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 The objective of this study is to research definitions, forms, and causes of crime 

as well as practice of the prevention and suppression of crime to find out effective resolutions to 

crime in the area responsible by Bangpongpang Police Station, Bangkok. The study was 

conducted through an in-depth interview with the subjects or key informants selected from three 

groups of population in the responsible area of Bangponpang Police Station including police 

officers, criminals, and general people.  

 

 The results are as follows: 

 

1) Five key informants were police officers aged 36, 39, 40, 49, and 51. All of 

them were male and held bachelor’s and master’s degrees. 

2) Five key informants were criminals aged 16, 17, 30, 33, and 35. All of them 

were male. Their educational levels were different, starting from no education 

background to Mattayomsuksa 3 or Grade 9 equivalent.  

3) Five key informants were people in the area. Three of them were female aged 

22, 44, and 45. Two of them were male aged 27 and 31. All of them held 

bachelor’s and master’s degrees. 

 

 Regarding causes of crime, it was found out that most cases were caused by 

persuasion used by friends, family problems, too low income, and unemployment. In addition, the 

dissatisfaction of place of living, poverty, carelessness of personal belongings, and drug addictions 

lead to the occurrence of crimes.  



 จ 

 The resolutions to the problems include an increase of more security checkpoints 

and more police patrols in risky areas, the provision of knowledge for the community encouraging 

young people to behave well as well as job training as unemployment so that they could have jobs 

and commit no crime. Training people how to protect their belongings and prevent themselves 

from crime in risky areas as well as the installation of surveillance and the provision of security 

officers who could inform the police of necessary information and suspicious activities were 

suggested. 

 The recommendations include the provision of knowledge of drugs as well as 

their bad effects and activities such as job training to help people increase their personal income to 

prevent future criminal activities.  The installation of surveillance in risky areas could lead to an 

arrest of criminals.  
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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

 อาชญากรรม  เป็น ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการอยูร่่วมกนัในสังคม แต่ จะมีความรุนแรง

มากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัการ แปรผนั และเป็นผลมาจากปัญหาท่ีเช่ือมโยงกนัแต่สภาวะการณ์ทาง

การเมืองเศรษฐกิจ และ  สังคม ปัจจุบนัสภาวะการณ์ทุกดา้นมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว         

เป็นเหตุให้เกิดทั้งผลดีและผลเสีย ผลเสียนั้นก่อให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ บริษทัหลายแห่งตอ้ง

ลม้ละลายปิดกิจการเกิดการว่างงานแรงงานส่วนหน่ึงกลบัสู่ชนบทพร้อมกบัความยากจนแย่งชิง

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความอยูร่อดของตนเอง เกิดปัญหาความขดัแยง้ในผลประโยชน์ นาํไปสู่การ

ประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย ประทุษร้ายต่อทรัพย ์ ส่งผลต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนัของประชาชน 

เป็นปัญหาสังคม โดยรวม เป็นเง่ือนไขนาํไปสู่ปัญหาอาชญากรรมท่ีสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและ

ทรัพยสิ์นของประชาชนและความเสียหายแก่รัฐเป็นอยา่งมาก 

 

 อาชญากรรมในปัจจุบนัมีแนวโน้มของความรุนแรง และซับซ้อนมากข้ึนตามความ

เจริญของเทคโนโลยี และความทนัสมยัของการส่ือสารแขนงต่าง ๆ ส่ิงท่ีจะยืนยนัไดก้็คือ สถิติคดี

อาชญากรรมท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปีข่าวอาชญากรรมตามหนา้หนงัสือพิมพห์รือจากส่ือต่างๆ หน่วยงาน

ทางดา้นกระบวนการยุติธรรมท่ีตั้งข้ึนมาใหม่ หรือมีการปรับปรุงระบบการทาํงานแบบใหม่ เพื่อ

รองรับปัญหาอาชญากรรมและจาํนวนนกัโทษท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปี จนเรียกไดว้า่ลน้คุก ขอบเขตและ

ปริมาณความร้ายแรงของอาชญากรรม เป็นเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจของบุคคลโดย ทัว่ไป เพราะ

