานีตํารวจนครบาลทุงสองหอง  สํานักงานเขตหลักส่ี และอีกหลาย ๆ หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ  เมื่อไดดําเนินการมาในระยะหนึ่งก็เล็งเห็นวาสภาพแวดลอมมันเปล่ียนไป  จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีตองโฟกัสในจุดท่ีเปนปญหา  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของเด็กและเยาวชน  ซ่ึงใน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  นั้นคอนขางท่ีจะไมเปนระเบียบอยูมาก  ชุมชนเองก็มีความหวงใย
ลูกหลาน  ถึงแมวาจะไมใชลูกหลานของเขาเองก็ตาม  แตเม่ือนักศึกษาเขาไปอยูในพื้นท่ีแลวชุมชน
ก็มีความตองการที่จะมีสวนรวมในการดูแลเยาวชนของชาติ  จึงไดมีการกําหนดโซนโดยไดมีการ
หารือจากหนวยงานอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐ  และสถาบัน  วาจะกําหนดโซนเฉพาะ
ปญหา  โดยท่ีชุมชนเองก็เปนผูสะทอนปญหาท่ีเกิดข้ึน  สถาบัน  และตัวนักศึกษา  ก็สามารถแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกปญหาไดโดยผานทางนายกสโมสรนักศึกษา  ปจจัยตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจึง
เปนท่ีมาของ  CAMPUS  SAFETY  ZONE  โดยมีหนวยงานตาง ๆ ไดเขาไปชวยเหลือ  ทิศทางท่ีจะ
มองในอนาคตก็คือจะตองมีการเปล่ียนแปลงตอไปแนนอน  ซ่ึงเราจําเปนตองหาวิธีปองกันไว
ลวงหนาตอไป   ดังท่ีกระผมไดกลาวไวขางตนวาจากเดิมหอพักท่ีจดทะเบียนมีเพียง  4  หอ
เทานั้น  แตปจจุบันจดทะเบียนครบแลว  นี่คือการรวมมือรวมใจของชุมชน  ซ่ึงประเด็นปญหาท่ีมี
ผมขอใหทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ไดสะทอนปญหาและพูดถึงขอมูลตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนตอไป 
 

นางสาววันเพญ็  สุวรรณวิสิฎฐ  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนษุย  จังหวัดนนทบุรี 
 การจัดระเบียบสังคมท่ีเกิดข้ึนก็เร่ิมจากทานรองนายกและทานอ่ืน ๆ มากอน  ตั้งแตดิฉันได
ยายเขามาในจังหวัดนนทบุรี  ก็ไดเห็นสภาพการมีสวนรวมของชุมชน  โดยเฉพาะทางจังหวัด  
มหาวิทยาลัย  และหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดระเบียบสังคม  ซ่ึงแรก ๆ ตนเองก็รูสึกตอตาน
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เหมือนกันกับการจดทะเบียนหอพัก  เพราะคิดวาทําไมในตึกเดียวกันตองแบงเปน ชาย – หญิง  
เพราะในการทํางานเราไมเคยทํางานท่ีเกี่ยวกับอาคารตึกสูง  เราเคยเจอเฉพาะอาคารพ้ืนราบ  ซ่ึงจะ
แยกกันชัดเจน ชาย – หญิง  แตพอเขามาทํางานกับชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ก็ไดพูดคุยกับ
มหาวิทยาลัย  ซ่ึงเปนแกนหลักในการประชุมและการวางแนวทางรวมกัน  ซ่ึงก็ไดขอสรุปจากทาน
รองพิเชษฐ  วาทีมงานเราตองทํางานเดินหนากระดาน  คือตองรูขอมูลใหไดท้ังหมดวาในพ้ืนท่ีซอย
ประชาช่ืน-นนทบุรี 8  มีผูประกอบการหอพักจริง ๆ อยูจํานวนเทาไร  ซ่ึงตองขอขอบคุณผูนําชุมชน
มาก ๆ ท่ีไดใหความรวมมือ  โดยทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนนทบุรี  ได
ออกสํารวจและเขียนผังพื้นท่ีซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ใหเห็นเลยวามีหอพักเทาไร  สรุปไดวา
หอพักท่ีมีตัวตนจริง ๆ   54  หอพัก  ซ่ึงเราก็ไดเขาไปพูดคุยกับพวกทาน  ท้ังในเวทีการประชุม
รวมกัน  และไดช้ีแจงพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  2507  ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังคงสามารถ
ใชได  อยูในการคุมครองดานสวัสดิภาพเด็ก  แตในสภาพความเปนจริงของหอพัก  ผูประกอบการ
หอพักตองมีการลงทุนสูง  เราจึงไดมีการพูดคุยกับผูท่ีเกี่ยวของ  เชน  ผูวาราชการ  สถาบัน  เราจึง
คิดวาควรมีการอนุโลมทานท่ีจะสามารถจัดระเบียบหอพักประเภท ชาย – หญิง  ในอาคารเดียวกัน  
โดยจัดเปนโซนกันวาช้ันใดบางท่ีเปนชายหรือหญิง  จึงเปนท่ีมาท่ีเราไดดึงผูประกอบการหอพักเขา
มาอยูในระบบ  จนทานไพบูลย  วัฒนศิริธรรม  ไดประกาศออกมาในเร่ืองของการจัดระเบียบหอพัก  
คือตองนําหอพักทุกหอพักเขามาจดทะเบียนใหถูกตอง  จึงกําหนดใหส้ินเดือนธันวาคม  2550   มี
การจดทะเบียนหอพักครบทุกหอ  จึงทําใหหอพักในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  เขามาย่ืนขอจด
ทะเบียนหอพัก  และเขาสูกระบวนการที่ถูกตองของเราท้ังหมด  แตก็ยังไมจัดวาถูกตองตาม
พระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ.  2507  ท้ังหมด  ซ่ึงยังตองเปนประเด็นปญหาท่ีตองพูกคุยกันตอไป  แต
ในการตออายุการจดทะเบียนหอพัก  ตอไปกฎหมายก็จะระบุใหมีการแบงประเภทการขอจด
ทะเบียนหอพักโดยกําหนด ชาย – หญิง  ชัดเจน  คณะทํางานท่ีไดเขาไปตรวจเยี่ยมทานก็ไดปฏิบัติ
ตามนโยบายของรัฐบาลตามสมัยนั้น ๆ  คือดูแลเร่ืองสวัสดิภาพความปลอดภัย  ปญหายาเสพติด  
รานเกมส  ซ่ึงในสมัยทานรองพิเชษฐ  กําหนดรานเกมสเปดไดไมเกิน  4  ทุม  แตบางรานก็ยังไม
คอยเช่ือฟง  ซ่ึงก็ตองมีการเชิญตัวแทนของกระทรวงวัฒนธรรมที่ดูแลในสวนนี้เขามาพูดคุยกัน  ซ่ึง
ปญหาตาง ๆ ไมวาจะเปนบุคคลประเภทท่ี  3  ท่ีอยูอาศัยในหอพักตาง ๆ เหลานี้ก็ตองมาหาทางดูแล
กันตอไป  แตท้ังหมดนี้ก็ไดเห็นถึงความรวมมือกันทํางานของคณะทํางานจัดระเบียบสังคม  ท้ัง
หนวยราชการจังหวัด  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จังหวัดนนทบุรี กระทรวงวัฒนธรร ม  
สถาบัน  ผูนําชุมชน  ทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินงานท้ังส้ิน  และไดพยายามทําใหการจัด
ระเบียบหอพักในซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  เปนไปอยางมีระบบ  และในอนาคตเราพยายามทําให
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หอพักในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ถูกตองตามพระราชบัญญัติหอพัก  และถูกตองตามกฎหมาย  
ตอไป 
 

ผศ.วรรณวิภา  ทัพวงศ  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 หอพักท่ีถูกตองจริง ๆ ก็คือตองแบงประเภท ชาย – หญิง  ชัดเจน  ซ่ึงก็ไดมีการพูดคุยกับ
คณะทํางานหอพักวาเราจะชวยผูประกอบการหอพักอยางไร  ถาจําเปนท่ีจะตองแยก ชาย – หญิง  
คนละอาคาร  หอพักบางแหงก็ไมอยากใหนักศึกษาชายพัก  เพราะรูสึกวานักศึกษาชายปกครองยาก
และกอเหตุทะเลาะวิวาท  ขนาดหอรวมสรางก็ไดแยกอาคาร ชาย – หญิง  ชัดเจน  และขอเรียนให
ผูประกอบการหอพักทราบวาจริง ๆ แลว  นักศึกษาชายไมไดดูแลยากอยางท่ีทานคิด  ซ่ึงขณะน้ีหาก
หอพักใดท่ีจัดประเภทรับนักศึกษาชายเขาพักอาศัยก็จะมีโอกาสไดจํานวนนักศึกษาเต็มหอพัก  
เพราะตอนนี้นักศึกษาชายไมมีท่ีพักกันเปนสวนใหญ  และหากหอพักใดเลือกจัดประเภทเปนหอพัก
ชาย  มหาวิทยาลัยจะจัดอาจารยแผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา  เขาไปดูแลเม่ือเกิดปญหาข้ึน  
ทานสามารถประสานงานมายังอาจารยท่ีรับผิดชอบได  24 ช่ัวโมง  ดังนั้นจึงใครขอความกรุณาทาน
ผูประกอบการวาหากทานแบงอาคารจัดทะเบียนประเภทหอพักแลว  ชวยเลือกท่ีจะรับนักศึกษาชาย
เขาไปพักในหอพักของทานดวย 
 

นางสาวชวนพิศ  ชุมวัฒนา  ผูอํานวยการสวนพัฒนาและประสานการปองกันยาเสพติดสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 ในการจัดระเบียบสังคมในชวงแรก ๆ ทานปุระชัย  เปยมสมบูรณ  เนนสถานบันเทิง  เนน
การตรวจหายาเสพติด  การตรวจสอบอายุในการเขาไปใชบริการ  แตเร่ืองท่ีจะไปตรวจเปนเร่ือง
ปลายเหตุ  สวนตนเหตุกอนท่ีนักศึกษาจะไปเท่ียวซ่ึงการไปเท่ียวของเด็กเปนเพียงตัวช้ีใหเห็นวาวิถี
ชีวิตของเด็กและความเปนไปในเร่ืองราวตาง ๆ ของชีวิตนักศึกษา  ปจจุบันการจัดระเบียบสังคม
เปนเร่ืองของการบูรณาการ  การปองกันปญหายาเสพติดของเยาวชน  จึงเปนเหตุใหหยิบประเด็น
ปญหาขึ้นมาวามีอะไรบางท่ีทําใหเด็กและเยาวชนอยูในภาวะเส่ียงกับความไมเหมาะสม  โดยเฉพาะ
ปญหายาเสพติด  ซ่ึงเปนปญหาสําคัญเม่ือพูดถึงจัดระเบียบสังคมก็คิดวา  ปปส.  เปนตัวหลักและ
เปนเร่ืองของยาเสพติด  แตจริง ๆ แลวเปนเร่ืองของการจําหนายสุรา  บุหร่ี  ใหกับเด็กท่ีอายุไมถึง  
18 ป  สถานบันเทิง  การม่ัวสุมในท่ีพักอาศัย  และเร่ืองอ่ืน ๆ ดวย  ซ่ึงไมใชอํานาจของ  ปปส.  เลย  
แต  ปปส.  มองเห็นวาปญหาทุกปญหามีความสอดคลองกันและ ปปส.  ก็หวังวาจะตัดตอนปญหา
ไมใหไปถึงเร่ืองยาเสพติด  เร่ืองการจัดระเบียบสังคมไมวาจะเปนการจัดระเบียบในเร่ืองใดก็ตาม  
ถาภาครัฐเขาไปไมวาจะทําอะไรก็ตามตองใหกฎหมายมามีอํานาจ  แตกฎหมายท่ีออกมาสวนใหญ
จะออกมาหลังจากเกิดปญหาข้ึนแลว  จะทําอยางไรใหกฎหมายท่ีออกมานั้นตรงกับปญหาท่ีเกิดข้ึน  
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ก็คงตองอาศัยผูท่ีอยูกับปญหาที่เห็นปญหาเกิดข้ึนทุกวันเปนผูสะทอนปญหาข้ึนมา  เพราะถาปลอย
ใหอิสระก็จะเกิดปญหา  ดังนั้นจะตองออกกฎระเบียบข้ึนมาเพื่อปองกันปญหาตาง ๆ ในภาวะปกติ
จะไมมีหนวยงานไหนเลยท่ีมีอํานาจในดานกฎหมายอยูในมือ  จึงจําเปนตองอาศัยหนวยงานระดม
กําลังกันทํางานในรูปแบบของคณะทํางาน  เชนเดียวกับท่ีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ทําอยูคือมี
คณะทํางานจัดระเบียบสังคม  ซ่ึงประกอบดวยผูนําชุมชน  ตัวแทนนักศึกษา  ผูประกอบการหอพัก  
สถาบัน   เ ม่ือเกิดปญหาในเร่ืองกฎหมายออกมาหลังปญหา   จึงทําใหผูประกอบการหรือ
ผูประกอบการอาชีพอ่ืน ๆ มากอนหนานี้ท่ียังไมมีระเบียบมาบังคับ  พอถึงเวลามีกฎหมายออกมาจึง
ตองตีวงกวางไว  เพราะธุรกิจการดําเนินของทานไมถูกกฎหมายหรือถูกกฎระเบียบ  100  %  แต
โชคดีท่ีทางจังหวัดนนทบุรีสามารถประณีประนอมกันได  แตก็คงปรับปรุงกันตอไป  ซ่ึงส่ิงตาง ๆ 
เหลานี้ถาชุมชนใหความรวมมือกันก็จะเปนผลดี  เพราะหนวยงานตาง ๆ อยูนอกพื้นท่ี  ดูแลไม
ท่ัวถึงและไมตลอดเวลา  ดังนั้น  การจัดระเบียบท่ีไดผลดีจึงตองอาศัยคนในพื้นท่ีเปนผูดูแลและแจง
กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อเขามาจัดการกับปญหาตอไป  สําหรับกรณีท่ีสถาบันท่ีมีพื้นท่ีท่ีมี
นักศึกษามาอยูรวมกันเยอะ ๆ แบบน้ีทาง ปปส. ให มหาวิทยาลัยเอแบค สํารวจป 2549 – 2550 ดูวา
การจัดระเบียบสังคมมีประเด็นอะไรบาง  เปนลักษณะปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจํา  จากการสํารวจ
พบวา  5  อันดับแรก  คือ  
 1.  เด็กไปเท่ียวออกมาขางนอกหลังเวลา 24.00 น. โดยไมมีผูปกครองไปดวย สวนใหญเปน
เด็กท่ีไมไดอาศัยอยูท่ีบานกับพอ - แม 
 2.  การม่ัวสุมของเด็ก  เชน  ม่ัวสุมแก็งมอเตอรไซด  แตก็มีอีกหลายวิธีท่ีเด็กม่ัวสุมกัน
ข้ึนอยูกับกรณีหรือพื้นท่ีชุมชน 
 3.  สถานท่ีจําหนายสุราและบุหร่ีท่ีไมถูกตอง  ซ่ึงไดมีการขอรองรานคาตาง ๆ รานสะดวก
ซ้ือ  ก็ไดรับความรวมมือดี แตก็จะมีรานท่ีไมถูกตอง หรือรานคาแฝง เชน  เปดเปนรานเชาหนังสือ 
แตขายบุหร่ี สุรา ดวย  หรือเปดเปนรานอินเตอรเน็ต  แตมีสุรา บุหร่ี บริการดวย 
 4.  เปดรานจําหนายสุรา ใกลสถานศึกษา  ซ่ึงตามกฎหมายมีการกําหนดระยะทางวาตอง
หางจากสถานศึกษาเทาไร  สวนใหญก็เปนการแอบขาย โดยท่ีคนในพื้นท่ีตองอาศัยความรวมมือกัน 
 5.  เด็กและเยาวชนเรรอน ม่ัวสุมกันในที่ลับตา ซ่ึงอาจจะทําพฤติกรรมอะไรไมเหมาะสม 
ม่ัวสุมทางเพศ  หรืออ่ืน ๆ  ซ่ึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของก็ไมสามารถรูไดทุกเร่ือง หรือไปแกปญหาได
ตรงจุดทุก ๆ ท่ี  ก็ตองอาศัยคนในพ้ืนท่ีชวยสอดสองดูแลกัน 
 สวนเร่ืองหอพัก  คอนโด  บานเชา  อพารทเมนท  ม่ัวสุมเสพยาอยูในอันดับท่ี 6 -7 แตก็
ไมไดหมายความวาไมมีปญหาเร่ืองยาเสพติด  แตปญหายาเสพติดเปนปญหาอันดับท่ี 7 ซ่ึงกอนจะ
ไปถึงปญหายาเสพติดก็จะมีการกระทําผิดหรือทําการม่ัวสุมเร่ืองอ่ืน ๆ มากอนท้ังส้ิน และปญหา
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ของผูประกอบการหอพัก ทานเองก็คงไมตองการใหปญหาการมั่วสุมเกิดข้ึนในหอพักของทาน ซ่ึง
การมั่วสุมมีหลายประเภทและอาจกอใหเกิดปญหาอ่ืน ๆ ตามมาดวย เชน ปญหาการทะเลาะวิวาท 
ทํารายรางกาย ฯลฯ  ซ่ึงในพื้นท่ีนี้ถือวาเปนพื้นท่ีท่ีโชคดีท่ีมีการรวมมือระหวางชุมชน สถาบันและ
หนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ทาง ปปส. คิดวาประสบการณท่ีไดจากท่ีนี้จะนําไปเปนตัวอยางในการ
ทํางานจัดระเบียบสังคมในพ้ืนท่ี  หรือสถาบันอ่ืน จุดหมายตอไปจะเปนจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงก็คง
ตองขอความรวมมือจากทางทานรองผูวาราชการ  เพราะทานเองก็เปนตัวต้ังตัวตีในการดําเนินงาน
ในพื้นท่ีนี้  หวังวาทางราชมงคล  คงจะไดรับการสนับสนุนตอไป 
 

พล.ต.ต.คาํรบ  ปญญาแกว  รองผูบัญชาการตํารวจภูธร  ภาค  1 
 ผมคิดวาผูท่ีเขามารวมสัมมนาในวันนี้  สวนหน่ึงทานคงมีความภูมิใจ เพราะทานเปน
ผูประกอบการและมีสวนรวมในการจัดระเบียบสังคม  ตลอด 5 – 6 ป ท่ีผานมา เราไดทํางานดวย
ความพยายามมากพอสมควร  ผมขอฝากใหคณะทํางานจัดระเบียบสังคม ซ่ึงเปนชุดท่ีตองทํางาน
ตลอดงานท่ีเราไดทําผานมานั้น  เปนเพียงคร่ึงทางเทานั้น  เราวาดหวังไววาเราจะจัดระเบียบสังคม 
ในรัศมี  2  กิโลเมตรใหดี  แตทําจริง ๆ เราก็ทําไดเพียงระดับหนึ่งเทานั้น ส่ิงตาง ๆ ท่ีเราได
ดําเนินการมา 4 – 5 เร่ืองน้ัน ท้ังเร่ืองยาเสพติด เร่ืองม่ัวสุม ฯลฯ แตวัตถุประสงคสูงสุดจริง ๆ  ก็คือ
ดูแลนักศึกษา  ในการที่นักศึกษามาเรียนอยูท่ีนี้  ทํายังไงพวกเขาจะไดรับสวัสดิภาพท่ีดี  มีความ
ปลอดภัย  สามารถจบการศึกษาไปไดเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณ โดยปราศจากมลภาวะ เชน ปญหา
หอพัก  ยาเสพติด ฯลฯ เราก็จะจัดการดําเนินการตอไป สําหรับ CAMPUS  SAFETY  ZONE เปน
สวนหนึ่งเทานั้น  ตอไปอาจจะมีซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 6 ฝงกรุงเทพมหานคร พื้นที่มีนักศึกษาอยู 
เราตองขยายพื้นท่ีออกไป  อาจจะเปน CAMPUS  SAFETY  ZONE /1 , /2  แบงคณะทํางานชุด 1 , 2 
และ  3  เปนผูดูแล เปนพื้นท่ีไป  หลังจากนั้นอาจจะมีการประชุมเปรียบเทียบกัน แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นประสบการณกัน  ส่ิงเหลานี้เราเดินมาถูกทางแลวก็ไมควรท้ิงไป  เพราะสังคมเปนพลวัฒน 
จึงมีการเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา  เราตองเขาใจการเปล่ียนไปของสังคม  และหาทางแกไข 
ปองกันปญหาตาง ๆ  เพื่อใหนักศึกษาไดมีสวัสดิภาพความเปนอยูท่ีดีในการมาศึกษาเลาเรียน 
 

นายพิเชษฐ  ไพบูลยศิริ  รองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี 
 ท่ีทานรองคํารบ ไดกลาวมาคอนขางจะครอบคลุมท้ังหมด แตประเด็นตอไปที่ตองมอง คือ 
อีก 3 ป ขางหนาจะทําอะไรตอไป  จะสรางความเขมแข็งใหเกิดข้ึนและพัฒนาตอไปยังไง การมอง
ปญหาตอนนี้  คือมีเร่ืองอะไรบางท่ีเรายังไมไดทํา   มองในเร่ืองการแยกหอพักชาย – หญิง จะทําให
สําเร็จไดอยางไร ในขณะนี้ทางดานวิชาการเยาวชนตองเกง  ดี  มีสุข  ชุมชนก็อยากมีชุมชนท่ีดี นาอยู 
และปลอดภัย  เราจะทํายังไงใหชุมชนมีสภาพแวดลอมท่ีดี เด็กจะมีความสุขไดตองอยูใน
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สภาพแวดลอมท่ีดี  ไมใชเฉพาะเร่ืองการศึกษาอยางเดียว ซ่ึงประเทศของเราตองแขงขันกับนานา
ประเทศดวย  ดานนี้บุคลากรในประเทศตองเกงหลาย ๆ ดาน และเร่ืองการจัดระเบียบสังคม  ชุมชน
ของทานน้ันใน 3 ป ตอไปนี้ทานจะทํายังไง ไมวาจะเปนเร่ืองจลาจรในพ้ืนท่ี  ความปลอดภัยใน
หอพักเวลามีเหตุไฟไหม  หรือเร่ืองอ่ืน ๆ ทานควรคิดและหาทางปองกันและสรางความเขมแข็งให
ชุมชนใหดียิ่ง ๆ ข้ึน 
 

 นําเสนอผลงานวิจัย  เร่ือง  การติดตาม  ประเมินผลและพัฒนาโครงการจัดระเบียบสังคม
บริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภยั  ซอยประชา
ชื่น-นนทบุรี 8  (CAMPUS  SAFETY  ZONE) 
 