ขอบเขตของอาชญากรรมเป็นตวับ่งช้ีถึงความร้ายแรงของอาชญากรรมท่ีสามารถนาํไปเปรียบเทียบ

กบัจาํนวนอาชญากรรมในอดีตหรือคาดคะเนปัญหาอาชญากรรมในอนาคต 

  

 ความหมายของอาชญากรรมพจนานุกรมไทย  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  

(ราชบณัฑิตยสถาน, 2539)  ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่  อาชญากรรมไวด้งัน้ี  
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 อาชญากรรม คือ การกระทาํความผดิทางอาญา ซ่ึงเป็นปัญหาของสังคมอยา่งหน่ึงท่ี

มีผลกระทบต่อความปลอดภยัในชีวติ และทรัพยสิ์นเป็นจาํนวนมาก 

  อาชญากรรม หมายถึง การกระทาํผิดทางอาญา,ความผิดทางอาชญา (Crime)ส่วน

คาํว่าอาชญา เป็นคาํนาม หมายถึง โทษ มกัใช้สําหรับพระเจา้แผ่นดินหรือเจา้นาย เช่น พระราช

อาชญา, โทษหลวงหรือโทษท่ีกระทาํผดิต่อประเทศชาติหรือสังคม เช่น  คดีอาญา,ความอาชญา ฯลฯ 

  ตามความหมายท่ีเป็นจริง คาํวา่ อาชญากรรม สามารถแปลความหมายแตกต่างกนั

ไปตามแนวคิดของนักกฎหมาย  นักสังคมวิทยา นักอาชญาวิทยาและนักจิตวิทยา ดัง น้ี                     

(รณภพ พรอรุณ, 2542) 

 

 สาเหตุปัญหาอาชญากรรม  

 

 จากประสบการณ์และจากการวเิคราะห์มูลเหตุของอาชญากรรมของกองบญัชาการ 

ตาํรวจนครบาล สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ และองคก์ารท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ พอจะประมวลสาเหตุ

ของการก่ออาชญากรรมไดด้งัน้ี 

 

  1.ส่ิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคม 

 

    1.1 การว่างงาน ผูท่ี้ว่างงานทาํย่อมขาดรายไดส้ําหรับดาํรงชีวิต ทาํให้

สภาพจิตใจและอารมณ์ไม่ปกติ ส่วนผูท่ี้ว่างงานท่ีอยู่ในชนบท มกัใช้เวลาว่างไปในทางอบายมุข

เท่ียวเตร่ ด่ืมสุรา เล่นการพนนัการวา่งงงานจึงทาํให้ขาดรายไดเ้ล้ียงชีพเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีเป็นชนวน

ใหก่้ออาชญากรรม 

    1.2 พวกติดส่ิงเสพยติ์ด ประสาทหลอน ควบคุมสติไม่ได ้คร้ันตกเป็น

ทาสยาเสพติดความคิดสร้างสรรคก์ารทาํงานสมองและจิตใจท่ีบริสุทธ์ิจะถูกบัน่ทอนลง ขาดความย ั้ง

คิดทาํอะไรง่ายๆยาเสพยติ์ดจึงมกัจะเป็นสะพานก่ออาชญากรรม 

         1.3 การเปล่ียนแปลงทางสังคม ในปัจจุบนัสังคมไทยไดรั้บเอาวฒันธรรม

ตะวนัตกเข้ามาปฏิบติัในการดาํเนินชีวิต เช่น การแต่งกาย ความสัมพนัธ์ทางเพศ อนัเป็การย ัว่ยุ

ความรู้สึกทางกามารมณ์  

    1.4  ความเส่ือมทรามทางศีลธรรม ปัจจุบนัสังคมไทยมีวฒันธรรมทาง

ว ัตถุ เจริญลํ้ าหน้ากว่าว ัฒนธรรมทางจิตใจ ฉะนั้ นผู ้ท่ีขาดการอบรมทางจิตใจจึงประกอบ

อาชญากรรมเพื่อแสวงหาวตัถุอนัเป็นส่ิงปรารถนา 
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    1.5 ค่านิยมท่ีผิด เช่น การเป็นนกัเลงโต สร้างกลุ่มอิทธิพลอาํนาจ การ

ขดัแยง้ในค่านิยม ของมีค่ามีอยู่จาํกดัแต่มีผูต้อ้งการมากจึงตอ้งแข่งขนัต่อสู้ช่วงชิงกนัเม่ือมีความ

ตอ้งการรุนแรง ไม่มีความชอบธรรมจะไดม้า ก็ฉอ้โกง ลกั ปลน้  

     1.6 สภาพครอบครัว เป็นส่ิงแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลกระตุ้นให้บุคคล

กลายเป็นอาชญากรรมได ้เช่น ครอบครัวท่ียากจน ครอบครัวท่ีบิดามารดาแตกแยก 

     1.7 สภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง ปัจจุบนัค่าครองชีพสูงข้ึนเร่ือยๆ และจะเป็น

ปฏิภาคกลบักบัค่าของเงิน คือ ค่าของเงินลดลงทาํให้สินคา้มีราคาสูงข้ึนรายได้ไม่พอกบัรายจ่าย 

บุคคลบางประเภทจาํตอ้งด้ินรนต่อสู้ดว้ยการเป็นอาชญากรรมหาเงินโดยทางผดิกฎหมาย 

  

    2. สาเหตุเน่ืองจากความบกพร่องทางจิต 

 

   2.1 การว่างงาน ผูท่ี้ว่างงานทาํย่อมขาดรายไดส้ําหรับดาํรงชีวิต ทาํให้

สภาพจิตใจและอารมณ์ไม่ปกติ ส่วนผูท่ี้ว่างงานท่ีอยู่ในชนบท มกัใช้เวลาว่างไปในทางอบายมุข

เท่ียวเตร่ ด่ืมสุรา เล่นการพนนั การวา่งงานจึงทาํให้ขาดรายไดเ้ล้ียงชีพเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีเป็นชนวน

ใหก่้ออาชญากรรม 

    2.2 พวกติดส่ิงเสพยติ์ด ประสาทหลอน ควบคุมสติไม่ได ้คร้ันตกเป็น

ทาสยาเสพติดความคิดสร้างสรรคก์ารทาํงานสมองและจิตใจท่ีบริสุทธ์ิจะถูกบัน่ทอนลง ขาดความย ั้ง

คิดทาํอะไรง่ายๆยาเสพยติ์ดจึงมกัจะเป็นสะพานก่ออาชญากรรม 

     2.3 การเปล่ียนแปลงทางสังคม ในปัจจุบนัสังคมไทยไดรั้บเอาวฒันธรรม

ตะวนัตกเข้ามาปฏิบติัในการดาํเนินชีวิต เช่น การแต่งกาย ความสัมพนัธ์ทางเพศ อนัเป็การย ัว่ยุ

ความรู้สึกทางกามารมณ์ ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงของอาชญากรรม 

    2.4 ความเส่ือมทรามทางศีลธรรม ปัจจุบนัสังคมไทยมีวฒันธรรมทาง

วตัถุเจริญลํ้าหนา้กวา่วฒันธรรมทางจิตใจฉะนั้น ผูท่ี้ขาดการอบรมทางจิตใจจึงประกอบอาชญากรรม

เพื่อแสวงหาวตัถุอนัเป็นส่ิงปรารถนา  ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้เก่ียวกบัสภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่า

ของประเทศ ทาํให้มีแนวโนม้การเกิดอาชญากรรมสูงประกอบกบัมาตรฐานการลดกาํลงัคนภาครัฐ

และงบประมาณดา้น วสัดุอุปกรณ์ท่ี สํานกังานตาํรวจแห่งชาติไดรั้บไม่เพียงพอ ทาํให้สํานกังาน

ตาํรวจแห่งชาติต้องรับภาระหนักในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมท่ีจะนํามาซ่ึงความสงบสุข