อาจารยอธิพัชร  ดาดี  อาจารยประจําแผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา  คณะทํางาน 
 สถิติในป 2545  เรามีหอพัก 34 หอพัก ป 2546 ก็มีการเพ่ิมจํานวนหอพักมากข้ึน ซ่ึงป 2545 
มีหอพักท่ีจดทะเบียนถูกตอง  15  หอ   หลังจากมีการจัดระเบียบสังคมและลงรายละเอียดเร่ืองการ
จัดระเบียบหอพักจนถึงป 2549  และจากการสํารวจจํานวนหอพักในป  2550 พบวามีหอพักเพิ่มมาก
ข้ึนจากเดิมในป  2545 จาก 34 หอ เปน 60 หอ มีการจดทะเบียนถูกตอง 56 หอ สวนอีก 4 หอพัก
กําลังดําเนินการอยู  นี่คือผลดีท่ีเราเห็นในการจัดระเบียบสังคม  ตอไปก็จะเปนสถิติท่ีสํารวจเกี่ยวกับ
รานคาท่ีจําหนายบุหร่ี – สุรา  ในป 2545  เราตรวจพบเพียง 16 รานเทานั้น ระยะเวลาจากป 2546 – 
2550  เราสํารวจพบรานคาเพิ่มข้ึนจากเดิม 16 ราน เปน 34 ราน สําหรับรานคาท่ีจดทะเบียนถูกตอง
ตาม พรบ. มีเพียง 10 ราน แตปจจุบันรานคา 34 ราน ไดจดทะเบียนถูกตองทุกรานคา  อันดับตอไป
เปนสถิติรานอินเตอรเน็ต ในป 2545 ตรวจพบ 4 ราน จดทะเบียนรานถูกตอง 2 ราน ในป 2550 มี 34 
ราน จดทะเบียนถูกตอง 34 ราน สําหรับรานสนุกเกอรท่ีตรวจพบในป 2545 มีเพียงรานเดียว แต
ปจจุบันไมมีรานสนุกเกอรแลว  เปล่ียนเปนรานแบงใหเชา  ถึงแมในป 2551 จะมีรานเขามาเปดใหม
แตการใชบริการก็นอยมาก  สวนปญหาดานสารเสพติด ไมวาจะเปนเฮโรอีน กัญชา สารระเหยตาง ๆ 
ยาแกไอ ในป 2545 จากสถิติขอมูลจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ เฮโรอีนพบ 5 ราย  ยาเอมเฟตามีน
พบ 10 ราย  กัญชาพบ 15 ราย  สารระเหยและยาไมระบุชนิดมีบางสวน แตหลังจากเราไดจัดพื้นท่ี 
CAMPUS  SAFETY  ZONE  ปรากฏวาในป 2550  พบกัญชา 1 ราย เทานั้น สวนสารเสพติดตัวอ่ืน 
ไมพบเลย  จึงเปนผลดีในการจัดพื้นท่ี CAMPUS  SAFETY  ZONE  สวนการทะเลาะวิวาทพบในป 
2545 จํานวน 45 ราย  สถิตินี้ไดมาจากสถานีตํารวจภูธรเมืองนนทบุรี  สาขายอยมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย  และจากแผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษาที่เปนเอกสารยืนยันได ไมรวมบางรายที่ไมมี
การแจงความอีกมาก ในป 2550 มีการแจงสถานีตํารวจภูธรเมืองนนทบุรี  สาขายอยมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย  หรือแผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา เพียง 5 ราย คิดเปน 5 % เทานั้น ซ่ึงเปนสถิติ
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ท่ีนอยมาก สวนเร่ืองของการฉกชิงวิ่งราว  ปลน หรือทําใหเสียทรัพย ในป 2545 มีจํานวนสถิติท่ีสูง
มาก  ลักทรัพย 35 ราย  วิ่งราว 30 ราย  ชิงทรัพย 15 ราย ทําใหเสียทรัพย 20 ราย หลังจากมีการจัด
ระเบียบสังคม  และสํารวจในป 2550 พบวามีลักทรัพยเพียง 1 ราย ชิงทรัพย 1 ราย ท้ังหมดท่ีกลาว
มาเปนสถิติจากการสํารวจลงพื้นท่ี  ตอไปจะเปนสถิติจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม สุมถาม
จากบุคคลกลุมเปาหมายท้ังส้ิน 6 กลุม โดยมีคําถามถึงวัตถุประสงคในการจัดระเบียบสังคม  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาการจัดระเบียบสังคมเพ่ือปองกันและแกปญหายาเสพติด จะ
เห็นวาผูท่ีตอบแบบสอบถามมองเห็นปญหายาเสพติดเปนปญหาท่ีสําคัญ รองลงมาเปนเร่ืองหอพัก
ไมปฏิบัติตามกฏหมาย  นี่คือส่ิงท่ีบุคคลกลุมตาง ๆ ไดมองเห็น กลุมแรกเปนกลุมของเจาหนาท่ีของ
รัฐ  ซ่ึงเจาหนาท่ีรัฐจะมองปญหาเร่ืองยาเสพติด และการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด รองมาก็
จะเปนเร่ืองของหอพักท่ีไมปฏิบัติตามกฎหมาย กลุมท่ี 2 อาจารยมหาวิทยาลัยฯ มองปญหาเดียวกัน
คือการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด รองมาก็เปนเร่ืองหอพักไมทําตามกฎหมาย กลุมท่ี 3 
ผูประกอบการหอพัก  สวนมากมองเร่ืองของการปฏิบัติตามกฎหมายเปนประเด็นสําคัญ สวนเร่ือง
ยาเสพติดเปนประเด็นรองลงมา  กลุมท่ี 4  คือ ประชาชนท่ีอยูในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8 ก็มีความ
คิดเห็นเหมือนกับกลุมท่ี 1 และ 2  กลุมท่ี 5 เปนผูประกอบการรานคาตาง ๆ ก็มีความคิดเห็นในเร่ือง
ยาเสพติด  เปนอันดับ  1 สวนหอพักไมปฏิบัติตามกฎหมายเปนเ ร่ืองรองลงมา  แตในกลุม
ผูประกอบการรานคามองเร่ืองการพนันและอบายมุขเปนเร่ืองท่ี 2  มีความสําคัญเทากับเร่ืองหอพัก 
สวนกลุมของนักศึกษา  ก็เปนเร่ืองปญหายาเสพติดเปนสําคัญ  สวนเร่ืองหอพักไมทําตามกฎหมายก็
เปนเร่ืองรอง  เชนกัน 
 ในแบบสอบถามสวนท่ี 2  เราถามวาการจัดระเบียบสังคมมีความจําเปนมากนอยแคไหน 
สวนมาตอบวาการจัดระเบียบสังคมมีประโยชนตอนักศึกษาและผูปกครองของนักศึกษาท่ีเขามาพัก
อยูในพื้นท่ี CAMPUS  SAFETY  ZONE  ซ่ึงมีคาเฉล่ียและคะแนนเฉล่ียเห็นดวยอยางยิ่ง รวมถึง
เปนประโยชนตอสถาบัน  ผูประกอบการหอพัก ผูประกอบการรานคา ท่ีประกอบธุรกิจในซอย
ประชาชื่น-นนทบุรี 8 และสุดทายการจัดระเบียบสังคมมีประโยชนตอจังหวัดนนทบุรี และ
ประเทศชาติโดยรวม  เม่ือทุกฝายเห็นความสําคัญตอการจัดระเบียบสังคมแลว ตอไปก็คงไปดูเร่ือง
ของประสิทธิภาพการจัดระเบียบสังคม ซ่ึงจากความคิดเห็นที่ไดรับก็คือ  
 1.  การจัดระเบียบสังคม สามารถลดปญหาการพนัน อบายมุขตาง ๆ ของนักศึกษาและ  
           ประชาชนไดมาก  
 2.  การจัดระเบียบสังคม  ลดปญหาหอพักไมปฏิบัติตามระเบียบไดดี  
 3.  การจัดระเบียบสังคม  ชวยลดปญหาชุมชนไดอยางยั่งยืน 
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 ในสวนท่ี 2  เร่ืองความสําเร็จในการจัดระเบียบสังคม  ความสําเร็จในการจัดระเบียบสังคม 
ชวยใหลดปญหายาเสพติด  ปญหาอิทธิพลในพื้นท่ี  การทะเลาะวิวาท  และอาชญากรรมตาง ๆ ทํา
ใหเพิ่มความปลอดภัยใหแกชีวิตและทรัพยสินของคนในชุมชนไดมาก และสรางสัมพันธภาพที่ดี
ใหแกทุกฝายท่ีเกี่ยวของกับการจัดระเบียบสังคม และมีความพึงพอใจในการจัดระเบียบสังคม 
ความสําเร็จในภาพรวมจัดวาดีมาก ดานปจจัยในการจัดระเบียบสังคมใหประสบผลสําเร็จ คือการ
ดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง  เปนส่ิงสําคัญท่ีทุกฝายเห็นวาเปนส่ิงสําคัญ และตองมีการ
บริหารการจัดการท่ีดี  รวมถึงคุณภาพของคณะทํางาน  ซ่ึงปจจัยเหลานี้ตองสัมพันธกัน ความ
รวมมือของคณะทํางาน  ซ่ึงปจจัยเหลานี้ตองสัมพันธกัน ความรวมมือของประชาชนในพ้ืนท่ี และ
ปจจัยดานการรณรงคอยางตอเนื่อง การบังคับใชกฎหมาย และจริงจังกับการปราบปราบผูกระทําผิด
กฎหมาย 
 

อาจารยฐิติ  ลาภอนันต  หัวหนาแผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา  คณะทํางาน 
  เร่ืองรูปแบบของการจัดระเบียบสังคม (ยอนขอมูลอดีตกอนมาเปนจัดระเบียบสังคม) การ
จัดระเบียบสังคมมีวัตถุประสงค 5 ประการ  ซ่ึงจะสําเร็จตองอาศัยความรวมมือจากผูท่ีเกี่ยวของกับ
นักศึกษานอกจากสถาบันและสวนราชการ ดังนั้นในป 2550 จึงไดมีการรวมลงนามในการจัด 
CAMPUS  SAFETY  ZONE  เพ่ือจะรวมมือกันจัดระเบียบสังคมใหชุมชนในพื้นท่ีนาอยูและ
ปลอดภัยอยางยั่งยืน การจัดระเบียบสังคมเปนการทํางานเพื่อนักศึกษาและประชาชนในพื้นท่ีการ
ดําเนินงานจึงเนนในเร่ืองความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตของนักศึกษา  สวนภาครัฐจะตระหนักถึง
หนาท่ีความรับผิดชอบในการชวยเหลือสังคมพรอมกับชุมชน ผูประกอบการหอพัก รานคา และให
ความรวมมือในการสรางความปลอดภัยในพื้นท่ีใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 ปญหาและอุปสรรคในการทํางานของคณะทํางาน 
 1.  การขาดความรู ระเบียบ และไมเห็นความสําคัญของโครงการ 
 2.  ปญหาเร่ืองขอมูลขาวสาร  การส่ือสาร ชองทางการส่ือสารของการมีสวนรวมของชุมชน 
 3.  ไมมีบทลงโทษตอผูกระทําอยางจริงจัง 
 ปญหาตาง ๆ คณะทํางานจะไดหาวิธีแกไขและจัดการใหเกิดการประสานงานกับหนวยงาน
ภาครัฐมากยิ่งข้ึน เชน เทศบาล  ถือเปนองคกรปกครองในพ้ืนท่ีควรจะตองอาศัยความรวมมือจาก
องคกรอยางยิ่ง  และจะเปนการแกปญหาไดตรงจุดมากยิ่งข้ึน 
 4.  ปญหาเจาหนาท่ีรัฐไมเพียงพอ  ทําใหการดูแลไมท่ัวถึงและตอเนื่อง ซ่ึงทางชุมชนใน
พื้นที่เห็นตรงกันวาความมีการเพิ่มกําลังเจาหนาท่ี 
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 5.  การหลีกเล่ียงของผูประกอบการบางทานท่ีกลัวเสียผลประโยชน ซ่ึงหมายรวมถึงรานคา
ท่ีจําหนายสุรา  สถานประกอบการอ่ืน 
 6.  การยายสถานท่ีตํารวจ ท่ีมีผลตอความม่ันใจของประชาชนในพ้ืนท่ี 
  
ปดการประชมุ  เวลา  16.30 น. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(อาจารยทยาวรี  ชางบรรจง) 
บันทึกรายงานการประชุม 

(อาจารยฐิติ  ลาภอนันต) 
ตรวจรายงานการประชุม DPU
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รายชื่อผูเขาประชุมสัมมนาเสนอผลงานวิจัย 
เร่ือง  การติดตามประเมินผลและพัฒนา โครงการจัดระเบียบสังคม 

บริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภยั   
ซอยประชาชืน่-นนทบุรี 8  (CAMPUS  SAFETY  ZONE) 

วันอังคารท่ี  27  พฤษภาคม  2551  ณ  หองประชุมทวี  บุณยเกตุ  อาคารสํานักอธิการบดี   
 

หนวยงานราชการ 
1. นางสาววันเพ็ญ  สุวรรณวิสิฏฐ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

จังหวดันนทบุรี 
2. นางสาวพรสวรรค  วรวิศัลยกุล พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

จังหวดันนทบุรี 
3. นางอัธยา  เทพมงคล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี 
4. ส.ต.ต.มนัส  ทวีเขตรัตน สน.ทุงสองหอง 
5. ด.ต.สําราญ  สุขทรัพยตรี สน.ทุงสองหอง 
6. ด.ต.ศุภเกียรติ  เอมจั่น สน.ทุงสองหอง 
7. ด.ต.สุนทร  มูลเนียม สน.ทุงสองหอง 
8. นายธํารง  พรมดาว สํานักงานเขตหลักส่ี 
9. พ.ต.ท.กิตติ  สกุณ ี สภ.เมืองนนทบุรี 

10. นายพงษศักดิ์  ชาญเทพ ธนาคารกรุงไทย 
11. นายสุนทร  ชันศิริ สํานักงาน ปปส. 
12. มล.พรวิศิษฎ  วรวรรณ สํานักงาน ปปส. 
13. นางสาวชวนพิศ  ชุมวัฒนา สํานักงาน ปปส. 
14. นางสาวปรักมาศ  พิมเสน สํานักงาน ปปส. 
15. นายอาณตัิ  แยมอยู สท.พม. ผูอํานวยการคุมครองและพิทักษสิทธ์ิ 
16. นายชินทัต วภิาสธวัช สท. 
17. นางสาริกา  ตรีวัฒนาพิทักษ สท. 
18. นายอลอาชัย  กองแกว เทศบาลนครนนทบุรี 
19. นางสาวมณฑา  สีเงิน เทศบาลนครนนทบุรี 
20. นางจุฬาลักษณ  จุฑาภิรมย สนง.วัฒนธรรมจังหวดันนทบุรี 
21. พ.ต.อ.ณรงคฤทธ์ิ  ภักดณีรงค ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี 
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22. นายโกมล  ธงรอด สนง.โยธาและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี 
23. นายเสนยี   หชัยกุล ผอ. ปปส. 
24. นายจนิกร  แกวศรี เทศบาลนครนนทบุรี   
25. นายคม  แสงบํารุง หัวหนาฝายอาคาร  เทศบาลนครนนทบุรี   

 
ผูประกอกการหอพัก  ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 

1. เดือนดวง อพารทเมนท 1,2 นางสายหยุด  จารุจิตติพงษ 
2. นภิสา อพารทเมนท นางกัญญภินนัท  พัววิมล   
3. เพอรเฟค อพารทเมนท นายณรงคชัย  ฉิมพามี   
4. ภนิดา อพารทเมนท นายณรงคชัย  ฉิมพามี   
5. วลีญา อพารทเมนท นางนวรัตน  ภูสาย 
6. อัญชลี อพารทเมนท นายบุญชิต  ดอกบัวเผ่ือน 
7. บานเกษมสุข นางนงนุช  จงเกษมสุข 
8. บานใบไม นางรจนา  ทองคํา 
9. บานกีรต ิ นางเนาวรัตน  กีรติพิบูล 

10. บานคุณยาย นางรัญจวญ  ยวุัฒนะ 
11. บานรัตมา นางสาวสีวิดา  อรามศรี 
12. บานสุรศักดิ ์ นางอารีภรณ  ภูมิภัทรพงศ 
13. หอพักกนัยารัตน นายสมาน  กนัยารัตน 
14. หอพักทวีพร นางทวีพร  บุญสพ 
15. หอพักบุษบงค 1,2 นายสุรินทร  จริาวัฒนานุรักษ 
16. หอพักปยวัฒน นางจรินทร ยวงเกตุ 
17. หอพักเพชรบณัฑิต นายสมศักดิ์  นนทลีรักษ 
18. หอพักเพชรรัตน 1,2 นายสมศักดิ์  นนทลีรักษ 
19. หอพักพแีมนชั่น นางอุไร  เห็มภูมิ 
20. หอพักรวยทอง นางรัตนา  ฉิมวัย 
21. หอพักวันวิสาข นางอุไร  เห็มภูมิ 
22. หอพักสตรีสุวรรณา นางเบญจวรรณ  สังขโพธ์ิ 
23. อินเตอรเรซิเดนส  1,2,3,4 นายไพริน  ฟสูอัด 

นางอุไรวรรณ  สุวรรณไตรย 
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24. เรือนมยุรี นางมยุรี  สันติสูงชัย 
25. หอพักเกวลิน  เพลส นางวรรณภาภรณ  คลายสอน 
26. เอส เอส วี อพารทเมนท นางมยุรี  สันติสูงชัย (แทน) 
27. หอพักที.เอ็ม. นายอุดรเดช  โปรนิรัติกุล 
28. หอพักพุทธรักษา นายดํารง  สวางวงษ 

 
กรรมการชุมชน  ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 

1. นายนิพล  เฮงเส็ง ประธานชุมชน 
 

ผูประกอกการ  เขตกรุงเทพมหานคร 
1. เอ.เอส.พี.แมนชั่น นางวิมลรัตน  สุตะพาหะ 
2. หอพัก DPU 1 , 2 อาจารยทัศนยี  พุฒสา 
3. รํ่ารวยแมนช่ัน นายสมเกยีรติ  อัศววุฒิพงษ 
4. แกรนดแมนช่ัน นายวัชละภาลัน 
5. หอพักสตรีพาสุขสวัสดิ์ 1 พ.อ.อ.พายัพ  โรจนทรัพย 
6. หอพักสตรีพาสุขสวัสดิ์ 2 นายอภิบูรณ  โรจนทรัพย 
7. หอพักสตรีอัศจันทร นางนวลจนัทร  เดชอุดม 
8. หอพักสตรีแสงเทียน นายประยุทธ  รชิตดนัย 

  นางสิริกากูล  รชิตดนัย 
9. หอพักสตรีณัฐธิดา นายทศธร  เจยีรสุวรรณ 

10. หอพักสตรีธรรม  1 , 2 นายระพีพัฒน  พองศักดิ ์
11. ซักรีด นางกิ่งจนัทร  ทองนอย 
12. รานอินเตอรเน็ต นายชิษนุพงศ  วัฒนะวรศิษฐ 
13. หอพักซิตี้โฮม นายโชคชัย  พวงแกว 
14. หอพักหญิงสรินทร วิลล นายบัวขาว  วฒันจัง 
15. หอพักฐิตวันต นายรณกร  ใหมสุวรรณ 
16. หอพักนนัทิพฒัน นายเมศวิน  ซองกล่ิน 
17. หอพักเทวะฉัตรชนก นายชัชพล  งามสม 
18. หอพักรวมสราง นายนงศักดิ ์
19.   หอพักอัศวเลิศกมล นางอุไรวรรณ  อัศวเลิศกมล 
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  นายวิชัย  อัศวเลิศกมล 
20. หอพัก เอ็น.เอฟ.อพารทเมนท นายณัฐนิค  สมจันทร 
21. The  Princess นางพัชรี  ชูโชติ 

 
กรรมการชุมชน  เขตกรุงเทพมหานคร 

1. นายสยาม  รุงฟา การไฟฟานเิวศน 2 
2. นายธีรพล  พลูเจริญ การไฟฟานเิวศน 2 

 
สถาบันการศึกษา 

1. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารยพิเชษฐ  สําเนียง 
  อาจารยพงษศิริ  แหลงทอง 

2. วิทยาลัยเซาทอีสบางกอก อาจารยสุคนธ  สนธิ 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี นายมนตรี  คุณม่ัน 
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.สุจิระ  ขอจิตตเมตต 

 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

1. ศ.ดร.บุญเสริม  วีสกุล อธิการบดีกิตติคุณ 
2. ผศ.วรรณวภิา  ทัพวงศ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
3. อาจารยเบ็ญจมาภรณ  สุธิราวุธ ผูอํานวยการสํานักกจิการนกัศึกษา 
4. ผศ.ธานี  วรภทัร รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  คณะนิติศาสตร 
5. อาจารยกอบกวี  ช่ืนรักสกุล รักษาการรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา   

คณะนเิทศสาสตร 
6. อาจารยสุรนันท  หวังวรวาณชิย อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ 
7. อาจารยฐิติ  ลาภอนันต หัวหนาแผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา 
8. อาจารยเรวดี  จันทรท่ังแดง หัวหนางานสหกิจศึกษา 
9. อาจารยอภิรัตน  รสหวาน หัวหนาแผนกกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

10. อาจารยวรรณสวัสดิ์  อุทัยพนัธุ หัวหนาแผนกแนะแนวและใหการปรึกษา 
11. อาจารยอาณัติ  แพทยวงษ ผูชวยหวัหนาแผนกกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 
12. คุณรัชนี  พงษธานี เจาหนาท่ีประจําแผนกกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
13. อาจารยนเรศ  สุนทรชัย ผูชวยหวัหนาแผนกวินัยและสวัสดิการนกัศึกษา 
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14. อาจารยอธิพัชร  ดาด ี อาจารยประจําแผนกวินัยและสวัสดิการนกัศึกษา 
15. อาจารยเอกสิทธ์ิ  รักษาเพชร   อาจารยประจําแผนกวินัยและสวัสดิการนกัศึกษา 
16. อาจารยถวัลย  แตงไทย     อาจารยประจําแผนกวินัยและสวัสดิการนกัศึกษา 
17. อาจารยทยาวีย   ชางบรรจง อาจารยประจําแผนกวินัยและสวัสดิการนกัศึกษา 
18. อาจารยวาสนา  วิสฤตาภา อาจารยประจําแผนกวินัยและสวัสดิการนกัศึกษา 
19. นางสาวทัศนยี  พุฒสา อาจารยปกครองหอพัก  DPU 1 , DPU 2 
20. นางสาวดวงเดือน  จันทสาร เจาหนาท่ีประจําแผนกวินยัและสวัสดิการนักศึกษา 
21. นายสุริยัน  ผาฟองยุน เจาหนาท่ีประจําแผนกวินยัและสวัสดิการนักศึกษา 
22. นางสุภาณี  ประชุมชน หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 
23. นางสุวรรณิศา  วรภัทร เจาหนาท่ีประจําแผนกเลขานุการ 
24. นางลักษณาวดี  ถนอมสุข เจาหนาท่ีประจําแผนกเลขานุการ 
25. นางสาวสิริพร  ไมหลงช่ัว เจาหนาท่ีประจําแผนกเลขานุการ 
26. นายศุภชัย  สายจุตรีกุล เจาหนาท่ีประจําแผนกเลขานุการ 
27. นางสาวณฐัา  โชคอํานวย เจาหนาท่ีประจําแผนกเลขานุการ 

 
ผูส่ือขาว 

 
1. นางสาวปทมา  หวังคอนกลาง U-Channel 
2. นายรวนิ  คลายวงศ ชอง 7 
3. นายไพรัช  สวสัดีผล ชอง 7 
4. นางสาวชุลีกรณ  หวังผล NTB 
5. นายชวเรศ  กาสิงห ชอง 7 
6. นางสาวญาธิดา  วัฒนโกศล ชอง 7 
7. นายนภดล  พึง่อวยผล ชอง 7 
8. นางสาวนวรัตน  รามสูต ปชส.สํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 
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ผนวก ฉ. 
 

บทสัมภาษณของผูมีสวนเก่ียวของกับโครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑล 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พื้นท่ีตนแบบชุมชนนาอยูและปลอดภัย 

ซอยประชาชืน่-นนทบุรี 8  (CAMPUS  SAFETY  ZONE) 
 
พล.ต.ต.คํารบ  ปญญาแกว  รองผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค  1 
 
  เขาไดปลอยปะละเลยกันมานาน  นานจนท่ีเขาเรียกวาไมยืนตน  จู ๆ คุณมาบอกวา
คุณไมเอาคุณตองการใหเปนลําตรง  ไมตองการใหมันมีกิ่ง  คุณตองโคนท้ิงหมดเลย  คุณจะตอง
ปลูกใหมถูกไหมครับ  เปนอยางนี้เหมือนหอพักเขาทํากันมานาน 10 ป 20 ป แลวบางราย 30 ปพอ ๆ 
กับเปดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  แลวอยู ๆ บอกผมจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย  ก็เหมือนที่ผม
บอกวา ตองโคนท้ิงใหหมด  แลวปลูกลงใหมแตจริง ๆ  มันทําไมได  ทําไมไดแลวทําอยางไร  
จะตองเอาวิชารัฐศาสตรเขามาชวยอยางท่ีวา  เราก็ตองกลับไปหาเจตนารมณของกฎหมาย  กฎหมาย
ท่ีเขาใหแยกชาย-หญิง  เพื่ออะไร  เราตองตีความ  ไมอยากใหเขาตองปะปนกัน  เพื่อกันความ
เบ่ียงเบนอะไรอยางนี้  เพราะฉะน้ันในสวนนี้ ก็เอาเจตนารมณมาเปนตัวต้ังใหม  เพราะฉะน้ันจะทํา
อยางไรไมใหไปปะปน หรือเบ่ียงเบน  ก็เอาพอท่ีจะทําไดตามกายภาพท่ีเห็นนี่คือท่ีมา  ถาอยางนั้น
จะแบงช้ันบันไดข้ึนลงซายขวาไดไหม  เพราะฉะน้ันถามีระบบที่ควบคุมดี ๆ มันก็เปนไปตาม
เจตนารมณ ระบบควบคุมนี่จริง ๆ ถาใหผมตีความตอนน้ี ข้ึนไปหองตอหอง แตวิธีนี้คุณตอง 100%   
ถาเขาไปเปดปุบ  อยางนี้ตองกลับไปหาเจตนารมณของกฎหมาย กฎหมายไมตองใหมาปะปนกัน 
ไมม่ัวสุมกัน เนื่องจากเด็กวัยนี้อาจขาดความยั้งคิดได  ทีนี้เขาจะตองไปตีความตองแยกตึกแยกอะไร
อยางนี้  อันนั้นมันสมัยโบราณ  ซ่ึงมันตองใชหลักกายภาพควบคุม  ตีชองเดิน ตองอยางนี้อยางนี้  
ตรงน้ีเปนประเด็นเม่ือไหรไปประชุมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยเอา
ไปพูดคุยได  หลาย ๆ หนวยงานไมวาจะเปนกระทรวงอ่ืน ๆ  ท่ีเขาทํางานดานนี้  ตอนนี้ผมก็มี
ปญหากับกรมควบคุมความประพฤติอยูเหมือนกัน คือ เขาก็ถือกฎหมายวาเปนพระเจา  คนท่ีเขาราง
กฎหมายมาทุกกฎหมายมีเจตนารมณ  เจตนารมณเขาทําเพื่ออะไรวันนี้ไปไมไดมีคูคลองมาขวางกั้น  
แตถาออมไปครึ่งกิโลเมตร มันมาไดเหมือนกัน  ผมก็อธิบายเปนอยางนี้เหมือนกัน เพราะฉะน้ัน
อยางหอพัก เดิมท่ีผมวาตองขอบคุณท่ีมีลูกศิษยหลวงพอปญญาคนหนึ่งท่ีวัดชลประทานรังสฤษฐ
เปนมัคทายกนะ เปนคนหนุมท่ีเกง  “อาจารยครับ ผมเองครับ ผมไปคุยใตหอพักเอ็น เอฟ”   เขาก็
เปนคนคิดแนวนี้เปนคนท่ีเปดโลกทัศนคือไมไดยึดติด  ผิดกับเจาหนาท่ีกระทรวงฯ ตอนแรกท่ีมา
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ไมไดเปนนักกฎหมาย  ตองอยางนี้ผมไมกลาตัดสินใจตองหารือกัน  เพราะฉะน้ันผมตองอธิบายเขา  
ณ วันนั้น  ณ  วันท่ีเราทําเปนอยางนี้ตองบอกวาตนไมแตละตนตองปลูกกันเปน 100 ป  มันเปนอยู
อยางนี้แลวตองทําอยางไร อาจตองเพิ่มมาตรการ เชน ติดกลองวงจรปด ทีวี ใหเห็นทุกช้ันไดไหม 
มาตรการเพ่ือใหบรรลุเจตนารมณ คือ อาจจะเอากฎหมายมาตีความเจตนารมณ แลวก็สรางมาตรการ
ท่ีใชวิทยาการเทคโนโลยีตาง ๆ  เขาไปชวย มันจะชวยสงเสริมอยางท่ีผมทํากันอยู เชน ปรับตูแดง
อิเลคทรอนิกส อันนี้คือคอนเซปตอยางนี้  คือผมวา ณ วันนี้ผมไปถามไปตรวจลายช่ือท่ีคุณเซ็นได 
คุณเซ็นผมไมรูวาจริงหรือปลอมเท็จจริงประการใด  เม่ือกอนอาจมี 10 ตู มันก็ไลจี้ตามเช็คตามลุน
กันได อยางจังหวัดนนทบุรีมีเปนพันๆ ตู ถาคุณเซ็นกัน 5 ช่ือ จะวาอยางไรก็ตองทําใหบรรลุ
วัตถุประสงค วิธีการก็เปล่ียนไปตามยุคสมัย จะตรงจะออมขอใหบรรลุเอากฎหมายมาปรับจูนใหม 
เอาเจตนารมณมาต้ัง ไปจับหอพักท่ีไมเขาระบบดีกวา  มีหอพักต้ังเยอะแยะท่ียังไมถูกตอง  บางที
ตรงน้ีฝายโยธาธิการ ตองใหคําแนะนําต้ังแตตอนที่เขามาขอแบบกอสรางไป  คุณจะทําอยางนี้หรือ 
ทําอยางนี้ผมมีกฎหมายบังคับนะ จะตองพิจารณาอธิบายต้ังแตคุณไปขอ  ตองบอกวัตถุประสงคดวย  
ตองเปนอยางนี้  อยางนี้ไมถูกตองตองแนะนํา  ตองใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของมานั่งสัมมนากัน เขา
เรียก MOU ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ สราง MOU วา OK นะ ถาเปนเร่ืองนี้เราจะทํากันอยางนี้นะ 
เพราะฉะนั้นตอไปไมวาจะเปนเทศบาล อบต. หนวยโยธาธิการ รัฐท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของ  เวลาเขามา
ขออนุมัติคุณควรใหคําแนะนําเขาไปต้ังแตตน หรือ เราอาจสรางองคความรูเขาไปในเว็บไซด เพราะ
เดี๋ยวนี้เขาใชอินเตอรเน็ต ดูคําแนะนํากัน หอพักท่ีเกิดข้ึนใหม จะไดถูกระเบียบ แตรุนเกา ๆ จะทํา
อยางไร มันเหมือนมีพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน กอนท่ีจะมีพระราชบัญญัติจัดสรรท่ีดิน ซ่ึงมี
ออกมาชวงป 2539 มามีชวงนี้ แตกอนไมมี  จึงใชแตประกาศคณะปฏิวัติควบคุม เพราะฉะนั้น 
พระราชบัญญัติจัดสรรท่ีดิน ใครท่ีจัดสรรหลัง ชวงป 2539 เขาจะมีระเบียบกฎเกณฑวาผูจัดสรรตอง
จัดอยางไร มีโฆษณาอะไรอยางนี้  แลวอีกอยางหนึ่ง คุณจะตองจัดพื้นท่ีสวนหน่ึงเปนพื้นท่ีสําหรับ
นิติบุคคลสวนกลาง จัดองคกรเพื่อท่ีจะดูแลเขาจะมีการบังคับใช  แตวากอนหนานี้ไมมี ก็เปดชองให
ฝายเจาหนาท่ีรวมตัวเพื่อจัดหอพักท่ีเกิดกอนหนานั้นขีดเสนเลย เราพอจะอะลุมอลวยได  แต
หลังจากนี้ตองเปนอยางนี้  ตองใหเลือกเอาระหวางทําหอพักชายหรือหอพักหญิง  ทําใหชัดเจน  ถา
ไมมีความชัดเจนกระโดดขามเสนกันไปขามเสนกันมา  เหมือนไมเคยเจอปญหาเร่ืองนี้มากอน  
อยางเชนจังหวัดนนทบุรีก็เขาทําใหเห็นเปนตัวอยาง เขาเห็นปญหาเขามาคลุกคลี คุยกันไปคุยกันมา 
เขาเร่ิมเห็นจนลาสุดรูสึกจะไปรางเพ่ือจะแกไขพระราชบัญญัติหอพัก แตไมรูวาไปถึงไหนแลว  
กอนหนานั้นท่ีจะเลือกต้ังใหมนี้ดวย  พอเลือกต้ังเสร็จก็ยังคาอยู  ตอนน้ีก็เปนหนาท่ีใหเขารวบรวม
ปญหา เพราะวันนั้นเขาเจรจาเสร็จหอพักก็พูดอีกอยางหนึ่ง ก็จะเลือกทําหอพักหญิงกันหมด   อาจ
เห็นประเด็นวานักศึกษาชายเดินหาหอพักไมมีใครรับเลย ไมมีใครทําหอพักชาย เลือกแตหอพักหญิง
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อยางเดียวเพราะดูแลงาย  มันก็เกิดประเด็นข้ึนมาอีกซ่ึงมันเปนไปไมได  ความจริงเราเก็บประเด็น
เหลานี้จากการทํางานของเรามาเปนขอมูลใหเขาไดระดับหนึ่ง เปนขอมูลตรงจากผูประกอบการก็ดี  
นักศึกษาก็ดี ก็จะเปนประโยชน  จะทําไดมากนอยแคไหน แตในท่ีสุดทุกคนก็ชอบแนวทางที่ทาน
ทํา  ก็คือ จัดระเบียบแยกคืออยางไร  ก็ยากท่ีจะแยกออกเปนชาย-หญิง ชัดเจน แยกช้ัน แตทางพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย  บอกวาแยกแลวตองใหเห็นชัดเจนดวย วาตองเขาถึงกันไมได  
ตองใหมันเปนรูปธรรม ลักษณะทางกายภาพเขาแยก  บางทีอยางท่ีบอกเราตองใชซอรฟแวรหรือใช
กลอง ใชระเบียบกฎเกณฑตามเจตนารมณ  เจตนารมณมาจับแลวดูวาตอบสนองไดระดับไหน  แลว
คอยมาวากันตอวาการอะลุมอลวย ท่ีถูกทางกวาเปนไปไดสูงกวา   หรือบางแหงมีบันไดข้ึนซาย - 
ขวาก็ดี  จํากัดการขึ้นหรือวาขึ้นคนละทางก็อาจจะมีการด มีลิฟท  การดผูหญิงรูดฝงนี้ไมไดเปน
ตน  มันตองใชระบบควบคุมจะไดเห็นเปนรูปธรรมมากข้ึน เหมือนกับท่ีกั้นเวลาไปข้ึนรถไฟ  ถาม
วาสามารถแหกไดใหม  แตโดยคนธรรมดาแลวเขาไมทํากัน แตก็คงมีอยูบางนะ ขนาดเราใสกลอน
ประตูบาน คนรายก็ยังเขามาไดเลย  เพราะฉะนั้นการกั้น การคิดระบบเราคงไมคิดสุดโตง  เหมือน
จะเอาไปปองกัน เอากันแบบนั้น เราคิดเอาวาปุถุชน คนธรรมดานี่เขาควบคุมกันได  แบงแยกเปน
สัดเปนสวนเหมือนวา หองน้ําชาย – หญิง แยกแนนอน แตวิ่งเขาหากันได  ถาอยากจะเขาหากันก็
ควรข้ึนปายวาชาย หญิง ตองเดินเขาตามปายอยูแลว อยางนี้ก็ตองเจตนารมณไดในการแยกหอพัก
ชาย หอพักหญิง  ไดเหมือนกัน   ความเขมงวดของเจาของหอท่ีตองควบคุม เราตองมีระบบหากผิด
กติกาก็ตองเชิญออก  ซ่ึงเขาสามารถทําได เพราะตรวจสอบยอนหลังไดถาผิดก็วาไปตามผิด  เปน
มาตรการใหเจาของหอพักควบคุมดูแลไมนาจะผิดไปจากเจตนารมณ  นาจะเปนทางออกท่ี
ผูประกอบการนาจะพอใจ  แตตองสรางใหเปนรูปธรรมพอสมควร  อยากใหเห็นโครงสรางการ
เปล่ียนแปลงกอนตองมีการปรับเปล่ียนใหเห็น เชน  แยกชั้น หรือวาแยกบันไดไดยิ่งดี  แตอยางท่ี
บอก เขาคงไมเอา ช้ันเดียวกันยังไดถามีระบบกลองวงจรปด  แยกชั้นก็ตองแนใจวาทําทางข้ึนลงให
เห็น  ถาจับไดตองถามวาจริง ๆ พอแยกช้ันแลว  บันไดมีข้ึนทางเดียว  เขาก็ข้ึนบันไดเดียวกัน แยก
ช้ัน 1 – 2  เปนของผูชาย ช้ัน 3 – 5 เปนของผูหญิง  ทํากรงล็อคอีกช้ันก็ได  แถวมหาวิทยาลัย
รามคําแหงเขาก็ทํากัน  เพียงแตวาคิดไปสุดโตง ตอนนี้ถึงคราวท่ีตองหาทางออก  พอถึงจุดหนึ่งแลว
คนท่ีทํางานมาจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  ไมกลาตัดสินใจ  เพราะวา
กฎหมายมันคํ้าคออยู  พอถึงเวลาแลวเล่ียงไมปฏิบัติ  จริง ๆ การบูรณาการเปนทางออกท่ีดีท่ีสุดก็ไม
ตองรับเต็มรอย  ถาพลาดมาก็ไมตองรับเต็มรอย  พวกรับราชการ  ถาหากถามวาทําไมคิดอยางนี้  ก็
ประชุมตกลงกันอยางนี้แลว  ทําไมคุณไมพูด  คุณมาพูดวาตอนนี้ทําไม  ตองไปดวยกัน ระบบน้ี
แหละดีแลว  ยังมาพูดกันวาจังหวัดนนทบุรีเปนตัวอยางมาต้ัง  4 – 5  ป กอนมีประกาศใชฉบับนี้  ถา
ไมมีฉบับนี้มันคงไมเกิดประเด็นมันก็อยูกันได  แตพอเกิดประเด็นเปนอยางนี้ เราก็มีน้ําหนักพอท่ีจะ
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รวบรวมขอมูลไดเสนอกระทรวงวาท่ีผานมามีปญหาไหม   คงจะเอาแบบทั่วประเทศ มันได ไมได  
ตองฟงกันดวย นี้เปนการรวบรวมขอมูล  ถาไมทําเลยมันก็จะเลอะเทอะ  วันนั้นไดคุยกับ ปปส. เราก็
มองประเด็นอยางนี้วาการท่ีเราทําวิจัย ขอมูลอยางท่ีเราพูดจาก 4 -5 ป  จนมา ถึง CAMPUS  
SAFETY  ZONE   นี้มันจะมาเปนประเด็นสําคัญวาพอท่ีจะไปขยายผลไดไหม   ไมวากฎหมายก็ดี   
การปฏิบัติของหนวยงานก็ดี มองจังหวัดนนทบุรีเปนตัวอยาง  แตจริงแลวอยากใหใชพื้นท่ีนี้เปน
ฐานจัดระเบียบสังคม  บางแหงเอาไปอางอยากทําบางมันก็ลําบาก เพระวายังไมปรับพื้นฐาน จริง ๆ 
เร่ืองการจัดระเบียบสังคมมันยังไมมีใครจัดเปนระบบ  ทําเปนระบบ  โดยคําวาจัดระเบียบสังคมมัน
คืออะไร  ทฤษฏีจริงมันเปนอยางไร  แตพอสรุปมาไดวาจัดระเบียบสังคมอับดับแรกคุณตองมีอะไร  
คุณจะจัดอะไร  ตองประกอบดวย  1. ทําอะไร  2. พื้นท่ีไหน  3. กลุมคนท่ีจัด เพื่อใคร  3 ขอนี้คุณ
ตองหาใหไดกอน  คือ  ถาไมงั้นจะไมเปนระเบียบ  เลอะเทอะ  แตถาเอาคําวาจัดระเบียบสังคม เรา
มุงประเด็นไปที่เด็กและเยาวชน นั่นคือ  เปาหมายท่ีเราตองดูแลคุมครองเขา  มันมาจากรากฐานของ
ยาเสพติด เขาก็จะเอาปจจัยตาง ๆ ท่ีจะนําไปสูยาเสพติด  หรือยาเสพติดมาสูเด็กและเยาวชนมันคือ
อะไร  เพราะฉะน้ันก็จะตองหาทางเอาปจจัยเหลานั้นมาจัดระเบียบ  แลวถามวาทําท่ีไหน  คือคนทํา
มีอยูแคนี้ จัดท้ังหมดมันทําไมได ดังนั้นเราตองแบงโซน คือ เปน 2 สวน ถาคุณจัดรวม  สมมุติวาบน
โตะเปนอาณาบริเวณพื้นท่ีหนึ่ง หรืออําเภอหนึ่ง จังหวัดหนึ่งก็แลวแต  คุณตองรูวาเด็กท่ีตองพึ่งยา
เสพติดมีพวกไหนบาง  ถาพูดถึงยาเสพติดแลวมันอาจจะมีท้ังเด็ก เยาวชน แลวก็คนท่ัวไป  มันเพิ่ม
มาอีก แตถาพูดถึงเด็กเยาวชน สถานท่ีมีท่ีไหนบาง สถานบริการ ท่ีม่ัวสุม รานเกมส อะไรตอมิอะไร
มันตองรานนี้เปนไง  วิธีการทําเรียกมาพูดคุย  และถาพูดคุยเสร็จแลวออกไปตรวจตรา สุมดูใน
ขณะเดียวกัน มันก็ตองอธิบายใหเด็กเขาใจ เด็กก็ตอตานมันอยากลอง แตก็ตองมีทางออกใหเขากับ
วัยของเด็ก  เชน  ถาคุณไมใหเขาไป  คุณอาจตองจัดบารน้ําสม เช็คนม  หรือจะจัดคายจัดกิจกรรมให
เขา ยาเสพติดมันไมใชเด็กอยางเดียวแลว  มันยังรวมไปถึงกลุมผูใชแรงงาน โรงงาน สถาน
ประกอบการ เราคอยมาเปนเปาหมายเพิ่มเติม  แตของเราอยูท่ีเด็กเยาวชน  เด็กเยาวชนไมใชเฉพาะ
เร่ืองยาเสพติดซ่ึงมีอีกมากมายถาเราจะจัดระเบียบสังคมก็จัดไมถูกวาจะขนาดไหน    ทําอยางไรไมมี
อาณาบริเวณ  เราเอามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มาเปนศูนยกลาง   รัศมี  2  กิโลเมตร   อนุมานวา
เปนท่ี  ๆ   นักศึกษาพักอาศัยอยู  ท้ังหนาแนนท้ังเบาบาง  แตถามวาท่ีพระน่ังเกลามีไหม  ก็มี แตถา
เราจะตามไปดูขนาดน้ันคงไมไหวใชไหม  เอาแคนี้จึงเปนท่ีมาของการจัดระเบียบคร้ังนี้  เราจะจัด
ระเบียบอะไรบาง มานั่งพูดคุยกัน  เม่ือกอนยาเสพติด ประเวณี  การพนัน  สถานบริการหอพัก  เอา 
5 – 6  อยางเปนท่ีมาของ 6 อยาง ท่ีพอกําหนด 6 อยาง  ยุทธวิธีในแตละอยางแตกตางกันออกไป 
ยุทธวิธีดานหอพัก  เร่ิมตนมีแค 4 หอ เราก็ใชกลยุทธโดยการเรียกมาพูดมาคุย ใหสิทธิพิเศษใหดาว  
ขณะเดียวกันเราจัดอาจารยไปตรวจเยี่ยม ใชไมนวมไประดับหนึ่ง  พอตอไปเราเร่ิมใชไมแข็ง  แลวก็
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ดีข้ึน ๆ ตามลําดับ จนพอไปไดระดับหนึ่ง เหมือนคนปวยท่ีอาการทุเลา  มันก็อยากจะหายก็ตอง
บํารุง พอโดบเขาไป ซ่ึงวิธีโดบของเราคือ   ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  หนาแนนท่ีสุดให  100%   
เลยเปนท่ีมาของ  CAMPUS  SAFETY  ZONE  แตหากอยู ๆ จะทํา CAMPUS  SAFETY  ZONE  
เลย เหมือนกับคุณจะรักษาแผลท่ีมีโรคแทรคซอนมีเบาหวาน จะผาก็ผาไมได แผลก็เปน ไขก็เปน 
ตองรักษาใหลดลงจึงคอยผาตัด เหมือนเม่ือกอนถาจะผาตัดเลย  ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี  8 คุณก็รูวา
มันเยอะมาก  ผาตัดเลยท่ีซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ตอนไปพูดกับเขาก็ยึดตามนโยบายท่ีทานวา 
นโยบายของจังหวัดนนทบุรี  มีอยูคําท่ีวาถูกกอนถึงจดทะเบียนให หรือจดทะเบียนกอนแลวคอยทํา
ใหถูกตอง อยางท่ี 2  เราสําเร็จกวา  ดึงมาจด ๆ ไป แลวคอยไปจดใหเวลา 6 เดือน ไปทําใหเขา
ถูกตองตามลักษณะกายภาพ  แตตามกติกาท่ีจดทะเบียนตองถูกตอง แตการปฏิบัติมันถูกไดผิดไดทุก
วัน ซ่ึงถาเราหยอนยานมันมีโอกาสผิด  เพราะฉะน้ันเร่ืองการปฏิบัติไมเปนไรขอใหเราถูกตอง  ถา
กายภาพคุณถูกเราจดทะเบียนเลย  แลวคอยไปตรวจไปดูเพื่อใหถูกตอง ออกใบอนุญาตใหเขา
เหมือนเขาเปนผูอยูในกติกา แลวเราใชกติกาจับ  แลวดําเนินการเอา  เพราะฉะน้ันส่ิงตาง ๆ เหลานี้มี
ผล อยางอาจารยยังพอไหว แตถาอยูตรงนั้น เขาตองไดรับการติดความรูทางความคิด ใหเขา
ขับเคล่ือนให ถึงบอกท่ีพูดใหจัดงบชุมชน เติมน้ํามันใหเขาทําใหภาพของเราเปนบานเขาเอง  อยาง
ในจังหวัดนนทบุรี มีอยางนี้เปน 10 แหง  ถาเราทําก็ยังไปไหนไมได ใหเจาของพื้นท่ีสูเองดีสุด 
เพราะฉะน้ันรูปแบบอยางเดียวกันเขาควรจะมี  อยาใจรอน เหมือนหมอตรวจโรคจะรับรักษาก็ไป
ตรวจกอนเปนเบาหวานหรือเปลาแลวก็คอย ๆ  ไมใชอยู ๆ  เขาหองผาตัดเลย    ก็ไมแนใจเพราะได
ไปดูนะวามันจะสําเร็จแคไหนตองดูทางกายภายดวย  ส่ิงแวดลอมองคประกอบบางอยางเราตองไป  
นี่คือพ้ืนฐานท่ีวาบางคนเปนโรคเบาหวาน บางคนอาจเปนความดัน  พื้นฐานมันไมเหมือนกัน ยาคน
ละตัวกัน ยกตัวอยาง ไมรูวาอาณาบริเวณแคไหน  อยางตอนนั้นผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลทุง
สองหอง  ท่ีมาใหม ๆ  เขาบอกจะพาเราไปถึงชินเขต  มันเกินไป ไปไมไดหรอก  ตองใชทฤษฎี
ขนาดพอดี  ตองมีเจาภาพเปนจุด ๆ  ไป อยาเอาทีเดียว ทําไมอเมริกาถึงมี 53 มลรัฐ เพราะยังนี้แหละ   
ถาขืนประธานาธิบดีคนเดียวบริหารงานหมด   ผูวาการรัฐไมตองทํา    เขาบริหารไมไดหรอก อยาง
เจาของพื้นท่ีจริง ๆ  ความพอดีนาจะประมาณ  2  ตารางกิโลเมตร  นอกมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลาง 
แลวก็โดยท่ัวๆ ไป  เด็กท่ีเกี่ยวของ  บางแหงอาจจะมากบาง นอยบาง  ก็ดูเอา  ประมาณเอา แตจริง
ของเรามีซอยประชาช่ืน-นนทบุรี  8  ตอไปอาจมีพื้นท่ีดําเนินตอไป ขยายคือ 100% ท้ังรัศมี 2 
กิโลเมตร นั่นคือเปาหมายสุดทาย  จริง ๆ อันนี้อาจยังไมจบ  อาจขยายตอ  มันก็จะมีการขยาย  
ตอนนี้ขยายไปซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 7  
 ประเด็นถัดมาก็คือหอพัก  มองกันวาจังหวัดนนทบุรีเขมอีกแบบ  สวนทางกรุงเทพฯ  ไม
เห็นมาตรวจอีก  ทางกรุงเทพฯ  ก็สบายไปอีกแบบ  พอมีประกาศนี้มา กระทรวงการพัฒนาสังคม
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และความม่ันคงของมนุษย  จึงเขามาชวยตรวจดีข้ึนมาหนอย  แตมันก็ยังพอเห็นความแตกตาง  จริง 
ๆ ฝงกรุงเทพฯ  ก็ยังอยูในรัศมี  2  กิโลเมตร  ท่ีผานมาเราอาจขาดความเขมแข็งของเจาภาพฝง
กรุงเทพฯ  ซ่ึงตรงนี้ผมเห็นดีดวย  การประชุมประจําเดือนท่ีผาน ๆ มา  ถาประชุมกันทุกคร้ัง  ในท่ี
ประชุมเองก็เปนท่ีเรียนรูสําหรับผูทํางานดวยกันท้ังใหม  เกา  เพราะจะเปนเหมือนทาน ชวลิต  ธูป
ตากอง  รองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี  ถาทานไมเคยมาทานก็รับแตรายงาน  ทานก็เหมือนมอง
แบบทางเดียว  ถาทานไดมีโอกาสนั่งประชุม  อาจจะไดรูท่ีมาท่ีไป   ผมก็เช่ือวาหนวยงานอ่ืน  ไมวา
จะเปนกรุงเทพฯ  ถามาน่ังประชุมก็จะเกิดไอเดียวาฝงกรุงเทพฯ  วาไง  ตองขยับ  เอาอันนี้ไปทํา  
สมมติฝงนี้เปนฝงจังหวัดนนทบุรี  อันนี้เปนฝงกรุงเทพฯ  กรุงเทพฯ  อาจไมเอาท้ังหมด  กรุงเทพฯ 
ก็เอาดานหลังมหาวิทยาลัย  มันมีเทาไร  สมมติวาท้ังหมดมี  15 หอพัก  มาลงขันกัน  ประเด็นอีกอัน
ท่ีเกี่ยวกับเร่ืองของการยายขาวของราชการก็มีปญหาคือประเด็น  ตรงน้ีก็ยอมรับ  ในสวนของ
จังหวัดนนทบุรี  ทาน ปริญญา  ก็อีกนโยบาย  มันก็โชคดีของคนตรงน้ัน  ก็ดีข้ึน มันตายยาก  มันอยู
ยงคงกระพันแลว  ก็อยูท่ีการเรียนรู  แนวคิดใหม ๆ เขามา  กรุงเทพฯ  ตางจากสวนราชการของ
จังหวัดนนทบุรี  ทานอาจยึดหลักเอาคนในกระทรวงฯ ซักคน  แตทานอาจารยอยูนาน เปน
เลขานุการที่ประชุมคณะทํางานจัดระเบียบสังคม ใหทานรับทราบ  ก็เหมือนพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยจังหวัดนนทบุรี  พอกระทรวงถามมา  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
จังหวัดนนทบุรี  ก็ตองอธิบาย พรีเซนตได  ตัวเองตองรู  คุณตองลงมา  ถาไมอยางง้ันจะพูดได
อยางไร  ตองลงมาเอง  ประชุมตองพยายามหา  บางทีวาระก็ขาด  วาระการประชุมตองมีวาระ
มาตรฐาน  การรายงานการปฏิบัติ  ติดตามผลการปฏิบัติ  การดําเนินงานในรอบเดือนท่ีผานมา  ฝง
กรุงเทพฯ  พรีเซนต  จังหวัดนนทบุรี พรีเซนตสภาพปญหาท่ีดํารงอยู  มันมีปญหาอะไรอยูบาง  
ปญหาใหม  แลวแนวทางที่จะดําเนินไปในเดือนนี้  เดือนตอไปทําอยางไร  ขณะเดียวกันถาอาจารย
เปนฝายเลขานุการ  ก็ควรจะมีกิจกรรม  คือ  การประชุมประจําเดือน  และควรมีกิจกรรมเสริม  ซัก  
3  เดือน  มีการพบปะประชุม  หรือกิจกรรมสาธารณกุศล  3  เดือนคร้ังตองออก  ฝงจังหวัดนนทบุรี  
มาชวยฝงกรุงเทพฯ  ฝงกรุงเทพฯ  มาชวยฝงจังหวัดนนทบุรี  หรือเอานักศึกษามาเดินรณรงคเอง  ให
มีการขยับ  แลวอยางท่ีผมเรียนไมรูจะมีหรือเปลา  ความจริงผมอยากใหมีศูนยประสานงาน  หองนี้ก็
ได  ติดต้ังบอรด  เ ผ่ือใครมาดูจะไดสรางความเชื่อม่ันใหกับทีมงานในมหาวิทยาลัย   ศูนย
ประสานงานการจัดระเบียบสังคมปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  รับความคิดเห็นจาก
นักศึกษาใหมีสวนรวมก็ไดในการจัดระเบียบสังคม  อยางท่ีนายกฯ  มารวมกับเรา  จริง ๆ แลวไมรู
วาทีมเขามาหรือเปลา  หรือมาเฉพาะตัว  ไปตรวจกลางคืนดวย  หรือบางทีเราบอกกับนายกฯ  คุณก็
ตองทําการบานของคุณมาเหมือนกัน  คุณบอกไมมีปญหาครับ  พอใจครับ  แตคุณไปบนไมไดนะ  
อันนี้เรียกวาทํางานเชิงรุกกันจริง ๆ ทุกฝายไมมีหมกเม็ด  นักศึกษาบอกมีเร่ืองนี้อยูตองนั่งกัน  ไมมี
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ปญหาครับ  นักศึกษาบอกไมไดมีปญหาถือวาถูกนักศึกษารองเรียนมา  หรือนี้ไมคอยแฟร  หรือไม
คอยสะอาด  รับปญหาทุกเร่ือง  นาจะเปนโปรเจ็คถัดไป  ตอนนี้ผูประกอบการรวมตัวเร่ืองนี้เปน
โอกาสดีนะครับ  ถาไมมีเร่ืองแบบนี้คงรวมตัวกันไมเปนหนึ่งเดียวแบบน้ี  เม่ือกอนผูประกอบการ
ตางคนตางอยู  ชิงดีชิงเดน  ใหรายปายสีกันดวย เทาท่ีทราบหอนั้นวาหอนี้วา  ตางคนตางเร่ิมรวมตัว
ตองโดนกฎหมายเขาจริง ๆ ถึงรวมตัวกันได  ก็เปนส่ิงดี   
 