เรียบร้อยของประชาชนในประเทศ สํานกังานตาํรวจแห่งชาติ ไดต้ระหนกัถึงเร่ืองดงักล่าวจึงได้

พยายามคิดหาแนวทางต่าง ๆ โดยการดึงองคก์รภาคเอกชน ประชาชนให้เขา้มามีส่วนร่วมในการ

ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม  เช่น งานชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ โดยจดัตาํรวจชุดชุมชน
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สัมพนัธ์เขา้ไปคลุกคลีกบัประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นมิตรกบัประชาชน และเป็นฐานข่าวของ

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ โครงการสมาชิกแจง้ข่าวอาชญากรรมเป็นการดึงประชาชน ให้เขา้มามีส่วนร่วมกบั

ตาํรวจในการปฏิบติังานโดยจดัอบรมประชาชนในพื้นท่ี เพื่อให้เป็นฐานข่าวเป็นตน้แต่ละโครงการ

ต่าง ๆ ของสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ ท่ีจะดึงประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

อาชญากรรมนั้น เป็นการดึงประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมโดยไม่มีการศึกษาประชาชนในพื้นท่ีว่า

ประชาชน จะใหค้วามร่วมมือเก่ียวกบัการป้องกนั และ ปราบปรามอาชญากรรมมากนอ้ยเพียงใดการ

ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมดา้นใดท่ีประชาชนไม่อยากเขา้มามีส่วนร่วมหรือให้ความสนใจ

นอ้ยท่ีสุดจากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงไดมี้แนวความคิดท่ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม วา่ ประชาชนให้ความร่วมมือท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมมาก

นอ้ยเพียงใด 

  

 แนวความคิดเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (Crime Prevention 

Concepts) 

 การป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม หมายถึง การใชม้าตรการและวิธีการต่าง ๆ  ท่ีจะ

ไม่ให้เกิดอาชญากรรมข้ึนโดยอาจจาํแนกไดด้งัน้ี คือ การกาํจดัตน้เหตุการณ์ ขจดัความปรารถนาท่ี

จะกระทาํผดิ และการขจดัช่วงโอกาสท่ีจะกระทาํผิด ซ่ึงทั้งหมดน้ีถือเป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีรัฐบาล 

เอกชนและประชาชนในการร่วมมือกนั ซ่ึงถือว่าเป็นงาน  ในหน้าท่ีของตาํรวจ ท่ีสําคญัท่ีสุด  รวม

ตลอดจนถึงการใชม้าตรการต่าง ๆ ระงบัเหตุการณ์การ กระทาํความผิด การจบักุมควบคุมอาชญากร

เพื่อป้องกนัอาชญากรรมยอ้นกลบัมา กระทาํความผิดอีก และการลงโทษอาชญากรเพื่อทาํให้เกิด

ความเขด็หลาบ ทั้งยงัเป็นเคร่ืองเตือนใจแก่ผูท่ี้คิดจะประกอบอาชญากรรม อีกประการหน่ึงดว้ย โดย

อาจจะเป็นการป้องกนัและระงบัเหตุในการเกิดอาชญากรรม และหรือเป็นการสืบสวนปราบปราม

ติดตามจบักุมภายหลงัจากการเกิดเหตุแลว้ การป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมดว้ยการแสวงหา

ความร่วมมือจากประชาชน 

 

 แนวทางการดําเนินการทีจ่ะขับเคลือ่นองค์กรไปสู่วสัิยทัศน์ทีก่าํหนด 

 

 1. พฒันาสถานีตาํรวจให้มีความเหมาะสมทนัสมยั มีประสิทธิภาพในการให้บริการ

ประชาชนตลอดจนนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชส้นบัสนุนในการปฏิบติัราชการ 
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 2. ส่งเสริมให้ประชาชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ตดัสินใจ แกไ้ขปัญหา 

และร่วมปฏิบติั โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดความเข้าใจอนัดี

ระหวา่งประชาชนกบัตาํรวจ 

 3. ปลูกฝังจิตสํานึก อบรม ให้ข้าราชการตาํรวจ มีจิตวิญญาณในการให้บริการ

ประชาชน (Service Mind) เพื่อใหป้ระชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 4. เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม แก่ขา้ราชการตาํรวจ โดยการฝึกอบรม ปลูกฝัง