 ทานคิดวาการจัดระเบียบสังคมในพื้นท่ีซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  ของมหาวิทยาลัย   
มีความจําเปนมากนอยแคไหน 
 ความจําเปน จริง ๆ มีมาก  และถาเทียบแตกอนจะเร่ิมดําเนินการ  หมายถึงกอนเร่ิมจัด
ระเบียบสังคมเลย  เพราะ  CAMPUS  SAFETY  ZONE  ถือวาเปนเฟส 2  ท่ีตอเนื่องมาจากการจัด
ระเบียบสังคม  ซ่ึงกอนหนานั้น  ศ.ดร.ปุระชัย  เปยมสมบูรณ  เปนรัฐมนตรี  ทานใหความสําคัญ
เร่ืองการจัดระเบียบสังคม  ชวงนั้น  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ยังไมไดมีกิจกรรมอะไรดําเนินการ  
ในฐานะท่ียานนั้นเปนยานอยูอาศัยแลวก็อยูในเขตจังหวัดนนทบุรี  ก็ไดรับคํารองเรียน  คํารองแรกผม
จําไดวาเราไดรับเชิญไปประชุมสมัย ศ.จรินทร ธานีรัตน  แลวเหมือนไดรับรองทุกขจากมหาวิทยาลัย
วาปญหาเยอะเหลือเกิน  ไมวาจะเปนเร่ืองยาเสพติด  เร่ืองของการคาประเวณี  เร่ืองของสถานบริการ  
เร่ืองของการพนัน  โตะบอล  มีท้ังคํารองเรียนไปถึงจังหวัด  ไปถึงผม  จนเปนท่ีมาของการประชุม
รวมกันวาจะหาทางคล่ีคลายแกไขปญหาอยางไรดี  ประชุม  2-3  คร้ัง  ก็เหมือนกับการแกไขปญหา
เฉพาะหนา  ประชุมทีก็ทําที  อยางวามันเหมือนแหน  เอากอนหินท้ิงลงตุมมันก็แหวก  แลวก็วูบเขา
มาใหม  ประชุม  2-3  คร้ังก็ดีระดับหนึ่ง  แตพอมามองดูซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  มันเปนชุมชนท่ี
มีคนอยูรวม  5,000  คน  ซ่ึงตรงนี้เราคํานึงถึงพอแม  ผูปกครอง ท่ีสงลูกมาเรียนคงไมคอยมีความสุข
นัก ถารูวามาอยูในสภาพนี้  จึงเปนท่ีมาท่ีเปนระบบอยูอยางถาวร  คือ  เอาตํารวจมาประจํา  24  
ช่ัวโมง  คงทําไมได  กิจกรรมหลัก ๆ คงเปนเร่ืองของการออกมาตรวจตรา  ซ่ึงกําหนดไว  5-6  อยาง 
หอพักตอนนั้นท่ีจดทะเบียนจริง ๆ จําไดวามี  4  หอพัก  นอกน้ันไมจดทะเบียนแลวเขาก็ไมรูดวย  
เม่ือกอนกลาวขวัญกันวาอยูเปนคู ๆ  แอบยองดูก็มีจริงเหมือนกัน  บางหอ นักศึกษาชายก็นั่งกิน
เหลา  ทะเลาะกัน ชวงกลางคืน  เขาเรียกวาแดนประลองยุทธ     ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8    เชามา
ก็มีรอยเลือด    ดีท่ีทางมหาวิทยาลัยเรียกมาจัดระเบียบจดทะเบียนหอพัก  ทางมหาวิทยาลัยก็
จัดเปนหอพักเครือขาย  อันนี้ผมวาเปนส่ิงท่ีดีอยางหน่ึงท่ีกระตุน  เมื่อกอนไมอยากมานะ  เขาไป
ตั้งสมมติฐานวาเด็กไมชอบอยูหอที่มีระเบียบ  ถาเขาจดอะไรตาง ๆ เขากลัวไมมีลูกคา  เลยมี
ความคิดวาใหเขาไปโฆษณาในมหาวิทยาลัย  เราเปดโตะใหเขาเลยแลวมีโบวชัวรแจก  ก็เปนตัว
สงเสริมใหเขาอยางหนึ่ง  ขณะเดียวกันเราก็มีใหดาวเปนรางวัลก็เปนจุดใหเขาอยางหนึ่ง  ตอนหลัง
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เกิดขอเปรียบเทียบก็บอกวาดีเหมือนกัน  ก็เลยทําใหชักจูงเขามา  ตอมาเห็นภาพโดยรวมเร่ิมดีข้ึน  
แตยังดีไมไดอยางท่ีใจหวัง  มันตองผาตัด  ส่ิงสําคัญคือ  เอาชุมชนเขามาดูแล  มามีสวนรวมอยาง
จริงจัง  ตั้งเปาใหได  อยากได  100  %  อะไรตาง ๆ ท่ีอยูในนั้น  อยางขายสุราขอใหปฏิบัติตามกติกา  
ใหเต็มท่ี  100  %  จริง ๆ จัดระเบียบอะไรตาง ๆ นาจะเปนสภาพท่ีดีข้ึน  นี่คือความจําเปนท่ี
มหาวิทยาลัยตองทํา  พอรวบรวมได 
 
 ทานคิดวาปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการจัดระเบียบสังคมใหประสบความสําเร็จ  ทานวามี
อะไรบาง 
 อันดับแรก คือ  การบูรณาการเปนส่ิงสําคัญสุดหรือการรวมกันทําเพราะอะไร  ตั้งแตแรก
สุดการรวมกันทํา  นี่คือจุดแรกท่ีเปนความคิดของทุกคนในการทํางานเพราะไมใชผมส่ังคุณ  ไมใช
เขาส่ังเรามา  เราคิดของเราเอง      มีสวนในการคิดแลวเราไปถาม    ขณะเดียวกันอยางท่ีสองมันเปน
การกระจายความผิดพลาดดวย    ถาพลาดคุณก็รับ  ผมก็รับ ถาดีก็ตองดีดวยกัน อยางท่ี 3 ปจจัย
อะไรตาง ๆ ก็ตองทํา มี 5 บาท คุณมี 10 บาท  ตองรวมกันถึงจะไปกันได  วันนี้ผมมีแรงคุณมีเงิน ก็
ตองชวยกัน พอเราลงกิจกรรมรวมกันมันก็ลงเปนแบบบูรณาการ พอลงไปทีมันก็เหมือนกองทัพ 
คุณมีปนใหญ ผมมีปนเล็ก ผมมีมีด ผมมีอาวุธกันคนละอยาง เชนท่ีเราลงไป เร่ืองนี้เทศบาลคุณมี
อํานาจ พูดไมรูเร่ืองก็จะจัดการ ตํารวจท่ีพูดไมฟง แตผมไมรูจะเอาอะไรไปทําเคาใชไหม คุณจัดการ
ไมมีใบอยางนี้ มีอาวุธคนละอยาง  ก็ชวยกันขณะเดียวกันปจจัยอีกอยางหน่ึง นอกจากเร่ืองของ
การบูรณาการแลวชุมชน แนนอนสุดแลวเขาอยูบาน ตองชก 10 ยก เขาามีโอกาสชก 10 ยก เราชก
ไมถึง แลวอีกอันคือการทําแบบคอยเปนคอยไป อยางท่ีพูดไวกอนหนานี้แลว เจาของหอพักเรา
ไมไดไปบังคับขูเข็ญเขาเหมือนคนรายตั้งแตแรก  เราเรียกเขามาประชุม  เรียกเขาใชไมนวม  ถึงเขา
มา สุดทายจริง ๆ ถึงตีไดเลย เราทํามานาน มีตัวอยาง ยังมีคนท่ีดึงดันมีแนนอน อยางนอย 3 -6 คน 
 
 การจัดระเบียบสังคมในซอยประชาชื่น-นนทบุรี  8 ทานวาจะประสบความสําเร็จมากนอย
แคไหน 
 ประสบความสําเร็จมากนอยแคไหนข้ึนอยูกับผูนําชุมชน หรือคนในชุมชนหรือผูมีสวน
รวม คือ พวกจังหวดั เพราะไมมีเวลาท่ีจะไปน่ังปกหลักอยูนั่นจริง ๆ เพราะวาเรามีหนาท่ีไปเคลียร
เหมือนกับการกวาดบาน พวกผมเปนคนกวาด กวาดสะอาดเรียบรอยคร้ังแรก แตคร้ังตอไปเหมือน
ไปลง แตข้ันตอไปตองดูอยาใหใครท้ิงเศษกระดาษนะ ถาใครท้ิงนิด ๆ หนอย ๆ คุณก็ชวยเก็บได
ไหม แตถามาวันดีคืนดีมีพายุกรรโชกหอบเศษฝุนมาบอกเราจะไดลงไป เพราะฉะนั้นตองคนท่ีอยูท่ี
นั่นท่ีจะตองคอยดูอยาใหใครท้ิงเศษกระดาษ ถาใครท้ิงเล็กท้ิงนอยก็ชวยกันเก็บชวยกันกวาดมันกจ็ะ
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สะอาดอยูตลอด ปจจยัความสําเร็จจะอยูท่ีชุมชน อยางท่ีผานมา ตอนหลังท่ีเราใหตํารวจไปอยู 
ตํารวจอาจไปอยูนิดหนอยไมตองมาก แตวาในรอบหน่ึงเดือน ใหมีการตรวจใหญอีกคร้ังหนึ่ง  
จริงๆ ตรวจไมจําเปนตองตํารวจก็ได เราตองการไปเปนเบ้ืองหลังใหพวกทาน พวกชุมชน ท่ีพวก
ทานบอกมา คือเปนผูสนับสนุนอยู แบบชวยอางอิง คือการอางอิงกัน ไมไดเปนเปาหมายใหม
เกินไป บางคร้ังคนท่ีอยูในพ้ืนท่ีพอไปทํา เห็นหนากันทุกวัน ไมไดเปนรองผูวามาเอง พอประชุมก็
โดนตําหน ิ มันอางอิงกันอยางท่ี อ.ฐิติวา เหมือนกนัเวลาตํารวจไปทํา เวลามีบัตรก็มาขาย ถาพูดถึง
สถานียอยตรงนั้นนะ ชวงนี้เสียดายเหมือนกันกเ็วลาเจอวิกฤตทีไรไดโอกาสทุกที ผูประกอบการ
หอพักกพ็ูด ๆ กัน ถาอยางนั้นคงจะตองรวมกันลงขันแลว แตกอนกมี็บางหอสนับสนุน แตตอนนี้ 
พอเรามาบีบจําเปนตองยายออก ทานผูการก็เปล่ียนเปนจุดสกดัแทน มันก็ยังไมแลวเสร็จ การ
ใหบริการความตอเนื่องมันกล็ดลงมาขางในเกิดความรูสึกมันหายไปหวั่น ๆ แตกอนมีไฟสวาง มี
ตํารวจดูอบอุน ตรงนี้พิเศษมีตํารวจมาดใูห ตอนนี้เหลือแตจุดสกัด ยังไมชัดเจนดวย  รูสึกอาจตอง
รวมตัวกันในกลุมผูประกอบการหอพัก    ตองเฉล่ียดูแลในเร่ืองของความปลอดภัย อาจเปนโอกาส
ใหมท่ีดี จากวกิฤตบางอยางก็ดี  
 