ค่านิยมใหด้าํรงชีพอยา่งพอเพียง ดาํรงตนอยูใ่นอุดมคติ และจรรยาบรรณของตาํรวจ 

 5. บงัคบัใชก้ฎหมายโดยเท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติั บนพื้นฐานการเคารพในเสรีภาพ 

และสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 6. ส่งเสริมให้ประชาชน และชุมชนมีกิจกรรมร่วมกนั มุ่งให้เกิดความปรองดอง และ

สมานฉันท์ ให้ความสําคญัในการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชน และสร้างความรู้สึกปลอดภยัในการ

ดาํรงชีวติ จนเกิดความเช่ือมัน่ต่อการปฏิบติังานของตาํรวจ 

 

 สถานีตาํรวจนครบาล บางโพงพาง สังกัด กองบังคับการ ตาํรวจนครบาล 

กองบญัชาการตาํรวจนครบาล  สํานกังานตาํรวจแห่งชาติ ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการรักษาความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักและเห็น

ความสําคญัในเร่ืองการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นท่ีเป็นอยา่งยิ่ง ไดเ้ล็งเห็นว่า

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม เป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะนาํ

ความสงบสุขเรียบร้อยมาสู่ประชาชนในเขต ยานนาวา และพื้นท่ีบริเวณใกลเ้คียง และขณะน้ียงัไม่มี

ขอ้มูลการ มีส่วนร่วมของประชาชน ในเร่ืองท่ีจะเขา้มาช่วยเหลือการป้องกนัและปราบปราม

อาชญากรรม มากนอ้ยเพียงใด อยา่งไรและพื้นท่ีใด ท่ีสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํ

แผนงานหรือโครงการในการป้องกนั และปราบปรามอาชญากรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซ่ึงจะ

นาํมาสู่ความสงบเรียบร้อยของสังคมในพื้นท่ีและทาํให้เกิดความพึงพอใจ เช่ือถือ ศรัทธาในตวั

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจมากข้ึนซ่ึง จะ ส่งผลให้เกิด ภาพลกัษณ์ส่วนรวม ท่ีดี ของสถานีตาํรวจ บางโพงพาง 

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ตลอดจนสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติและรัฐบาลต่อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์การวจิัย 

 

 1.2.1 เพื่อศึกษาถึงความหมาย รูปแบบและลกัษณะของอาชญากรรม ลกัษณะของ

อาชญากร  และปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการประกอบอาชญากรรม 
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 1.2.2 เพื่อศึกษาถึงปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยโดยเน้นในเขตพื้นท่ี

สถานีตาํรวจนครบาล บางโพงพาง 

 1.2.3 เพื่อศึกษาถึงทฤษฎีทางอาชญาวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งในการป้องกนัแนวทางการ แกไ้ข

ปัญหาอาชญากรรมในเขตพื้นท่ี สถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพาง  

 1.2.4 เพื่อศึกษาและวเิคราะห์แนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

อาชญากรรมในเขตพื้นท่ีสถานีตาํรวจนครบาล บางโพงพาง  

  

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 

 การศึกษาคร้ังน้ี เพื่อศึกษาแนวทางในการ ป้องกนั และ แกไ้ขปัญหาอาชญากรรม ใน

เขตพื้นท่ี สถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพาง  

  1.3.1  ขอบเขตในดา้นพื้นท่ีของการศึกษาพื้นท่ีการศึกษา ไดแ้ก่เขตพื้นท่ีสถานีตาํรวจ

นครบาล บางโพงพาง  

 1.3.2  ขอบเขตในดา้นเน้ือหาการศึกษา  การศึกษาจะใช ้ การสัมภาษณ์จากบุคคลท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้งในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม โดยการสัมภาษณ์ประชาชนท่ีอยูใ่นเขต