นายพิเชษฐ  ไพบูลยศิริ  รองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี 
 
 ความตอเนื่องนี้มันไมมี เพราะไมคิดเกิดจากความตองการของคนในพื้นท่ี จากเดิมในเรื่อง
การจัดระเบียบ  เร่ิมตนจากสมัยทานปุระชัย  ในป 2545 หรือ ป 2546 ท่ีกําหนดใหมีรัศมี 2 กิโลเมตร  
รวมกันระหวางพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี  และ พื้นที่ สน.ทุงสองหอง   ชวงนั้นผมเปนหวัหนาสํานักงาน
จังหวดั  และยายไปอยูจังหวดัปทุมธานี และยายกลับไปท่ีจังหวดันนทบุรี 1 ป  เขาไป กฟผ. และใน
กระทรวงฯ  และออกมาเปนรองผูวาฯ ซ่ึงท้ิงชวงเวลาประมาณ 3 ปได  และผมไดคุยกับทานคํารบ 
วาการจดัระเบียบฯ  เนื่องจากสังคมมันเปลี่ยนไปจากท่ีเคยนํารองไปในระยะรัศมี 2 กิโลเมตร ซ่ึง
ประเมินแลวปรากฏวาในเชงิพื้นท่ีไดทําแตกระบวนการบริหาร คือ เปนการประสานความรวมมือ
ใหไปดูแลในรัศมี 2 กิโลเมตร  ในลักษณะของการปองกันและปราบปรามมากกวา  กเ็ลยมามองวา 
ตองหาพื้นท่ีท่ีจะเขาไปกํากบัดูแลจึงมองเห็นวาปญหาของซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 เปนปญหาที่
สามารถเขาไปกํากับดูแลได ใหเกิดเปนระเบียบได และในขณะน้ัน พี่นองประชาชนแถวน้ัน 
มีปญหากันพอสมควร ซ่ึงสวนใหญเปนนกัศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เขาไปอาศัย  ความเจริญในซอย
ประชาช่ืน-นนทบุรี 8 มีการปลูกสรางอาคารเปนท่ีพักอาศัยเปนจํานวนมาก  ชุมชนมีประมาณ 200 
ครัวเรือนได และพ้ืนท่ีจริงๆแลว  มีทางเขาออกทางเดยีว และออกไดอีกทางหนึ่ง คือ ทางหอพัก
อินเตอร ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8/1  กอนท่ีจะตัดสินใจทําเร่ืองนี้ กไ็ดไปดพูื้นที่จริง เม่ือไปดูแลวก็
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คิดวา จากการที่จัดระเบียบสังคมนั้น ตองมีการกําหนดโซนข้ึนมา  ซ่ึงจะทําใหควบคุมไดงาย 
โดยเฉพาะนักศึกษาเอง จากการเฝาสังเกตการณจะเหน็ไดวาพฤติกรรมของนักศึกษาในบริเวณน้ัน มี
ปญหาคอนขางมาก  ในสวนของ สน. สวนหนาก็ไดพดูคุยกนัวาถามีปญหาในเชิงปฏิบัติเพราะมีแค 
2 หนวยงาน ถึงแมจะไดรับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ก็ตาม  ในส่ีแยกบริเวณราน
เซเวน อีเลฟเวน ปรากฏวา ยังไมมีการดแูลอยางใกลชิด และเปนส่ีแยกท่ีมีปญหาบอย โดยพบวา
นักศึกษามาซ้ือเบียร ของมึนเมา มานั่งดืม่ม่ัวสุมกัน  ปจจัยอีกอันหนึ่ง ราน Internet  ท่ีใหบริการ 
ปรากฏวาไมมีการสอดสองอยางจริงจัง  เร่ืองหอพัก จากการไปดูขอมูลของพัฒนาสังคมพบวามี
หอพักแค 6 แหง ท่ีจดทะเบียนจาก 64 แหง ถาจําไมผิด เร่ืองการจําหนายสุราก็เปนเร่ืองของ
สรรพสามิต  ปญหาเร่ือง ระบบการเขา-ออก เร่ืองการจราจร มีรถจอดขางทางกันเกะกะยังไมมีการ
จัดระเบียบ ปญหาเร่ืองภูมิทศันความเปนระเบียบ เห็นวาบานแตละบานก็ทําไปตามเร่ืองตามราว จึง
ไดเชิญคุณนพิล เฮงเส็ง  มาประชุมเพื่อหารือและเสนอความคิดเห็นของชุมชน แตใหมๆเขาก็ยังไม
เขาใจ เขายังมองวาเอาจริงเอาจังมันมากแคไหน เพราะเขาก็หวงเร่ืองผลประโยชนของธุรกิจของเขา
เหมือนกนัวาจะถูกควบคุมตรวจสอบ แตเม่ืออธิบายวาเปนประโยชนสุขของชุมชนหมูบาน และการ
ระมัดระวังชวยมหาวิทยาลัยฯ เร่ืองการดูแลนักศึกษาคือลูกหลานของเรา  เพื่อเขาจะไดอยูในท่ี
ปลอดภัยและจัดระบบใหเขารูปเขาราง คือหมายความวาใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท่ีกําหนด 
เชน นาํหอพักเขาสูระบบกฎหมาย เพื่อจะไดกํากับดูแลใหชัดเจนรวมท้ังในเร่ืองของความปลอดภัย 
เร่ืองการติดต้ัง CCTV ท่ีเกดิข้ึนชวง รานเซเวน อีเลฟเวน เร่ืองของการแจงขอมูลขาวสารไปยัง
นักศึกษา เม่ืออธิบายแลวทําใหเกิดความเขาใจ ทําใหสวนหนึ่งถาเห็นชอบในหลักการจึงไดฝากให
อาจารยไดลองไปคิดวาจะกาํหนด SAFETY ZONE หรือไปหาช่ือมาใหม สุดทายก็เปนช่ือ 
CAMPUS  SAFETY  ZONE  เม่ือจัดระบบตาง ๆ แลว  นําหนวยงานท่ีเกี่ยวของไมวาจะเปนตํารวจ 
สน.สวนหนา ดูแลเร่ืองความปลอดภยั เทศบาลดูแลเร่ืองความสะอาด สรรพสามิตดูแลเรื่อง
ใบอนุญาตการจําหนายสุรา วัฒนธรรมดูแลเร่ืองอินเตอรเน็ตสวนหอพักคือพัฒนาสังคมดูแล ใน
ขณะเดียวกนักใ็หชุมชนมีสวนรวม มีคณะกรรมการท่ีตั้งข้ึนมา สมัยนั้นก็เรียกวา คมซ.  
(คณะกรรมการความม่ันคงประจําซอย)  แตละซอยเขาจะมีกรรมการประจําซอยดแูลของเขาอยู โดย
แตละซอยเขาจะมีตวัแทนคณะกรรมการมาพูดคุยกนัในลักษณะท่ีการนําประเดน็ปญหาแตละแยก
ซอยมาประชุมกัน  อะไรท่ีแกไขไดเขาก็แกไข รวมถึงผูประกอบการหอพักดวย แตหากมีปญหา
แกไขไมไดในระดับจังหวดักจ็ะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง ก็จะมีผูวาราชการจังหวดั  รองผูวา
ราชการจังหวดั หนวยงานที่เกี่ยวของและสถาบันการศึกษา ตรงนีเ้ขาก็จะมีตวัแทนผูประกอบการ
หอพัก  ตัวแทนชุมชนมาพูดคุยกนั ในระดับบนเพ่ือหาทางแกไข ท่ีผานมาก็เปนไปไดดวยดี ท่ีตอง
ขอบคุณ คือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ท่ีเขาใจปญหาเพราะจริง ๆ แลวการทํางานในลักษณะนี้
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จะตองอาศัยความรวมมือกนัทุกฝายไมใชเฉพาะหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐเทานั้น
สถาบันการศึกษาซ่ึงถือวาเปนหัวใจสําคัญซ่ึงใหการดแูลเสมือน พอ-แม คนท่ีสองของเขา ซ่ึงให
งบประมาณสนับสนุนทุกอยาง ใหความรวมมือทุกอยาง  สองก็คือชุมชน ชุมชนเปนหลักสําคัญมาก
เพราะวาในโลกของการเปล่ียนแปลง หากจะดํารงไวซ่ึงการอยูรวมกันในสังคม ตองดูส่ิงแวดลอม ก็
คือ เร่ืองของชุมชนในการกําหนดบทบาทตาง ๆ ซ่ึง มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตยไดเปดกวางอยูแลว
สุดทายตัวแทนนักศึกษา คือนายกสโมสรนักศึกษาตองเขาใจซ่ึงเขาเปนตัวแทน ในลักษณะของการ
ทํางานส่ิงท่ีไดวางกรอบไว กคื็อ ในแตละหอพักอยากใหมีตัวแทนของนักศึกษา คอยดูแลเพื่อนๆ วา
มีปญหาอะไรบาง ลึกไปกวานั้น ก็อยากใหมีตัวแทนของ  นักศึกษาดแูลทุกช้ัน ขณะเดยีวกันถาปรับ
ตอไดก็คืออยางท่ีเคยพูดไว อยากให CAMPUS  SAFETY  ZONE มันเปนสถานท่ีท่ีใหนกัศึกษา ได
ใชเปนท่ีฝกทดลองภาคสนาม ของนักศึกษา โดนเฉพาะคณะนิเทศศาสตร คือ อยากใหมาพูดคุยกับ
ประชาชนในพื้นท่ีผานส่ือเสียงตามสาย คือไมจําเปนตองทําท้ังวัน อาจจะเปน เชาคร้ังหนึ่ง คํ่าอีก
คร้ังหนึ่ง แลวขอมูลขาวสารของสถาบัน หรือขาวสารของทางรัฐ ใหแกชุมชนและนกัศึกษาทราบวา
ความเคล่ือนไหวตางๆในการอยูรวมกันกบัมัน คือ อะไร พยายามทําใหตอเนื่องมันจะทําสังคมตรง
นั้นเปนสังคมตัวอยาง อีกสังคมหน่ึง อีกอยางหนึ่งคือการจัดกิจกรรมในชุมชน ระหวางนักศึกษากบั
ชุมชนหมูบานและสถาบันการศึกษาในเร่ืองวันสําคัญ ๆ ทางศาสนา ทําบุญตักบาตร เพื่อทําใหเกิด
จิตวิญญาณในการมีสวนรวม ผมเช่ือวาเด็กๆเม่ือมีกิจกรรมแลวเขาจะไมไปไหน เพราะจากเดิมท่ีเคย
ไปมองสภาพปญหาก็จะเหน็วา 3-4 ทุม แท็กซ่ีมาคอยรับ นักศึกษาไปเท่ียวแถวรัชดา ซอย 3 ซอย 4 
แลวกลับมาตี 2  ตี 3  มาซ้ือเบียรท่ีรานเซเวน  อีเลฟเวน กนิตอ จนเกิดเร่ืองทะเลาะเบาะแวงกนั  
หลังจากทําแลวจะเหน็วาคดตีาง ๆ นอยลง และเปนความภาคภูมิใจของชุมชนเขาเอง  ขอวาอยาท้ิง
เพราะวาอะไรที่เกิดประโยชน ควรจะใหแรงจูงใจเขาไป  จะใหใบประกาศ ชมเชยเขาเพื่อใหเกิดแรง
ขับเคล่ือนข้ึน เกิดความรวมมืออยางตอเนือ่ง  เพราะส่ิงท่ีหวงคือการพัฒนาอยางเนือ่งนั้นเอง  เพราะ
ปจจัยตาง ๆ ในดานงบประมาณ  หรือสนบัสนุน  มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มีพรอมแลวเพราะก็
เหมือนเอาลูกมาฝากเล้ียง  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติยอยูฝงกรุงเทพมหานคร แตใหลูกหลานมาอยู
ฝงจังหวดันนทบุรี  ก็ควรตองดู  อีกอยางเร่ืองการประชุมอยาใหเวน  เพราะถาเวนกจ็ะขาดชวง  อัน
นี้ตองทําความเขาใจวานโยบายรัฐถามีผูบริหารใหมหรืออาจจะงานยุง  ถาสถาบันไมกระตุนกจ็ะ
ขาดชวงไป  พยายามหาชุมชนใหเปนหลักใหได  ผมเองผานไปบอยก็เห็นวาชุมชนสะอาดข้ึน  มีการ
เปล่ียนแปลงดข้ึีน  เพราะชุมชนดแูลกันเองในบริเวณน้ัน  ถามีการดูแลกนัเองจะทําใหส่ิง
แปลกปลอมลดลง  บริเวณกอนเขาซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ท่ีมหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  จะทํา
อะไร  แตยังไมไดทํา  แตถาทําใหเปนลานกิจกรรมไดจะดี  เพราะปญหาคือ  เดก็ในซอยประชาช่ืน-
นนทบุรี 8  พอมืดลงไมรูจะไปไหน  ถาทําเปนลานกิจกรรม  หากิจกรรมใหทํา  เชน  ดนตรี หรืออ่ืน 
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ๆ ท่ีเกี่ยวกับการแสดงออก  โดยใหนกัศึกษาเปนคนจัดกันเอง  สถาบันสนับสนุนงบประมาณนิด
หนอย  ถามีกจิกรรมนักศึกษาก็จะไมไปไหน  อีกอยางหน่ึงถาเปนไปไดควรพาผูนําชุมชนไปทัศน
ศึกษาใหไปดคูวามเปล่ียนแปลง แตมีเงื่อนไขคือเม่ือกลับมาแลวตองมาปรับตัวเองใหไปดูรานตาง ๆ 
วาเขาพัฒนากนัไปอยางไรอาจตองลงทุนบางคงไมมาก แตส่ิงท่ีไดคือความรวมมือ จริง ๆ แลว
สถาบันกิจกรรมเยอะอยูแลวแตก็ตองปรับเพราะสังคมมันเปล่ียนไป  ส่ิงท่ีไดคือผูปกครองเขาจะ
หมดหวงลูกหลานท่ีมาอยู เพราะเรารับประกันแลววาต้ังแตหอพกัเขาสูระบบและมีการประสานงาน
อยางแทจริง  ก็คอยดูอีก 1-2 ป  จะมีการเปล่ียนแปลงไปเร่ือย ๆ แตท่ีนาเปนหวงคือนักศึกษาไมมี
กิจกรรมทําตอนคํ่า ๆ จึงไปขางนอก  ควรมีกิจกรรมใหเขาทํา  ประสานหนวยงานรัฐก็ได  จะเปน
ถนนคนเดนิกไ็ด  จดัใหเขา  ขณะเดยีวกันตองคุยกับสรรพสามิต ตองกํากับดแูลรานท่ีอนุญาตให
ขายเหลาควรจะไมใหมีเพิ่มโดยเฉพาะตูแชท่ีหยอดเหรียญควรดูแลใหใกลชิด  เร่ืองอินเตอรเนท็  
เกมส  เด็กท่ีตดิเกมสจะอยูในระดับ  ป.1 – ป.6  เม่ือเปล่ียนวยัไปก็มีการเปล่ียนแปลง  เร่ืองสําคัญจะ
เปนการม่ัวสุม  และโตะสนุกเกอรมากกวา  ตองถามการปกครองวาอนญุาตไดอยางไร  ถึงจะเปน
การพักผอนกค็วรกํากับดแูล  คือ  1.  โตะสนุกเกอร ตองไมมีสุรา  2.  ตองไมควรเปดเพิ่มอีก  เพราะ
ถาประกาศ  CAMPUS  SAFETY  ZONE  แลว  จังหวัดตองประกาศเปนเขตควบคุม  และใหชุมชน
ลง MOU  ส่ิงท่ีทานควรจะทําตอคือ  หารือกับจังหวัดใหเชิญประชุมและปรึกษาประธานชุมชนจะ
เอาอยางท่ีพูดไหมหรือจะเปดอะไรที่แตกตางออกไป  ตองไดรับมติท่ีประชุม  โดยให อาจารยฐิติ  
ลาภอนันต  เขาไปเปนกรรมการดวย  ผมวาเขาเหน็ดวยอยูแลว  มันจะเปนอกีมิตหินึ่งคือชุมชนนั้น
ดูแลโดยชุมชน  อีกเร่ืองหนึง่คือระบบการจัดเก็บขยะในบริเวณนั้น ผมคิดวายังมีปญหาอยู  เร่ืองของ
ระบบความปลอดภัยในกรณีเกดิเหตุไฟไหม  ลองสํารวจดูวามีปมหัวแดงกีจุ่ด  และควรจะมีซักกี่จดุ  
หนวยงานท่ีชวยได  คือ  การประปา  และ เทศบาล  เช่ือวาเทศบาลเอาดวยอยูแลว  ถามีการเสนอ
โครงการเขาไปเขาก็ตั้งงบซ้ือปมหัวแดงมาติดแคนัน้เอง  ทานไมคิดตอวาจะจัดระบบอยางไรใหเปน
ตัวอยางท่ีดีตอไป  อยางเร่ืองไมกระดก ผมอยากใหมีคือเที่ยงคืนไปแลวใครจะขับรถเขาไปตองแลก
บัตร  เช่ือวาทานควบคุมไดอยูแลว  เชน  รถแท็กซ่ี  หรือ  รถนอกพื้นท่ี  สวนคนในพืน้ท่ีจะใช
สต๊ิกเกอรหรืออะไรแทนก็ได  ออกโดยชุมชนก็ได  เพือ่ใหชุมชนเขาดูแลตัวเอง  คอย ๆ คิด  คอย ๆ 
ทําไป  เชน  เดือน หรือ  2  เดือน  คอยประเมินวาเกดิปญหาอะไรบางและก็เอาปญหามาแกไขทีละ
เร่ืองก็จะเปนประโยชน  เชน  การทําความสะอาดบานเรือน  ตอไปชุมชนมีสวนรวมแลวทาสีบาน
เดียวกันก็ได  ปลูกตนไมอะไรก็ได  พยายามหาสัญลักษณของชุมชนใหได  เหมือนกับชุมชนศาลา
แดงเหนือ  ตําบลสามโคก  มีเอกลักษณของเขาคือ  ชุมชนจะไมมีเร่ืองอบายมุข  โดยชุมชนเขาจะคุม
กันเอง  และทุกวันเขาจะสวดมนตตอนบาย  3  โมง  และบานเรือนในชุมชนเขาจะมีบอบําบัดน้ําเสีย
ในครัวเรือนแบบภูมิปญญาชาวบานไดรับรางวัลยูเน็ตโก  ผูคนในชุมชนก็ไมเยอะเทากับของเรา  แต
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เขาทําเปนชุมชนเมือง  ทานลองทําดูหาแนวรวมของนกัศึกษา  แตปญหาท่ีสําคัญ  คือ  พวกท่ีเรียน
จบแลวไมไปไหน  เร่ืองนีท้านตองใหตํารวจเขาติดตามพฤติกรรม เพราะอาจมีเร่ืองของยาเสพติด
หรือส่ิงผิดกฎหมาย  แตเร่ืองนี้ตองไดรับความรวมมือจากหอพักวาทําไมจบแลวไมออกไปอยูท่ีอ่ืน  
เม่ือขอดูรายช่ือขอมูลแลวทางมหาวิทยาลัยตองแจงใหตาํรวจทราบดวย  เชน  นักศึกษาพนสภาพไป
แลวแตยังอยูเพราะอะไร  ทําแบบนี้จะชวยลดปญหาในมหาวิทยาลัย  ควบคุมนักศึกษาได  โดยให
ตํารวจไปกดดนัคนท่ีมีพฤตกิรรมแบบนี้  เร่ืองท่ีสําคัญทานลองดูแลวกนั 
 เร่ืองของนักศึกษาที่อยูประจําหอพักขอใหมีหัวหนาทีม  เรียกมาขอความรวมมือใหชวย
ดวยในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัย  หรือใหเปนคะแนนกิจกรรมนักศึกษาโดยใหชุมชนเปนผู
รับรองให  ตองมีกิจกรรมไมงั้นก็ตางคนตางอยู   
 เร่ืองเงินกองทุนของมหาวิทยาลัย  ปกติก็ไดรับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอยูแลว  แตให
โอกาสชุมชนไดใชบางจริง ๆ  แลวชุมชนเขาหาเงินไดอยูแลว  แตมหาวิทยาลัยก็ควรใหการ
สนับสนุนดวย  ไมตองมากก็ได  จัดทํากิจกรรมใหชุมชนไดทํารวมกัน 
 พื้นท่ีในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  พัฒนาเต็มไปหมดแลว  เพียงแตทานไปจัดระเบียบ
เทานั้น  ความปลอดภัยสําคัญท่ีสุด  ตึกท่ีอยูติดกัน  หากมีเหตุจะอพยพคนลงมาอยางไร  ถือเปน
ประเด็นสําคัญ  ถาคืนท่ีเกิดเหตุจะอพยพคนลงมาจากตึก 7 – 8  ช้ัน ไดอยางไร  ทานตองใหจังหวัด
ทําแผนฝกซอมอพยพผูคนหากเกิดกรณีเพลิงไหม  วาจะเขา – ออก  ทางไหน  รถดับเพลิงจะเขาทาง
ไหน  เคยเสนอใหทางมหาวิทยาลัยจัดท่ีจอดรถและก็เก็บเงิน  เพราะปกติจอดในซอยก็เสียเงินจอด
อยูแลว  สนามท่ียังไมไดใชหนาซอยจะบล็อกไวเปนท่ีจอดรถไดไหม  มันตองมีการปรับให
สอดคลองกับสภาพสังคมที่เปล่ียนไป  ชุมชนตองคิดวาจะทําอยางไรท่ีจะไมใหมีรถจอดในซอย
หรือหาท่ีจอดตรงไหน  เจาของหอพักก็ตองคิด  เพราะอาคารขนาดใหญตองมีท่ีจอดรถ  ตองไปดูให
รอบคอบอีกคร้ังหนึ่ง  เพราะสังคมปจจุบันจะอยูไดตองชวยเหลือรวมมือกัน  จะใชกฎหมายมาจับ
ท้ังหมดสังคมก็เดินตอไปไมได  การศึกษาก็เชนกันผูปกครองเขาจะรูสึกปลอดภัยก็ตอเม่ือระบบตาง 
ๆ จัดเรียบรอย  โดยเฉพาะผูปกครองตามตางจังหวัดจะหวงใยมากกวาผูปกครองในกรุงเทพฯ  
เพราะอาจจะไมคอยใกลชิดกันมากนัก  เพราะฉะนั้นจะทําอยางไรท่ีทางสถาบันจะมีสวนชวยเหลือ
ผูปกครองอยางไรรวมกับชุมชน  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเปนมหาวิทยาลัยแรกท่ีจัดระเบียบ
สังคมไดสําเร็จเกิน  60 %  สวน  40 %  เปนสวนท่ีจะพัฒนาแกไข  ปรับปรุง  เปล่ียนแปลงให
สอดคลองกับภาวะท่ีเกิดข้ึนจริง  อยางเทคโนโลยีปทุมธานี ก็ยังไมคืบหนา  เพราะผูบริหาร
สถาบันการศึกษามองเปน  2 สวน  สวนท่ี  1  คือ  มองวาเปนหนาท่ีของรัฐตองจัดการ  สวนท่ี  2  
คือ  มองวาเปนหนาท่ีของสถาบัน  รัฐไมตองมายุง  จึงทําใหรัฐไมอยากเขาไปยุงเกี่ยวเพราะไมรูวา
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จะใหทําอะไรไดแคไหน  สุดทายแลวท้ัง  2  แนวคิด  ผลเสียก็ตกอยูกับนักศึกษาท่ีไมไดรับการดูแล
ใหอยูในท่ีปลอดภัย  ซ่ึงในเขตเทคโนโลยีปทุมธานี ไดขอมูลวานักศึกษาประสบอุบัติเหตุมาก  คือ   
1.  ไมสวมหมวกกันน็อค  2.  ไมมีทะเบียน  3.  เมา  และมีปญหาทะเลาะวิวาทมาก  สวนสําคัญของ
การจัดระเบียบสังคมสรุปสุดทายก็คือการทํางานทุกฝายตองมีประธาน  และเห็นตรงกันวาจะทํา  ถา
ไปบังคับใหทําคงเปนไปไมได  เชน  สถาบันการศึกษา  ชุมชน  นักศึกษา  ตองมีศรัทธาท่ีจะทํากอน
จึงจะสามารถทําไดสําเร็จและตองรูจักการให  คือ  ใหโอกาสชุมชนและนักศึกษา  ใหกําลังใจ  ให
ทุกอยาง  เพราะการให  คือ  ทศพิศราชธรรม ขอท่ี  1  ถาเราไมรูจักการใหไมมีทางท่ีจะสําเร็จได  
การทํางานก็ใหยึดหลักวา  1.  อยากทําไหม  ถาเห็นรวมกันวาทําก็ทํารวมกัน  2.  ใหโอกาสทุกคนได
มีสวนรวม  รางวัลก็ตองไดรับดวยกัน  กําลังใจเปนส่ิงสําคัญเพราะเปนการขับเคล่ือนฟนเฟองแตละ
ตัวขับเคล่ือนไดเพราะฟนเฟองตัวเล็ก ๆ ไปหมุนตัวใหญใหเกิดแรงขับเคล่ือนไป  ในชุมชนก็
เหมือนกันองคประกอบดานตัวบุคคลตองไปรวมกัน  สวนปจจัยแวดลอม  เชน  หนวยงาน  การ
บริหารตาง ๆ เปนสวนสนับสนุนเทานั้น  ส่ิงสําคัญ  คือ คน  ถาเกิดความขัดแยงตองคุยกันกอน  ให
เขาใจตรงกันกอน  คนเวลาทํางานจะใชระหวางทางเปนสําคัญไมมองที่เปาหมาย  เพราะคนมีท้ัง
ดานดีและไมดี  จะทําอยางไรใหคนดานไมดีลดลงและใชดานดีออกมา  ในปจจุบันสังคมขาดตัวแบบ  
เด็กไมมีท่ียึดเปนตัวแบบ  เพราะไมรูวาใครดีหรือไมดี  แลวแตจะนําเสนอในดานดีหรือไมดีออกมา
ใหเด็กยึดเปนตัวแบบ  ในสังคมถาหาตัวแบบไมไดเราก็ไมสามารถสงตอได 
 ปจจุบันการจัดระเบียบสังคมในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  เปนโครงการนํารองของ
ประเทศ  ถาทําสําเร็จก็สงตอใหเปนตัวอยางใหท่ีอ่ืนเขา   ถือเปนแบบอยางท่ีดีถึงจะไม  100  %  ก็
ตาม  เพราะวาโลกมันเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ถึงจะสําเร็จแค  60 %  อีก  40 %  พรอมรับการ
ปรับปรุง  แกไข  มันก็ไปของมันได  ดีกวาไมไดทําอะไรและย่ําอยูกับท่ี  และอยางเอาปญหาเปนตัว
ตั้งเพราะปญหาทุกปญหาสามารถแกไขได  ใหมองท่ีเปาหมาย  คนเปนตัวกอใหเกิดปญหา  มันตอง
ลดปญหาโดยกระบวนการคิดของคนท่ีจะแกไข  จะแกไขปญหาไดจะชาหรือเร็วข้ึนอยูกับปญหา
ของเรา  มนุษยมีชวงอายุไข  คนทุกคนเวลาที่เหลืออยูถามวาจะสงตอใหคนรุนหลังอยางไร  ชุมชนก็
เหมือนกัน  ถาอยากเห็นลูกหลานของทานอยูอยางปลอดภัย  อยูดีมีสุข  ทานก็ตองเร่ิมกระบวนการ
จัดการต้ังแตวันนี้  อยารอเพราะอีกหนอยทานก็จะไมมีแรง  ลูกหลานทานก็โตข้ึนทุกวัน  ถาไมมีตัว
แบบท่ีดี  เขาก็ยึดตัวแบบท่ีไมดี  สุดทายก็ถามวาทานจะเดินไปกับผมไหม  พรอมและมีศรัทธาใน
การที่จะทํางานรวมกันหรือไม  สุดทายสังคมก็ตองเอาดวย  ถาทานนอนแลวยังกลัววาใครจะมา
ขโมยของไหม  หรือหวงลูกหลานวาจะอยูอยางไร  ดังนั้น  เปนส่ิงท่ีสังคมจะตองรวมกันทํา  ใน
ซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  เปนพื้นท่ีท่ีนาศึกษา  เพราะวาผูนําชุมชนคอนขางมองไปในทิศทาง
เดียวกัน  ถึงแมวาจะมีผลประโยชนสวนตัวรวมอยูบาง  แตใหเราทําความเขาใจกับเขาวาท่ีเหลือ
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บางสวนท่ีเขาไดรับประโยชนอยูแลว  สวนท่ีเหลือขอคืนใหสังคมบาง  เชน  หอพักอินเตอร  ซ่ึง
ตอนแรกขัดมาตลอด  แตตอนนี้ก็รวมมือกับเราดวย  เขาเองก็เสียผลประโยชนบางสวนเหมือนกัน  
ตองดีใจดวยกับมหาวิทยาลัยเปนสวนหนึ่งของสังคมทีดู่แลมาตลอด  และตรงนี้เองทานสามารถให
ผูปกครองไดทราบวาเรามีการตรวจจัดระเบียบสังคม  แตที่อ่ืนไมมี  จะทําใหผูปกครองเกิดความ
เช่ือม่ันวาไมใชเฉพาะเร่ืองการใหความรูเพียงอยางเดียว  เราดูแลความเปนอยูในและนอกร้ัว
มหาวิทยาลัยอักดวย 
 