พื้นท่ี สถานีตาํรวจนครบาล บางโพงพาง จาํนวน 6 คน ซ่ึงเป็นผูเ้คยกระทาํผิดและไม่ไดก้ระทาํผิด 

โดยมีอายุตั้งแต่ 19 – 40 ปี และสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการทาํงานป้องกนั

และปราบปรามอาชญากรรมจาํนวน 7 นาย 

 ขอบเขตดา้นระยะเวลา การวิจยัคร้ังน้ีเร่ิมตั้งแต่การศีกษา วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและ

การศีกษางานวิจยัท่ี เก่ียวขอ้ง การออกแบบ สอบถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ การเก็บรวมรวมขอ้มูล

การวเิคราะห์ ใชร้ะยะเวลาประมาณ  3 เดือน 

 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

 1.4.1  สถานีตาํรวจนครบาล  บางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  สังกดั 

ตาํรวจนครบาลภาค 5  เป็นหน่วยงานราชการ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

 1.4.2  ประชาชน หมายถึง ผูน้าํชุมชน และ สมาชิกแจง้ข่าว อาชญากรรม ตามโครงการ 

 1.4.3  การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีประชาชนใหค้วามร่วมมือ  ร่วมคิด ร่วมทาํ ในการ

ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 
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 1.4.4  การป้องกนัอาชญากรรม หมายถึง การกระทาํท่ีเป็นการป้องกนัเพื่อมิให้มีการ

กระทาํท่ีเป็นความผดิตามกฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นขณะนั้น 

 1.4.5 ปราบปรามอาชญากรรม หมายถึง การกระทาํท่ีเป็นการนาํตวัผูท่ี้ไดก้ระทาํผิด

ตามกฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นขณะนั้นมาทาํการลงโทษ 

  

1.5 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

 

 1.5.1  ทาํให้ทราบถึงความหมายรูปแบบ  และ  ลกัษณะของอาชญากรรมลกัษณะของ

อาชญากร  และปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการประกอบอาชญากรรม 

 1.5.2 ทาํให้ทราบถึงปัญหาอาชญากรรม ท่ีเกิดข้ึนในเขตพี้นท่ี สถานีตาํรวจนครบาล

บางโพงพาง   

 1.5.3 ทาํให้ทราบถึงทฤษฎีทางอาชญาวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปราม

อาชญากรรมในเขตพื้นท่ี สถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพาง  

 1.5.4 สามารถใหข้อ้เสนอแนะแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัและปราบปราม

อาชญากรรม ของ สถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพาง  

 



 
 

 

บทที ่2 

 

แนวความคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 อาชญากรรมและการกระทาํความผิดอย่างแทจ้ริง และเป็นปรากฏการณ์ธรรมดา

ของทุกสังคม แต่อาจมีรูปแบบท่ีเปล่ียนไปตามพฒันาการของสังคมนั้นๆท่ีไดพ้ฒันาตนเองอยา่งไม่

หยุดย ั้ง รูปแบบของอาชญากรรมเกิดข้ึนอย่างหลากหลาย มีความซับซ้อนมากข้ึน ดงันั้นจึงควรท่ี

จะตอ้งทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการจาํแนกประเภทของอาชญากรรมในสังคม โดยจาํแนกตามลกัษณะ

พฤติกรรมของอาชญากรผู ้กระทําความผิด และพิจารณาความต่อเน่ืองของพฤติกรรมทาง

อาชญากรรม ซ่ึงสามารถจาํแนกประเภทอาชญากรรม ไดด้งัน้ี 

  

2.1  ความหมาย ลกัษณะ รูปแบบ และความแตกต่างของอาชญากรรม 

 ความหมายของอาชญากรรมพจนานุกรมไทย  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ.  2525  

(ราชบณัฑิตยสถาน, 2539)  ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่  อาชญากรรมไวด้งัน้ี 

 อาชญากรรม  หมายถึง  การกระทาํผิดทางอาญา,ความผิดทางอาชญา(crime)   

ส่วนคาํว่าอาชญาเป็นคาํนาม หมายถึง โทษ มักใช้สําหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้านาย เช่น           

พระราชอาชญา,โทษหลวงหรือโทษท่ีกระทําผิดต่อประเทศชาติหรือสังคม เช่น  คดีอาญา, 

 ความอาชญา ฯลฯ 

 ตามความหมายท่ีเป็นจริง  คาํว่า  อาชญากรรม  สามารถแปลความหมายแตกต่าง

กันไปตามแนวคิดของนักกฎหมาย นักสังคมวิทยา นักอาชญาวิทยาและนักจิตวิทยา ดัง น้ี               

(รณภพ  พรอรุณ, 2542) 

 อาชญากรรมในแง่ของนกักฎหมาย ไดแ้ก่  การกระทาํหรือละเวน้การกระทาํใดๆ  

อนัเป็นปฏิปักษต่์อบทบญัญติัหรือขอ้หา้มแห่งกฎหมายมหาชน  ซ่ึงสาระสาํคญัแห่งการตีความหมาย

ของปฏิปักษต่์อบทบญัญติั  หรือขอ้ห้ามแห่งกฎหมายมหาชน  ซ่ึงสาระสําคญัแห่งการตีความหมาย

ของอาชญากรรมตามความหมายในมาตรา  2  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ซ่ึงบญัญติัว่าบุคคล

จะต้องรับโทษทางอาญา  ต่อเม่ือได้กระทาํการอนักฎหมายท่ีใช้ขณะนั้นบญัญติัไวใ้นกฎหมาย        

ถา้ตามบทบญัญติัของกฎหมายท่ีบญัญติัในภายหลงัการกระทาํเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไปให้ผูท่ี้
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ไดก้ระทาํการนั้นพน้จากการเป็นผูก้ระทาํความผดิและไดมี้คาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษแลว้ก็ถือวา่

ผูน้ั้นไม่เคยตอ้งคาํพิพากษาว่าได้กระทาํความผิดนั้นถ้ารับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นส้ินสุดลง     

จากบญัญติัของกฎหมายดงักล่าวจะเห็นไดว้า่  กฎหมายให้สันนิฐานไวก่้อนวา่  ผูต้อ้งหาหรือจาํเลย

เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ  จนกว่าจะได้มีการพิสูจน์ความคิดโดยกระบวนการพิจารณาของศาลตามกฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

 อาชญากรรมในแง่สังคมวิทยา  เป็นการมุ่งวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลท่ีแสดงหรือส่อเจตนาเป็นปฏิปักษ ์ และภยนัตรายต่อผลประโยชน์พื้นฐานแห่งความสงบ

เรียบร้อยของสังคม  และมีเหตุผลเพียงพอท่ีรัฐจะไดก้าํหนดวิธีการปฏิบติัหรือแทรกแซงเพื่อควบคุม

และระงับพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อสังคมเหล่านั้ นโดยชอบธรรม สําหรับการพิจารณาปัญหา

อาชญากรรมในทศันะของสังคมวิทยา  นอกจากจะข้ึนอยู่กบัปัจจยับรรทดัฐานประพฤติของบุคคล

ในบางคร้ังยงัตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัพฤติกรรมส่วนบุคคลท่ีสามารถควบคุมความรู้จกัรับผิดชอบ

เคารพปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ค่านิยมทางสังคม รวมทั้งยินดีรับรู้ในสิทธิและหน้าท่ีของตนเองและ 

ผูอ่ื้นด้วยความสมคัรใจ  ยิ่งไปกว่าการใช้กฎเกณฑ์ทางสังคมเป็นเง่ือนไขบงัคบัอนัถือเป็นความ

ประพฤติท่ีเกิดข้ึนจากความรู้สึกผดิชอบชัว่ดีของผูป้ฏิบติัเองเป็นองคป์ระกอบอนัสาํคญั 

 อาชญากรรมในแง่ชีววทิยา  จิตวทิยาและจิตแพทย ์ เห็นวา่ อาชญากรรมเป็นผลเสีย

เน่ืองมาจากความแตกต่างในโครงสร้างทางสรีรวิทยาและกรรมพนัธ์ุ รวมตลอดถึงความบกพร่อง

ในทางความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกของครอบครัว ความพิการ โรคภยัไขเ้จ็บ ยาเสพติดให้โทษ  