นายชวลิต  ธูปตากอง  รองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี 
 
 มีความสําคัญมากนอยแคไหนในการจัดระเบียบสังคม 

มีความสําคัญอยางยิ่งเพราะในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  เปนบริเวณท่ีนักศึกษาที่เปน
เยาวชนถือวาเปนวัยหัวเล้ียวหัวตอเขามาอยูรวมกัน  ซ่ึงในการปลอยใหมาอยูรวมกันแบบนี้โดยไมมี
ระเบียบกติกา เชน การแบงแยกหอพักชาย-หญิง  ไมมีการเฝาระวังจากภาครัฐท่ีเกี่ยวของ  ซ่ึงอาจ
สงผลกระทบตอการเรียนของเขา   ปญหาการม่ัวสุม  ปญหาการดื่มสุรา  และปญหาอ่ืนๆ  ซ่ึงโอกาส
ท่ีจะสงผลกระทบตอการเรียนของเขา อาจจะทําใหเรียนไมจบ  และมีผลกระทบตอสังคมไดมาก
เพราะเปนแหลงท่ีมีนักศึกษาอยูมาก 
 
 ปจจัยท่ีสําคัญในการจัดระเบียบสังคม 

1.  ตัวต้ังก็คืออยูตรงน้ี มันเกี่ยวของกับทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยโดยตรง ซ่ึงประเด็น
สําคัญก็คือ ใหนักศึกษาเขามามีสวนรวม  ซ่ึงตอนนี้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยก็ทําอยูแลว  ถือวา
เปนเร่ืองยากในการดําเนินการ และก็มีมหาวิทยาลัยนอยแหงท่ีทําอยู  ประเด็นนี้เปนประเด็นสําคัญ
เพราะถามหาวิทยาลัยไมใหความรวมมือกับภาครัฐ  เอาที่มีหนาท่ีโดยตรงก็ทํางานไดลําบาก  
เพราะวาบางท่ีระบบการแกปญหาท่ีเกี่ยวของกับนักศึกษา  บางเร่ืองใชความรุนแรงไมได  ใช
ทางตรงไมได   ตองใชทางออม  โดยใชความเปนลูกศิษยกับอาจารยก็จะชวยไดมาก  เพราะฉะน้ัน
หลักท่ีสําคัญก็คือมหาวิทยาลัยตองใหความรวมมือและเห็นความสําคัญตรงนี้ 

2. หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดระเบียบสังคมในพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี 
รับผิดชอบกับเร่ืองปญหายาเสพติด  ปญหาอาชญากรรม  และปญหาอ่ืน ๆ  อีกมากมาย ดังนั้น
หนวยงานของภาครัฐเองตองใหความสําคัญอยางจริงจัง  ไมวาจะเปนตํารวจ  พมจ.ซ่ึงดูแลเร่ือง
หอพัก  สรรพสามิตท่ีดูแลควบคุมรานเหลาใหขายตรงเวลา  มันก็ชวยไดบางตรงน้ี  แตหนาท่ีของ
เขาตองดูแลท้ังจังหวัด เขาอางไดวาก็ดูแลท่ัวไป  แตพื้นท่ีตรงน้ีเปนพื้นท่ีท่ีมีนักศึกษาอยูมาก   ถา
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เจาหนาท่ีหันมามองบริเวณนี้ใหมาก  แตก็ไมใชตางคนตางมอง  ก็ตองมีคณะทํางานท่ีเปนรูป
แบบอยางทุกวันนี้ ทางจังหวัดโดยมีผูวาราชการหรือเจาหนาท่ีทางจังหวัดเปนคนควบคุมดูแล  ซ่ึง
ทางจังหวัดเองก็ตองถือเปนนโยบายที่สําคัญ คือ เปนสวนหนึ่งของนโยบายการแกไขปญหายาเสพ
ติด  การแกไขปญหาการจัดระเบียบสังคม  แกไขปญหาเยาวชนในพื้นท่ี  เพราะฉะนั้นถาทุกวันนี้
การจัดระเบียบสังคมเปนรูปธรรมมากขนาดน้ีแลว เพียงแตใหภาครัฐปฏิบัติหนาท่ีอยางจริงจังมาก
ข้ึน เชน ขอใหพื้นท่ีโซนน้ีไมมีการจําหนายเหลา ถึงแมวาจะไมมีกติกามาบังคับ  แตเราก็สามารถบีบ
ผูประกอบการ  คือ  กําหนดใหรานในโซนน้ีขายเหลาตามเวลาตามขอบังคับของเรา  ถาไมปฏิบัติก็
จะไมมีการตอใบอนุญาตให  มันก็จะทําใหดีข้ึน กรณีหอพักก็เชนกัน บังเอิญพื้นท่ีบริเวณน้ีมีการ
เติบโตของหอพักท่ีไมถูกตองมานาน  พอจะมีการประกาศบังคับอะไรก็ตองคอยเปนคอยไป  

3.  ปจจัยสําคัญท่ีเหมาะสมอีกตัวหนึ่งก็คือ  เร่ืองของชุมชน จะตองรวมกันรับผิดชอบตอ
ชุมชน ซ่ึงหมายถึงผูประกอบการหอพัก  กรรมการชุมชน  เปนโครงการท่ีมีอยูตรงน้ี  ควรใหความ
รวมมือหากเราเขาไปขอรอง 
 
 ปญหาและอุปสรรค  แนวทางท่ีควรปฏิบัติ 

ในสวนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ถือวาใชได  มีสวนรวมมากพอสมควร  แตในสวน
ของภาครัฐคิดวาการดําเนินการยังไมจริงจังพอ  จะตองมีการคุยกันใหมากกวานี้  ตอนนี้ถือวาการ
ทํางานเปนรูปเปนรางดีแลว  แตเราอยากเห็นแนวทางและแผนงานท่ีชัดเจนมากกวานี้วาเปนอยางไร  
เร่ืองหอพักดําเนินการอยางไร  มีกฎขอบังคับก็จริง  แตถาจดทะเบียนถูกตองไดก็ควรจด หากยัง
ไมไดจดทะเบียนควรจะมีแนวทางแกไขอยางไร  เร่ืองรานจําหนายสุรา  รานอินเตอรเน็ต  จะมีการ
ควบคุมดูแลอยางไร  เร่ืองภาพรวมของการจัดระเบียบสังคมและสถานบริการตาง ๆ  ฝายปกครอง
ในพื้นท่ีตรงนี้หมายถึงอําเภอ ตองมีบทบาทใหมากข้ึนในเร่ืองความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน
มันตองมีนโยบายรวมกัน  หลายสวนอาจไมมี  แตในพื้นท่ีนี้ตองมีพิเศษ  เชน  ตองมีสถานีตํารวจ
หรือปอมใหพื้นท่ี  ซ่ึงมันคุมคากวาในอนาคต ในภาพรวมของจังหวัดจะมีงบยุทธศาสตรในเร่ือง
ของความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน  ซ่ึงทานผูวาราชการจังหวัดถือวาเปนส่ิงสําคัญเพราะเรา
เปนเมืองท่ีอยูอาศัย   เร่ืองการดูแลของตํารวจจะใหมีการไปจางตํารวจมาเพ่ิมมันเปนเร่ืองยาก  เรา
ตองอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในชุมชนเมืองท่ัวไป  การติดต้ังกลอง CCTV  ในซอยตางๆ ทาง
หนวยงานของรัฐควรมีการพูดคุยกันมากกวานี้  ซ่ึงทุกสวนควรจะมีขอมูลของตัวเองใหชัดเจน และ
ในตอนนี้นาจะเปนเร่ืองหอพักท่ีดูชัดเจนท่ีสุด  แตในการบูรณาการเร่ืองการจัดระเบียบสังคมไมใช
เร่ืองหอพักอยางเดียวมันมีเร่ืองอ่ืนอีก  เชน  เร่ืองสถานบริการ  เร่ืองการจราจร  เร่ืองความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน  การที่มีระบบเวรยามก็จะดีข้ึน ชุมชนจะชวยอะไรไดบาง  หนวยงานท่ีดูแล
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ชุมชนตรงนี้ก็คือเทศบาล  เพราะฉะน้ันชุมชนจะดีหรือไม  นอกจากชุมชนเองแลวก็ยังมีคนท่ีตอง
สนับสนุนงบประมาณก็คือเทศบาล  ฉะนั้นเทศบาลตองเขามามีบทบาทใหมากกวานี้  ในความรูสึก
จริง ๆ แลวเห็นสมควรใหตองมีการบูรณาการใหมากกวานี้  ทุกวันนี้ถือวาออนไปในมุมมองแลว
เห็นวาหนวยงานปกครองตองมีบทบาทใหมากกวานี้  ถึงแมชุมชนนี้อยูหนามหาวิทยาลัยก็จริงแต
มหาวิทยาลัยก็เปนไดแคเลขาเทานั้น 
 

 ขอเสนอแนะ 
 เห็นดวยกับโครงสรางการทํางานในรูปของคณะกรรมการแบบน้ี แตก็ควรมีการปรับปรุง
โครงสรางใหมใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน คือควรมีการบูรณาการใหมากข้ึน มีการประชุมใหถ่ีกวานี้ 
กําหนดบทบาทใหชัดเจน ซ่ึงขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยเองก็มีการดําเนินงานอยูแลว แตภาครัฐจริงจัง
แคไหน ควรดึงเทศบาลใหเขามามีบทบาทในชุมชนดวย  เพราะโดยฟงช่ันแลวเทศบาลก็สามารถเขา
ไปดําเนินการได เชนถาคนในชุมชนจะทําใหสังคมในชุมชนดีข้ึน ดานกฎหมายเองก็ไมมีอํานาจ   
ตองใชกฎของรัฐของภูมิภาคท่ีถือกฎหมายอยูโดยการไปขูไปปลอบ  ควรใชพระเดชใหมากในการ
ทํางานกับชุมชน 
 ในชวงส้ินปส่ิงท่ีอยากจะรู  คือ  แผนงาน หรือ  กิจกรรมในโซนของการจัดระเบียบสังคม  
วาแตละหนวยงานทําอะไร เชนปนี้ทําแคนี้   ปหนาจะทําอะไร  มีแผนงานท่ีชัดเจนเพ่ือจะไดนําไป
เปนตัวตั้ง จะไดเห็นชัดเลยวาไดทําตามแผนงานหรือไม  จะไดตรวจสอบติดตามกันได  ไมเชนนั้นก็
ไมมีอะไรเปนหลัก  ถามวาทําไมตองทํา  คําตอบคือพื้นท่ีท่ีเปนชุมชนใหญและเปนแหลงท่ีนักศึกษา
อาศัยอยู ทุกสวนควรตองมาพูดคุยกันใหชัดเจน  วาจะดําเนินการอยางไรใหเปนแนวทางเดียวกัน  
จะทําหรือไมก็ตองพูดกันใหชัดเจน 
 
นายนิพล  เฮงเส็ง  (ประธานชุมชนซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8) 
  
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมีความจําเปนแคไหนท่ีมีการจัดระเบียบสังคม 
 ผมคิดวามีความจําเปนคอนขางสูงเพราะความคิดของผม  คือ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
เปนท่ีทํางานถาเปรียบเทียบแลว  สวนซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  เปนท่ีพักอาศัยเปรียบเสมือนบาน  
นักศึกษาจะไปเรียนท่ีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  แตก็มาพักในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ถึงแมวา
จะมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนพักอาศัยอยูบางแตก็นอย  สวนใหญเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตยเกือบ  100 %  การจัด  CAMPUS  SAFETY  ZONE  ถือวาเปนการสงเสริมการอยูให
มีความปลอดภัยเปนการอยูรวมกันอยางมีความสุข  การอยูรวมกันเปนหมูทําใหเกิดความสามัคคี  
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การอยูรวมกันเปนกลุมเปนหมูท่ีทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจัดระเบียบสังคมใหนั้นก็ทําให
สังคมดีข้ึน  เปนรูปธรรม  แตถาไมมีรูปแบบ  ไมมีการจัดระเบียบ  ปญหาก็จะเกิดข้ึนมากมาย   
การจัด  CAMPUS  SAFETY  ZONE  ก็คือการดูแลรวบรวมและจัดการกับปญหาท่ีจะเกิดข้ึนให
เปนรูปธรรม 
 ถาคิดอีกมุมหน่ึงก็คือ  การใหความปลอดภัยแกประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณซอยประชาชื่น-
นนทบุรี 8  หรือรอบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ถือวา  CAMPUS  SAFETY  ZONE  ใหความ
ปลอดภัยกับคนท่ีอยูอาศัยเปนอันดับหนึ่ง  แตผมมองวา  การจัด  CAMPUS  SAFETY  ZONE  เปน
การทําใหสังคมอยูกันเปนหมูมิตรและเขาใจกัน  มีระเบียบ  และปองกันตนเองมากกวา  
อยางหนวยงานของรัฐเราก็หวังใหเขามาดูแลความปลอดภัยให  อยางเชนหนวยงานรัฐของจังหวัด
นนทบุรี  ตํารวจก็มีนอยจะใหมาดูแลก็คงไมท่ัวถึง  สวนใหญก็ตองใชการจัดระเบียบสังคมท่ีเราวาง
กันไวใหมีการดูแลตัวเองบาง  ออกระเบียบบางสิ่งบางอยางท่ีเรานึกไมถึงมาใชปฏิบัติกันในชุมชน  
หรือทําตามกฎหมายใหอยูในรูปแบบรวมกันบาง  สวนเร่ืองอ่ืน ๆ ก็มีความสําคัญไมใชเฉพาะ
นักศึกษาแมแตชาวบานหรือชุมชนไหนก็ตามถาไมมีกฎระเบียบ  สังคมนั้นก็จะแยทําใหการเปนอยู
เปนไปแบบตัวใครตัวมัน  ถาจะไปหามใหคนไมปลน  จี้  วิ่งราว  กันก็คงไมได  แตหามใหนอยลง
ได  ถามวายังมีไหม  ก็ยังมีอยู  1-2  %  แตกอนหนานี้มี  30-40  %  ปจจุบันก็ดีข้ึน  ในซอยไมใชมีแต
นักศึกษา  ยังมีชาวบาน  หนุมสาว  คนแก  และเด็กเล็ก  เม่ือเขาไดรูวาสังคมมีระเบียบอยางไรเขาก็
จะทําตามกฎระเบียบกันมากข้ึน 
  
 ปจจัยท่ีสําคัญเก่ียวกับการจัดระเบียบสังคม 
 ปจจัยก็คือ  บุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  การประชาสัมพันธในระดับหนึ่งก็ถือ
วาดี  การออกกฎกติกา  เวลาประชุมก็ทําใหเราไดรูวาจะมีกฎกติกากันอยางไรท่ีจะอยูรวมกัน  ดูแลว
ไมไดหนักหนาสาหัส  แตขอสําคัญ  คือ  จะเขามาชวยกันไดมากหรือนอยเทานั้นเอง  สวนเจาหนาท่ี
ถือวาสําคัญในระดับหนึ่ง  จุดสําคัญหลัก ๆ ก็คือ  กรรมการชุมชน  มหาวิทยาลัย  เจาหนาท่ีของ
มหาวิทยาลัย  เจาหนาท่ีของรัฐ  เจาหนาท่ีตํารวจ  เทศบาล  ถามาทํารวมกันเต็มท่ีไมวาชุมชนไหนก็
มีความสุขกันท้ังนั้น  เพราะตํารวจก็ตองมาดูแลอยูแลว  แตถาจัด  CAMPUS  SAFETY  ZONE  เขา
จะไดดูแลมากข้ึน  ถามวาจําเปนไหม  ผมวาจําเปนมาก 
 
 ประสบความสําเร็จใหมในการจัดระเบียบสังคม 
 ขอตอบเปนเร่ือง ๆ ไป   ถาถามวาประสบความสําเร็จ  ภาพรวมก็ประมาณ  60-70 %  แตถา
แยกเปนเร่ือง ๆ ลงมา  เพราะวาการทํางานในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ตองการใชหลายหนวยงาน  
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บางหนวยงานเขามาจะ OK  อยางอาจารยหรือตัวแทนมหาวิทยาลัยเขามาก็ทํางานกับนักศึกษาได
เต็มท่ี  ผมถือวาประสบความสําเร็จเกือบ  100  %  อยางกับนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานตาม  เชน  
นักศึกษาท่ีตี  ฟนแทง  กินเหลาเมายากัน  ก็ดีข้ึน  จํานวนลดลง  ถือวาประสบความสําเร็จ  70-80 %  
ผมถือวาดีมาก  ก็มีบางเชนปญหาการจัดระเบียบหอพักคิดวายังสอบตกอยู  เร่ืองอ่ืน ๆ ผมก็คิดวาพอ
ไปได  อยางหอพักก็นาเห็นใจท่ีกฎหมายออกมาโดย  ณ  ปจจุบันกฎหมายนี้ออกมาตั้งแต  พ.ศ.  
2507  ถือวาบางสวนมีความลาหลัง  แตอาจจะไมลาหลังถานําไปใชกับชุมชนท่ียังไมแออัด  หรือ
ชุมชนท่ีไมเหมือนซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  ถาใชกับซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  คิดวาควร
ปรับปรุง  เพราะซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  เปนชุมชนที่แออัดและเปนนักศึกษาสวนใหญ  เพราะ
บางมาตรายังใชกับซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  ไมได  พ.ร.บ.  นี้ควรมีการแกไข  เพราะแตละซอยไม
เหมือนกันอยางในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  กับซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 7  ก็ยังไมเหมือนกัน  
ความเปนอยูของคนในซอยก็ไมเหมือนกัน  ในซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8  เท่ียงคืนคนก็ยังไมนอน
กันเลย  ซอยอ่ืนเขาก็นอนกันหมดแลว   
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ผนวก ช. 
 

คําสั่งท่ีเก่ียวของกับการจัดระเบียบสังคม 
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รายการเอกสารผนวกคําส่ัง  ศอ.ปส.ท่ี  10/2550  ลว.  14  มีนาคม  2550 
1.  แนวทางและข้ันตอนการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
2.  สรุปแนวคิดการจัดระเบียบสังคม 
3.  แบบสรุปการสํารวจขอมูลจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการรายจังหวัด 
4.  แบบสํารวจขอมูลเด็ก/เยาวชนในเปาหมายจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
5.  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจัดระเบียบสังคม 
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แนวทางและขัน้ตอนการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
 
1.  เหตุผลและความสําคัญ 
 การจัดระเบียบสังคม  เปนมาตรการหน่ึงท่ีมีการนํามาปฏิบัติเพื่อควบคุมพื้นท่ีไมใหมีปจจัย
ท่ีเอ้ือใหเกิดปญหายาเสพติด  แตเนื่องจากสถานท่ีและพฤติกรรมท่ีจําเปนตองมีการจัดระเบียบมี
หลายประเภท  เกี่ยวของกับกฎหมายและระเบียบตาง ๆ หลายฉบับ  และอยูภายใตอํานาจ
ควบคุมดูแลของหนวยงานหลายหนวย  จึงมักเกิดปญหาในการปฏิบัติ คือ  แตละหนวยหรือแตละ
พื้นท่ีมีความเขาใจการนํามาตรการจัดระเบียบสังคมไปใชแตกตางกันและมีวิธีปฏิบัติท่ีแตกตางกัน  
โดยตางฝายตางปฏิบัติไปตามภารกิจ  หรืออํานาจหนาท่ีของหนวยงาน  ไมมีการเช่ือมโยงและ
ประสานการทํางานรวมกัน  กระบวนการจัดระเบียบสังคมและผลท่ีเกิดข้ึนในแตละพื้นท่ีมีความ
แตกตางกัน  ทําใหสภาพสังคมในหลายพื้นท่ีอยูในภาวะท่ีขาดระเบียบและนาเปนหวงวาจะเปน
แหลงรวมของปญหายาเสพติด  ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจึงเห็นชอบให
กําหนดแนวทางและข้ันตอนการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการใหทุกหนวยท่ีเกี่ยวของดําเนินการ
ไปในทิศทางและแนวทางเดียวกัน  เพื่อใหเยาวชนของชาติไดรับความปลอดภัยในดานตาง ๆ มีวิถี
ชีวิตท่ีดีเพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ  ภายใตแนวคิด  “ชีวิตสดใส  เยาวชนปลอดภัย  รวมใจ
จัดระเบียบสังคม”   
 
2.  วัตถุประสงคและเปาหมาย 
 การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ  มีวัตถุประสงคเพื่อใหสังคมโดยรวมมีสภาพแวดลอม
ทางกายภาพและทางสังคมที่สงบสุข  ไมสงเสริมอบายมุขทุกประเภท  เพื่อใหเยาวชนในพื้นท่ี
เปาหมายอยูในสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย  ปราศจากส่ิงยั่วยุหรือส่ิงมอมเมาท่ีชักนําไปในทางท่ีผิด
ในเร่ืองตาง ๆ รวมท้ังยาเสพติด  และเปดทางเลือกในกิจกรรมที่ดีและเปนประโยชนท้ังกับตัว
เยาวชนเองและสังคมโดยรวม 
 พื้นท่ีเปาหมาย  ปฏิบัติการ  “รวมพลังไทย  ขจัดภัยยาเสพติด  รวมเทิดไทองคราชัน”  จะ
เนนการปฏิบัติงานในเขตอําเภอเมืองและอําเภอสําคัญในทุกจังหวัด   รวมท้ังทุกเขตใน
กรุงเทพมหานคร 
 กลุมเปาหมาย  คือ  เจาของและผูดําเนินกิจการท่ีเปนเปาหมายของการจัดระเบียบสังคม  
เด็ก  และเยาวชนท่ีม่ัวสุมมีพฤติการณไมเหมาะสมรวมท้ังกลุมแกนนํา  และกลุมท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง
ตอการเกี่ยวของกับยาเสพติด 
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3.  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 เพื่อใหการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการในจังหวัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  และสภาพปญหาในพื้นท่ี  จึงกําหนดใหมีข้ันตอนการปฏิบัติใน
ระดับจังหวัด / กทม.  ดังน้ี 
 3.1  แตงต้ังคณะกรรมการ / อนุกรรมการ / คณะทํางาน  เปนกลไกรับผิดชอบดําเนินการ 
 3.2  สํารวจขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการจัดระเบียบสังคม  เพื่อใชในการวางแผนและติดตามผล 
 3.3  ดําเนินการลดพ้ืนท่ีเส่ียงหรือปจจัยลบตอเยาวชน 
 3.4  ดําเนินการเพิ่มพื้นท่ีและกิจกรรมท่ีเปนปจจัยบวกสําหรับเยาวชน 
 3.5  ดําเนินการเพื่อปองกันและนําเยาวชนกลุมเส่ียงออกจากปจจัยเส่ียง 
 3.6  ดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธ 
 3.7  ติดตามผลและรายงาน 
 
4.  กลไกการบริหารจัดการ 
 เพื่อใหการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการในทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  เปนไป
อยางเปนรูปธรรมและมีทิศทางเดียวกัน  จึงกําหนดใหมีกลไกการบริหารจัดการในการปฏิบัติ  
ดังตอไปนี้ 
 4.1  ผอ.ศตส.จ./กทม.แตงต้ังคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางานปองกันและจัดระเบียบ
สังคมแบบบูรณาการจังหวัด  มีผูวาราชการจังหวัด/กทม.  ทําหนาท่ีประธานหรือมอบหมายใหรอง
ผูวาราชการ  1  ทาน  เปนประธาน  ในกรณีกรุงเทพมหานครอาจมอบใหปลัดหรือรองปลัด
กรุงเทพมหานคร  เปนประธาน  คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  ประกอบดวย  ผูแทน
หนวยงานที่เกี่ยวของ  เชน  ตํารวจปกครอง  พัฒนาสังคมฯ  ศึกษาธิการ  สาธารณสุข  แรงงาน  
สมาคมผูปกครองฯ  ผูแทนครู  องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นท่ี ฯลฯ  ตลอดจนการติดตามผล
และรายงาน 
 4.2  คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานปองกันและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
พิจารณาแตงต้ังคณะทํางานระดับปฏิบัติการ  เพื่อดําเนินการจัดระเบียบสังคมของกลุมเปาหมาย
หรือสถานท่ีเปาหมายของแตละจังหวัดตามความเหมาะสม  เชน  คณะทํางานปฏิบัติการจัดระเบียบ
สังคมสถานบันเทิง  และสถานบริการ  คณะทํางานปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมหอพักและท่ีพัก
อาศัยเชิงพาณิชย  คณะทํางานปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแหลงม่ัวสุม  คณะทํางานจัดกิจกรรม
สรางสรรคสําหรับเยาวชน ฯลฯ 
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 4.3  ใหคณะทํางานทุกฝายทําความเขาใจเปาหมาย  แนวทางปฏิบัติ  อํานาจหนาท่ี ระเบียบ / 
กฎหมายท่ีรองรับ  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  แบบรายงานตาง ๆ ฯลฯ  ใหถูกตองตรงกัน 
 4.4  ใหมีการประชุมเพ่ือกํากับ  ติดตามการดําเนินการแบบภาคีรวมทุกเดือน  เพ่ือประเมิน
ปญหาสรุปงาน  และพัฒนาไปสูการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน 
 
5.  ฐานขอมูลท่ีเก่ียวของกับการจัดระเบียบสังคม 
 5.1  ขอมูลบุคคลกลุมเปาหมาย  ท่ีระบุท้ังจํานวนและรายช่ือ  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการ
ประมาณการขนาดปญหา  การกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน  และการสงตอขอมูลระหวาง
หนวยงานไดอยางชัดเจน  ไดแก  ขอมูลเยาวชนท่ีอยูในภาวะเส่ียงสูง  หมายถึง  เยาวชนท่ีมีลักษณะ
นิสัย  โอกาส  การใชชีวิต  เง่ือนไขปจจัยดานพ้ืนท่ี  หรือตกอยูในสถานการณท่ีมีแนวโนมเขาสูการ
เสพสารเสพติดมากกวาบุคคลอ่ืน  แบงไดเปน  กลุมลักษณะเส่ียงโดยภาวะดอยโอกาส  ไดแก  เด็ก-
เยาวชน  ท่ีเรรอน  ไมมีหลักแหลง  ปราศจากกลุม  องคกร  หรือบิดามารดา  ผูอุปการะเล้ียงดู  เด็ก-
เยาวชน  และแรงงานเด็กท่ีถูกทารุณบังคับใชแรงงานในรูปแบบตาง ๆ และกลุมลักษณะเส่ียงโดย
การแสดงออกพฤติกรรม  ไดแก  เด็ก-เยาวชน ท่ีเท่ียวเตร / ม่ัวสุมตามสถานท่ีมีบริการจัดให  เชน  
สถานเริงรมย   โตะสนุก   รานเกมส   รานคาแฝง   หรือสถานท่ีท่ีไม มีบริการจัดให   เชน  
สวนสาธารณะ  สถานท่ีรกราง  เปนตน  เด็ก-เยาวชน  ท่ีไมมีอาชีพหรือมีอาชีพไมแนนอน  เตร็ตเตร
อยูในชุมชน  ไมไดอยูกับครอบครัว  อยูในแกงค  /  กลุมท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวของกับยาเสพติด  เคยมี
พฤติกรรมเสพยาเสพติด  อยูในความดูแลของกระทรวงยุติธรรม  หลุดจากการศึกษาระบบปกติ  หนี
เรียน  หรือมีลักษณะอ่ืน ๆ  ท่ีจังหวัดเห็นควรใหมีการสํารวจขอมูลเพิ่มเติม 
 5.2  ขอมูลพื้นท่ีเปาหมาย   เพื่อใหทราบจํานวน   สถานท่ีตั้ง   ประเภทของกิจการ  
ผูประกอบการ  เจาของ  ประวัติการกระทําผิด  ฝาฝนกฎหมาย  หรือพบการกระทําความผิดในพ้ืนท่ี
ประกอบกิจการ  และขอมูลการขาวความเส่ียงของแตละแหง  ฯลฯ  เพื่อชวยใหสามารถนํากฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของมาบังคับใชไดอยางเหมาะสม  ไดแก  สถานบันเทิง / สถานบริการ  หอพักและท่ีพักอาศัย
เชิงพาณิชย  โดยเฉพาะอยางยิ่งหอพักท่ีมีภาวะเส่ียงเนื่องจากต้ังอยูในพ้ืนท่ีแพรระบาด  และอาจเปน
แหลงม่ัวสุม  หรือเปนท่ีลักลอบเสพยาเสพติด  รานเกมส  รานอินเตอรเน็ต  โตะสนุก/โตะพนันบอล  
รานคาแฝง  ฯลฯ  แหลงม่ัวสุมของเยาวชน  เชน  สวนสาธารณะ  สถานีบริการน้ํามันและรานคาท่ี
ตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน  สถานท่ีท่ีใชแขงรถในชวงกลางคืนหรือแหลงม่ัวสุมอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจมีการ
เปล่ียนแปลงในแตละชวงเวลาจึงตองมีการทบทวนขอมูลเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง 
 5.3  ขอมูลพื้นท่ีและกิจกรรมท่ีเปนปจจัยบวกสําหรับเยาวชน   ท้ังท่ีตั้งและการกระจายตัว
ของพื้นท่ีปจจัยบวกในแตละพื้นท่ีเปาหมายของจังหวัด  ไดแก  ลานกีฬาหรือสถานท่ีเลนกีฬาและ
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ออกกําลังกาย  สวนสาธารณะ  หองสมุดสาธารณะ  ศูนยเยาวชน  ถนนเด็กเดิน  ลานวัฒนธรรม  
รวมท้ังพื้นท่ีและกิจกรรมที่สามารถขยายเพิ่มเติมใหเหมาะสมกับจํานวนและความตองการของ
เยาวชนในพื้นท่ี  ไดแก  กิจกรรมสรางสรรคเยาวชน  กิจกรรมทางเลือกของเยาวชน  กิจกรรมพัฒนา
ทางรางกาย  ปญญา  จริยธรรมและทางสังคม  กิจกรรมคายฝกสมรรถนะดานรางกาย  การฝกทักษะ
อาชีพ  กิจกรรมเสริมทักษะปญญา / ความคิด  การสรางหองสมุด  กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรม  
กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรม  กิจกรรมอบรมนักเรียน / เยาวชนแกนนํา  กิจกรรมครอบครัว
สัมพันธ  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคม  กิจกรรมสรางเครือขายเยาวชน  เปนตน 
 
6.  การปฏิบัติเพื่อลดพ้ืนท่ีเส่ียงหรือปจจัยลบตอเยาวชน  
 เพื่อปองปรามและปราบปรามสถานท่ีหรือพื้นท่ีท่ีเปนปจจัยเส่ียงใหนํามาตรการทาง
กฎหมายมาบังคับใชโดยเนนการปองปรามเปนหลัก  (ดูรายระเอียดในเอกสารผนวก 3)  ซ่ึง
จําเปนตองบูรณาการการปฏิบัติของหนวยงานตาง ๆ เขาเปนชุดหรือคณะ  ข้ึนอยูกับการพิจารณา
ของจังหวัด  ดังนี้   
 6.1  การปฏิบัติตอสถานบริการ / สถานบันเทิง  เนนใหปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด  ท้ัง
เร่ืองการควบคุมเวลาเปด-ปดบริการ  หามเด็กท่ีมีอายุต่ํากวากําหนดเขาใชบริการ  หามเด็กใชบริการ
ในเวลาเรียน  ควบคุมมลภาวะทางเสียง  หามลักลอบจําหนายหรือยาเสพติด  เปนตน  โดยใหมีการ
ตรวจตราอยางตอเนื่อง  และดําเนินการตามกฎหมายกับผูฝาฝนอยางเด็ดขาด 
 6.2  การปฏิบัติตอหอพักและที่พักอาศัยเชิงพาณิชย  เนนใหจดทะเบียนหอพักใหถูกตอง  
ปองปราม  ตักเตือนหอพักท่ียังไมจดทะเบียนใหดําเนินการตรวจตรามิใหมีการใชหอพักหรือท่ีพัก
อาศัยเชิงพาณิชยเปนแหลงม่ัวสุม  นํามาตรการทางภาษีและสุขอนามัยสภาพแวดลอมมาใชรวมดวย 
สรางแรงจูงใจใหกับหอพักท่ีจดทะเบียนถูกตองและมีการดําเนินการเพื่อการปองกันยาเสพติด เชน 
การประชาสัมพันธ การรับรองคุณภาพเปนตน 
 6.3  การปฏิบัติตอรานเกมส  รานอินเตอรเน็ต โตะสนุกเกอร รานคาแฝง โตะพนันบอล 
เนนการปฏิบัติตามกฎหมาย ควบคุมการใชบริการของเยาวชน และการจับกุม/ปรับผูประกอบ
กิจการ การเพิกถอน หรือไมตอใบอนุญาตประกอบกิจการใหกับบุคคลหรือสถานท่ีท่ีฝาฝนกฎหมาย
และระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 6.4  การปฏิบัติตอแหลงม่ัวสุม การรวมกลุม/แก็งคเยาวชน ใชการปองปราบและ
ปราบปรามตามกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการแขงมอเตอรไซคบนเสนทางสาธารณะ ใชการ
จับกุม การยึดรถแขง รวมท้ังดําเนินการตอตานรานท่ีดัดแปลงรถ เพื่อมิใหสรางความเดือนรอนและ
อันตรายแกบุคคลท่ัวไป จัดกําลังเขาตรวจตราสถานท่ีเปนแหลงม่ัวสุม เชน สวนสาธารณะ ท่ีรกราง 
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ท้ิงราง อยางสมํ่าเสมอ ใชมาตรการพัฒนาพื้นท่ีในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ีเส่ียง/ม่ัวสุม 
ใหลดโอกาสที่จะเปนพื้นท่ีเส่ียง หรือใชประโยชนในทางสรางสรรค เปนตน 
 6.5 การปฏิบัติตอการออกนอกบานในยามวิกาลของเยาวชน ใหนําเด็กหรือเยาวชนที่เขา
เง่ือนไขดังกลาวมาไว ณ สถานท่ีท่ีคณะทํางานของจังหวัดจัดไว และติดตอใหผูปกครอง ครู มารับ
ตัวกลับบาน/ท่ีพัก กําหนดมาตรการเสริมเพื่อปองกันและแกไข เชน การฝกอบรมปรับเปล่ียน
พฤติกรรม นําเขารวมกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธในครอบครัว สงตอขอมูลเพื่อการติดตาม
ดูแลชวยเหลือ เปนตน 
 ใหคณะทํางานฯ บันทึกขอมูลบุคคลและสถานท่ีท่ีพบพฤติการณฝาฝนไวในฐานขอมูลเพื่อ
เฝาระวังและติดตามพฤติการณตอไป และใหสถานศึกษาแตละแหงพิจารณาจัดกิจกรรมอบรม
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหกับเยาวชนเหลานี้ตามความเหมาะสม 
 
7.  การขยายพื้นท่ีและกิจกรรมท่ีเปนปจจัยบวกแกเยาวชน 
 ใหจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาขยายพ้ืนท่ีและกิจกรรมท่ีเปนปจจัย
บวก เพื่อเปดทางเลือกใหกับเด็กและเยาวชนโดยพิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของพ้ืนท่ีและ
กิจกรรมกําหนดเปาหมายในแตละปใหเด็กและเยาวชนอยางนอยคร่ึงหนึ่งของจํานวนท้ังหมดใน
พื้นท่ีสามารถเขาถึงพ้ืนท่ีและกิจกรรมที่จัด โดยคนหาพื้นท่ีท่ีเยาวชนนิยมรวมตัวกันตามธรรมชาติ 
เชน หางสรรพสินคา ลานสาธารณะ ฯลฯ เพื่อขอความรวมมือนําพื้นท่ีดังกลาวมาใชเปน “ลานสาน
ฝนเยาวชน”  โดยใหเร่ิมการจัดต้ัง ลานสานฝนเยาวชนในเขตเมืองกอน เนื่องจากมีเยาวชนกลุมเส่ียง
อยูหนาแนน ประกาศสถานท่ีและชวงเวลาท่ีจะอนุญาตใหเปนลานกิจกรรมของเยาวชน เพื่อใหเปน
สถานท่ีเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนใชทํากิจกรรมตามความสนใจ ระดมความรวมมือและ
เอ้ืออํานวยความสะดวก/ความเรียบรอยใหเกิดกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ สนับสนุนงบประมาณและ
กิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ และประสานงานใหเกิดการระดมความรวมมือ
จากทุกภาคสวน โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนเพื่อเอ้ืออํานวยตอการดําเนินงานของกิจกรรมในลานฯ 
อยางตอเนื่อง โดยมีหนวยงาน/องคกรท่ีเกี่ยวของรวมกันเปนคณะกรรมการเพื่อดูแลควบคุม
สถานการณใหสงบเรียบรอยและไมเกินขอบเขต ประกอบดวยผูแทนจากสถานีตํารวจท่ีรับผิดชอบ
พื้นท่ี ผูแทนจากพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 
องคกรพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ทํางานดานเด็กและเยาวชนกลุมเส่ียงในพ้ืนท่ี องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน องคกรภาคประชาชนในพ้ืนท่ี องคกรภาคธุรกิจในพ้ืนท่ี (โดยเฉพาะท่ีมีกลุมลูกคาเปน
เยาวชน)  
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8.  การปฏิบัติเพื่อปองกันและนําเยาวชนกลุมเส่ียงออกจากปจจัยเส่ียง 
 ดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปจจัยภายในของเยาวชนในฐานะปจเจกบุคคล โดยใน
ระยะแรกมุงดําเนินการในเยาวชนกลุมตอไปนี้ 
 8.1 เยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเท่ียวเตรหรือม่ัวสุม ใหดําเนินการตรวจตราสอดสองตาม
มาตรการจัดระเบียบสังคม ไดแก การออกตรวจสถานบันเทิงและพื้นท่ีสาธารณะท่ีสามารถเปน
แหลงม่ัวสุมของเยาวชน การต้ังจุดตรวจบริเวณเสนทางผานสถานบันเทิงเปนตน พรอมกับการ
รณรงคแบบถึงตัวเกี่ยวกับทักษะการเท่ียวกลางคืนอยางปลอดภัย เชน การรณรงคในสถานท่ีเส่ียง
โดยการเขาไปดําเนินการเผยแพรความรูดวยเน้ือหาและเทคนิคเชิงบวกในสถานบันเทิงในขณะท่ี
กลุมเปาหมายเขาไปใชบริการ ซ่ึงองคกรพัฒนาเอกชนจะเปนกลไกในการดําเนินการท่ีมีเทคนิควิธีท่ี
เหมาะสม และใหมีการนําเยาวชนกลุมเส่ียงท่ีพบวามีพฤติกรรมเสพหรือทดลองเสพยาเสพติดเขาสู
กระบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เชน นําเขารับการอบรม และบําเพ็ญประโยชนแทนการลงโทษ 
เปนตน 
 8.2  เยาวชนท่ีไมมีอาชีพหรือมีอาชีพไมแนนอน เตร็ดเตรอยูในชุมชน หมายถึงเยาวชนท่ี
ไมไดอยูในระบบการศึกษา ท้ังแบบในสถานศึกษา และระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) โดย
เปนผูท่ีไมไดประกอบอาชีพใดๆ อันนํามาซ่ึงรายไดเพื่อรับผิดชอบตนเองและผูอ่ืน หรือเปนผูท่ีไมมี
อาชีพท่ีแนนอน แบงไดเปน 2 กลุม เพื่อความชัดเจนในการดําเนินงาน ไดแก กลุมผูที่ขาดศักยภาพ 
เชน ความรู วุฒิการศึกษา ทักษะการทํางาน และกลุมผูท่ีขาดแรงจูงใจและเปาหมายในการใชชีวิต
และการทํางาน โดยเม่ือดําเนินการสํารวจและจําแนกกลุมเปาหมายตามหลักการจําแนก 2 กลุม 
ขางตน ในกรณีกลุมเปาหมายประเภทท่ี 2 ตองผานกระบวนการปรับเปล่ียนวิธีคิดเพื่อสราง
แรงจูงใจและเปาหมายในการใชชีวิต/การทํางาน โดยสามารถใชกระบวนการที่พัฒนาจากฐานการ
ทํางานเดิม เชน คายปรับเปล่ียนพฤติกรรมของศูนยพัฒนาคุณธรรม หรือ โรงเรียนวิวัฒนพลเมือง 
เปนตน ท้ังนี้ กระบวนการปรับเปล่ียนใหยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงท่ีถูกตองเปนหลัก 
หนวยงาน/องคกรท่ีมีศักยภาพในการดําเนินการ ไดแก หนวยทหารและศูนยพัฒนาคุณธรรมใน
พื้นที่ มีการรองรับดวยการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสในชีวิต ในกรณีกลุมเปาหมายประเภทท่ี 1 
และกลุมเปาหมายประเภทที่ 2  ซ่ึงผานกระบวนการปรับเปล่ียนวิธีคิดแลวตองมีการดําเนินการ
รองรับตามสภาวะเงื่อนไขของแตละบุคคล เชน การศึกษาสายสามัญนอกระบบโรงเรียน หรือ
การศึกษาตอโดยองคกร/หนวยงานที่ เกี่ยวของไดแก ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนในพื้นท่ี
สถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีการศึกษาสายอาชีพ เชน การฝกอบรม โดยองคกร/
หนวยงานท่ีเกี่ยวของไดแก โรงเรียนฝกอาชีพท้ังภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ี เปนตน การจัดหางาน
หรือแหลงทุนเพื่อประกอบอาชีพ โดยองคกร/หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก หนวยงานดานการจัดหา
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งานของกระทรวงแรงงานในพื้นท่ี สถานประกอบกิจการในพ้ืนท่ีซ่ึงไดรับการประสานและระดม
การมีสวนรวม การติดตามชวยเหลืออยางตอเนื่อง เม่ือกลุมเปาหมายไดผานกระบวนการหรือไดรับ
ผลจากการดําเนินงานขางตนแลว เพ่ือใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ทราบปญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนและชวยเหลือแกไขตอไป 
 8.3  เยาวชนท่ีไมไดอยูในครอบครัว (อยูหอ/เชาอยูเองกับเพื่อน) ท้ังท่ีเปนเยาวชนใน
สถานศึกษา และระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) รวมท้ังท่ีไมไดอยูในระบบการศึกษา โดย
เปนผูท่ีไมไดอาศัยอยูกับพอแม/ผูปกครอง แตอาศัยอยูลําพังตนเอง หรืออาศัยอยูรวมกับเพื่อนดวย
การเชาท่ีพักอาศัย ใหดําเนินการโดยพัฒนาอาสาสมัครประจําท่ีพักอาศัยของเยาวชนใหทําหนาท่ี
สอดสองเฝาระวังปญหายาเสพติดในท่ีพักอาศัยของเยาวชน โดยสถานีตํารวจในพื้นท่ีสามารถเปน
หนวยงานในการฝกอบรมใหความรูเพื่อการปฏิบัติหนาท่ีได ใหขาวสารขอมูลในเชิงปองกันยาเสพ
ติด และความรูในการดําเนินชีวิตเยาวชนโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกตอง ใชส่ือเผยแพร
ท้ังส่ิงท่ีพิมพ และส่ือวิดีทัศน/วีซีดี รณรงคแบบถึงตัวโดยอาสาสมัครประจําท่ีพักอาศัยของเยาวชนท่ี
แตละพื้นท่ีตั้งข้ึน สรางขายการส่ือสารกันระหวางผูประกอบการท่ีพักอาศัย ผูปกครอง และ
สถานศึกษา รวมท้ังเยาวชน เพื่อส่ือสารขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนในการดูแลปองกันแกไข
ปญหายาเสพติดในกลุมเปาหมาย 
 8.4  เยาวชนท่ีอยูในแกงค/กลุมท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวของกับยาเสพติดท้ังท่ีอยูในสถานศึกษา 
และระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) รวมท้ังท่ีไมไดอยูในระบบการศึกษา โดยเปนผูท่ีรวมเปน
สมาชิกของกลุม/แกงค ท่ีเช่ือไดวามีพฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพติด หรือเส่ียงตอการเก่ียวของกับ
ยาเสพติด ใหดําเนินการประชาสัมพันธใหเกิดความเขาใจรวมกันในพ้ืนท่ีเกี่ยวกับแนวทาง
ดําเนินงานตอกลุมเปาหมายในลักษณะสมานฉันท มากกวาปราบปราม เก็บรวมรวมกลุมเปาหมาย
ในพ้ืนท่ีโดยอาศัยขอมูลจากหนวยงานตางๆ ศึกษาธรรมชาติและวัฒนธรรมยอยของแตละกลุม 
วิเคราะหและจําแนกกลุมเปาหมายเพ่ือวางแผนการดําเนินการตอแตละกลุมอยางเหมาะสม และ
เขาถึงกลุมเปาหมายและชักชวนใหเขารวมในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม โดยระยะแรก
ควรใหองคกรพัฒนาเอกชนท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีเปนกลไกในการดําเนินงาน 
 8.5  เยาวชนท่ีเคยมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดท้ังท่ีอยูในสถานศึกษา และระบบการศึกษา
นอกโรงเรียน (กศน.) รวมท้ังท่ีไมไดอยูในระบบการศึกษา โดยเปนผูท่ีเคยเสพยาเสพติดเปนประจํา 
แตปจจุบันไมมีการเสพมากกวา 30 วัน ไมวาจะโดยวิธีใดใหดําเนินการจัดต้ังกลุม/เครือขายของ
เยาวชนท่ีเคยเสพยาเสพติด เพื่อทําหนาท่ีชวยเหลือประคับประคองกัน มีคลินิค/องคกร/ หนวยงานท่ี
ปฏิบัติงานดานบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดเปนองคกรพี่เล้ียงและมีอาสาสมัครผูผานการ
บําบัดฟนฟู (ex-addict) ท่ีคัดเลือกแลวเปนแกนนําของกลุม/เครือขาย ซ่ึงในเบ้ืองตนอาจจัดต้ังข้ึนใน
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ระดับแตละคลินิค/สถานบําบัดกอน แลวจึงอาจขยายหรือกระจายตัวออกคลอบคลุมพื้นท่ีจังหวัด
ตอไปดําเนินการปรับเปล่ียนเจตนคติของสังคมตอผูเคยมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดดวยการขับเคล่ือน
ของกิจกรรมเครือขายผูเคยเสพ เนนการรวมทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสวนรวมเพื่อใหสังคม
เห็นคุณคาและเกิดมุมมองใหมตอผูเคยเสพยาเสพติด 
 8.6  เยาวชนกลุมอ่ืนๆ ท่ีจังหวัดเห็นควรใหมีการดําเนินการ เชน เยาวชนท่ีเปนแรงงานหรือ
ครอบครัวของแรงงานตางดาว เยาวชนกําพราอันเปนผลจากการประสบภัยตางๆ เปนตน 
 
9.  การรณรงคประชาสัมพันธ 
 ใหดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธการใชมาตรการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการเปน
ระยะๆ ท้ังกอนเร่ิมดําเนินการ ในระหวางดําเนินการ และภายหลังเสร็จส้ินการดําเนินการแตละคร้ัง
เพื่อสรางกระแสใหสังคมเห็นชอบ สนับสนุนและรวมมือกันจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ สราง
ความเขาใจกับหนวยงานองคกรทุกภาคสวนท่ีอยูในพื้นท่ีเปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขต
เทศบาลใหเขาใจในแนวคิดและเปาหมายของการจัดระเบียบสังคม และรวมมือกันดูแลเยาวชนโดย
จัดประชุมช้ีแจงทําความเขาใจกับผูบริหารสถานศึกษา สถานศึกษาทุกประเภทและบุคลากรท่ี
เกี่ยวของ รวมท้ังเครือขายผูปกครองตางๆในเร่ืองการจัดระเบียบสังคมที่จะดําเนินการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการท่ีจะนํา พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ.2546 มาใชในการจํากัดเวาเยาวชนออกนอกบานในยาม
วิกาลท่ีกําหนด และขอความเห็นชอบรวมกันในการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีจัดประชุมช้ีแจงให
นักเรียน/นักศึกษาทุกคนในพ้ืนท่ีทราบขอควรปฏิบัติอยางตอเนื่อง และเนนย้ําเปนประจําเร่ืองการ
จัดระเบียบสังคม เพื่อใหนักเรียน/นักศึกษาทุกคนไดตระหนักถึงขอกําหนดตางๆ และปฏิบัติ
ตัวอยางถูกตอง เชิญเจาของ/หรือผูประกอบกิจการสถานท่ีท่ีเปนปจจัยเส่ียงมาประชุมชี้แจงและขอ
ความรวมมือในการรวมกันจัดระเบียบสังคมและรวมดูแลเยาวชนในพื้นท่ี โดยการประชาสัมพันธ
อยางท่ัวถึงผานส่ือวิทยุชุมชน ส่ือส่ิงพิมพในจังหวัด โปสเตอรแผนพับและส่ือมวลชนอ่ืนๆ และใน
การประชุมสวนราชการทุกอําเภอจัดเสวนาอภิปรายหรือเดินรณรงคในวาระสําคัญเพื่อสรางความ
ตระหนักในเร่ืองการจัดระเบียบสังคมอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ จังหวัดควรพิจารณาใหสถาบันทาง
วิชาการในพื้นท่ีดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนอยางตอเนื่องเพื่อใหเห็นเกิดกระแส
สังคมอยางจริงจังและใหจังหวัดจัดระบบกลไกการรับแจงขอมูลจากประชาชนเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการหรือพฤติการณท่ีฝาฝนกฎหมาย หรือแหลงม่ัวสุมท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี และประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินการเปนระยะๆ 
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10.  สรางแกนนําเปนกําลังขับเคล่ือนงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ดังนี้ 
 10.1 แกนนําเยาวชนท่ัวไป โดยการฝกอบรมและจัดต้ังแกนนําเยาวชนในแตละกลุมของ
เยาวชนท่ีเปนกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ี ท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา กลุมแกนนําเหลานี้อาจ
ไมจําเปนตองจัดต้ังข้ึนใหม แตจะใหพิจารณาคัดเลือกจากแกนนําท่ีมีอยูแลว เชน สภาเด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ี อาสาสมัคร To Be Number One ลูกเสือ เนตรนารี อนุกาชาดรวมท้ังอาสาสมัคร
พิทักษเยาวชนในที่พักอาศัยของเยาวชนเพื่อเปนแกนนําประจําหอพัก หรือท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชยท่ีมี
เยาวชนอาศัยอยูโดยมีบทบาทในการเผยแพรขอมูลขาวสารเพ่ือปองกันยาเสพติด   และแจงขาวเพื่อ
การดําเนินการดูแลเฝาระวังปญหาในท่ีพักอาศัยฯ เปนตน 
 10.2  แกนนําเยาวชนกลุมเปาหมาย ประเภทตางๆ เชน กลุมเรรอน กลุมวางงาน กลุม
ทํางานฯ เพื่อใชพลังแกนนําเหลานี้ไปดึงเยาวชนท่ีเหลือไมใหยุงเกี่ยวกับยาเสพติด โดยหลีกเล่ียง
การใชช่ือวากลุมเส่ียง 
 10.3 แกนนําครูหรือสรางครูอาสา เพื่อเปนกําลังสําคัญในการรวมจัดระเบียบสังคมและเปน
ท่ีปรึกษาใหกับนักเรียน โดยใชระบบครูอาสาทําประโยชน หรืออาสาสมัครสารวัตรนักเรียน และ
พิจารณาใหมีคําส่ังแตงต้ังท่ีชัดเจนจากจังหวัด ครูอาสาไมจําเปนตองมีอาชีพเปนครู อาจารยใน
สถานศึกษา แตสามารถแนะนํากลุมเปาหมายอยางถูกตองได 
 10.4  แกนนําผูปกครอง เพ่ือรวมสอดสองและเฝาระวัง รวมท้ังใหความรวมมือและให
ขอมูลขาวสารแกเจาหนาท่ีเกี่ยงกับพฤติกรรมม่ัวสุมของเด็กและเยาวชน 
 10.5  แกนนําชุมชน เพื่อใหแกนนําชุมชนรวมมือกับเจาหนาท่ีรวมกันปองกันและชวยเหลือ
สังคม  
 ใหจัดฝกอบรมเสริมความรูความเขาใจและสรางการรวมกลุมแกนนําเหลานี้เพื่อใหเกิด
กระแสการขับเคล่ือนท่ีแทจริง นอกจากน้ีควรจัดใหมีการประชุม ช้ีแจง สัมมนาเปาหมาย ตลอดจน
แนวทางการปฏิบัติ อํานาจหนาท่ี ระเบียบ/กฎหมายท่ีรองรับ แบบรายงานตางๆ แกเจาหนาท่ีใน
ระดับปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจนและท่ัวถึง 
 
11. งบประมาณ 
 การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ใหใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณ ดังนี้ 
 11.1  งบประมาณท่ีสวนราชการตางๆ จัดสรรใหกับหนวยงานในระดับจังหวัด 
 11.2  งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 11.3  งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากสํานักงาน ป.ป.ส. ในสวนท่ีเปนกิจกรรมการ
ลดพื้นท่ีเส่ียงหรือปจจัยลบตอเยาวชนใหใชงบประมาณการควบคุมแหลงแพรระยาด ในสวนการ
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เพ่ิมพื้นท่ีปจจัยบวกและกิจกรรมเชิงสรางสรรค ใหพิจารณาใชงบประมาณดานการปองกันยาเสพ
ติด 
 11.4  งบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชนหรือองคกรภาคเอกชนในพ้ืนท่ี 
 
12.  ตัวชี้วัด 
 การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการเปนมาตรการปองปรามการกระทําความผิด และ
จําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่องจึงจะเกิดผลลัพธอยางมีคุณภาพ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานจึงตอง
พิจารณาเปน 3 ระดับ คือ 
 12.1  ปจจัยนําเขา ไดแก มีองคกรรับผิดชอบการอํานวยการและการปฏิบัติการ มีฐานขอมูล
เพื่อใชในการจัดระเบียบสังคม มีแผนการดําเนินการจัดระเบียบสังคม มีแหลงงบประมาณท่ีชัดเจน 
 12.2  กระบวนการดําเนินงาน ไดแก มีการประชุมคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน
ปองกันและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัด/กทม. อยางสมํ่าเสมอ มีรายงานสถานการณตาม
ฐานขอมูลเปาหมายการจัดระเบียบสังคม มีรายงานการดําเนินงานและผลการปฏิบัติงานตามแผน 
เชน จํานวนสถานที่ท่ีไดดําเนินการจัดระเบียบสังคม จํานวนคร้ังของกิจกรรมจัดระเบียบสังคม 
เปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงาน มีการประสานการดําเนินงาน สงตอขอมูล และรวมกันแกไข
ปญหา ท้ังในดานผูประกอบการและดานผูบริการ มีการประชาสัมพันธการดําเนินงานใหประชาคม
ในพื้นท่ีทราบ เพื่อกระตุนกระแสสนับสนุนมาตรการจัดระเบียบสังคมและระดมการมีสวนรวม 
เชน การแจงขาว การสนับสนุนการดําเนินงานของชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมในรูปแบบตางๆ 
มีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีตอการจัดระเบียบสังคมเปนระยะๆ 
 12.3  ผลลัพธจากการดําเนินการจัดระเบียบสังคม ไดแก จํานวนเด็กและเยาวชนท่ีมี
พฤติการณไมเหมาะสมหรือเกี่ยวของกับยาเสพติดลดลง สถานท่ีหรือผูประกอบกิจการท่ีปลอยใหมี
การกระทําผิดในสถานประกอบกิจการลดลง จํานวนเด็กและเยาวชนท่ีเขารวมกิจกรรมเชิงบวกเพิ่ม
มากข้ึน ประชาชนเห็นชอบและสนับสนุนมาตรการจัดระเบียบสังคม เปนตน 
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การจัดระเบียบสังคม
แบบบูรณาการ 

ต้ังคณะทํางาน 

กรรมการอํานวยการ 
คณะทํางานดานขอมูล 
คณะทํางานปฏิบัติการ 
เฉพาะเร่ือง เชน 
     -  คณะทํางานควบคุม 

พื้นที่เสี่ยง  ฯลฯ 

1.  การสํารวจขอมูลที่เก่ียวของกับการ 
      จัดระเบียบสังคม 

2.  การรณรงค  ประชาสัมพันธ  
     (เพื่อสรางความเขาใจและกระแสสังคม 
     สนับสนุนการจัดระเบียบสังคม) 

1.  เจาหนาที่ 2.  อปท. 
3.  ผูประกอบการ 4.  สาธารณชน 
5.  เยาวชน  6.  สื่อมวลชน 

1.  มาตรการจูงใจ 
2.  มาตรการควบคุม 

4.  การเพิ่มพื้นที่ / กิจกรรมเชิงบวก 

5.  การดําเนินการตอเยาวชนกลุมเปาหมาย 

1.  มีกิจกรรม  ตองใจ (โดย GO/NGO) 
2.  มีองคกรเยาวชน  ขับเคล่ือนงาน 
3.  มีองคกรพี่เลี้ยงคอยเสริม 
4.  สราง / พัฒนาเปนเครือขายทํางานกับเยาวชน 
5.  ปรับปรุง กม./ ระเบียบ และจัด Zoning 
6.  มีกิจกรรมแทรกแซง / ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเส่ียง 
7.  มีกิจกรรมดูแล  ชวยเหลือผูผานกระบวนการ 

6.  การบริหารจัดการ 

1.  ขอมูลเยาวชนกลุมเส่ียง 
2.  ขอมูลพื้นที่ / กิจกรรมที่เปนปจจัยเสี่ยง 
3.  ขอมูลพื้นที่และกิจกรรมที่เปนปจจัยบวก 
4.  ขอมูลทรัพยากร 

1.  Air War  ผานสื่อเผยแพรสื่อมวลชน 
2.  Ground War ผานส่ือบุคคล  สื่อทองถิ่น เชน   
      แกนนําเยาวชนใน / นอกสถานศึกษา / แกนนํา 
      เยาวชนกลุมเส่ียงประเภทตาง ๆ / แกนนําครู-  
      ครูอาสา / แกนนําผูปกครอง  / แกนนําชุมชน   
      อาสามัครในท่ีพักอาศัยของเยาวชน เปนตน 

 1.  สถานบันเทิง / สถานบริการ 
2.  หอพัก/ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย 
3.  รานเกมส-อินเตอรเน็ต-สนุกฯ/โตะบอล  
     รานคาแฝง 
4.  แหลงมั่วสุม เชน สวนสาธารณะ ทีร่กราง  

1.  ลานสรางสรรคเยาวชน 
2.  ลานกีฬา 
3.  ลานกิจกรรม วัฒนธรรม 

1.  เยาวชนเท่ียวเตร/มั่วสุม 
2.  เยาวนท่ีไมมีอาชีพแนนอน เตร็ดเตรอยูในชุมชน 
3.  เยาวชนที่ไมไดอยูกับครอบครัว (เด็กหอ) 
4.  เยาวชนที่อยูในแกงค/กลุมที่มีพฤติกรรมเก่ียวของ 
5.  เยาวชนที่เคยมีพฤติกรรมเสพยาเสพติด 
6.  เยาวชน กลุมอื่น ๆ ที่จังหวัดพิจารณาเห็นควร 

3.  การดําเนินการตอพื้นที่ที่เปนปจจัยเสี่ยง 

1.  การปรับแผน 
2.  การสรุปบทเรียน 
3.  การนิเทศงาน  ติดตาม  ประเมินผล 
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ผนวก ซ. 
 

รายนามท่ีปรึกษาคณะทํางานโครงการวิจัย 
 

  1.  นายเชิดวทิย  ฤทธิประศาสน   ผูวาราชการจงัหวัดนนทบุรี  ท่ีปรึกษา   
  2.  ศาสตราจารย ดร.บุญเสริม  วีสกุล อธิการบดีกิตติคุณ 
  3.  รองศาสตราจารย ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  ท่ีปรึกษา 
  4.  นายชวลิต  ธูปตากอง   รองผูวาราชการจังหวดันนทบุรี   ท่ีปรึกษา 
  5.  นายพิเชษฐ  ไพบูลยศิริ รองผูวาราชการจังหวดัปทุมธานี  ท่ีปรึกษา 
  6.  พล.ต.ต.คํารบ  ปญญาแกว                         รองผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1ท่ีปรึกษา 
  7.  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนนทบุรี                                            ท่ีปรึกษา 
  8.  วัฒนธรรมจังหวดันนทบุรี ท่ีปรึกษา 
  9.  สรรพสามิตพ้ืนท่ีจังหวดันนทบุรี ท่ีปรึกษา 
10.  ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองนนทบุรี ท่ีปรึกษา 
11.  รองผูกํากับการฝายปราบปราม ท่ีปรึกษา 
12.  รองผูกํากับการฝายจราจร ท่ีปรึกษา 
13.  คุณนิพล  เฮงเส็ง  (ประธานชุมชนซอยประชาช่ืน-นนทบุรี 8) ท่ีปรึกษา 
14.  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค  1                             ท่ีปรึกษา 

 

คณะทํางานโครงการวิจัย 
 

  1.   รองศาสตราจารย ดร.สรชัย  พิศาลบุตร ท่ีปรึกษาโครงการ 
  2.   ผูชวยศาสตราจารยวรรณวภิา  ทัพวงศ  หัวหนาโครงการ 
  3.   ผูชวยศาสตราจารยธานี  วรภัทร คณะทํางาน 
  4.   อาจารยเบ็ญจมาภรณ  สุธิราวุธ คณะทํางาน 
  5.   อาจารยฐติิ  ลาภอนันต คณะทํางาน 
  6.   อาจารยนเรศ  สุนทรชัย คณะทํางาน 
  7.   อาจารยอธิพัชร  ดาดี คณะทํางาน 
  8.   อาจารยทยาวีร  ชางบรรจง คณะทํางาน 
  9.   นายเอกสิทธ  รักษาเพชร คณะทํางาน 
10.   นางสาวดวงเดือน  จนัทสาร    คณะทํางาน 
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