โรคพิษสุราเร้ือรัง สติปัญญา การศึกษา แรงจูงใจ อารมณ์ บุคลิกภาพ สัญชาติญาณ เพศ อายุ และ

ความเจริญเติบโตทางร่างกาย  ฉะนั้นวธีิปฏิบติัเพื่อแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมในลกัษณะน้ีจึงมุ่งไปใน

ดา้นใชห้ลกัจิตวทิยาวา่ดว้ยอาชญากรรมเป็นปัจจยัสําคญัในการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิด  โดยมุ่งเนน้ใช้

หลกัสังคมวทิยา  จิตวทิยา  จิตแพทยส์มยัใหม่ปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิดเป็นรายบุคคลและการบาํบดัทาง

จิตเป็นกลุ่มเป็นส่วนใหญ่ 

 อาชญากรรมในแง่นักอาชญากรรมวิทยา  เป็นการมุ่งพิจารณาถึงปรากฏการณ์

อาชญากรรมและพฤติกรรมของอาชญากรในลกัษณะสหวิทยาการ  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบั

กฎหมายสังคมวิทยา มานุษยวิทยา  จิตวิทยา  จิตแพทยแ์ละสังคมศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กฎหมายอย่างใกล้ชิด  และมุ่งความสนใจศึกษาเก่ียวกับลักษณะสภาพปัญหา  พฤติการณ์ของ 

ผูก้ระทาํผิดธรรมดาจิตผิดปกติ  สถิติอาชญากรรม  การวิจยัของอาชญากรรม  ผลสะท้อนความ         

เสียหายของอาชญากรรมต่อสังคม  องคก์รอาชญากรรมต่อสังคม  องคก์ารอาชญากรรม  วิทยาการ 

วา่ดว้ยผูถู้กทาํร้ายอาชญากรรมเปรียบเทียบการจดัระบบบริหารและการประสานงานในหน่วยงาน

กระบวนการยติุธรรม  รวมตลอดถึงทศันคติความรู้สึกของชุมชนท่ีมีต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี
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ตาํรวจ  อยัการ  ศาล  และราชทณัฑ์ การคุม้ครองป้องกนัความเป็นธรรมกบัสิทธิมนุษยชนและแนว

การกาํหนดนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงของสังคม 

 ประเภทของอาชญากรรม  อาชญากรรมแบ่งไดห้ลายประเภทข้ึนอยูก่บัเกณฑ์ท่ีใชเ้ป็น

หลกัในการแบ่งประเภทของอาชญากรรม  สาํหรับการคาํนึงถึงปัจจยัดา้นสังคม มีนกัคิดหลายคนได้

พยามแยกประเภทของอาชญากรรมไวด้งัน้ี  (รณภพ  พรอรุณ, 2542) 

 

 โลเปซ  เรย ์ (Lopez – Rey)  ไดแ้ยกอาชญากรรมไว ้ 2  ประเภทใหญ่ ๆ  คือ 

 1.  อาชญากรรมท่ีทาํตามกนัมาเป็นประเพณี  เช่น  อาชญากรรมท่ีกระทาํต่อบุคคลหรือ

ทรัพย ์ ต่อระเบียบของสังคม 

 2.  อาชญากรรมท่ีมิไดท้าํตามกนัเป็นประเพณีเป็นอาชญากรรมในฐานะของผูท่ี้อยูใ่น

ตําแหน่งของทางราชการหรือก่ึงราชการ  เช่น  การฉ้อโกง  การทุจริตต่อหน้า ท่ีราชการ   

การปลอมผลิตภณัฑ ์ การคา้ยาเสพติด  เป็นตน้ 

 แม็ค คิ น นี   ( Mckinney)   ไ ด้แบ่ ง ป ระ เ ภท ข อง อา ช ญ า ก รร ม เ ป็ น  8  ป ระ เภ ท   

โดยพิจารณาถึงอาชีพของอาชญากรรม  การสนับสนุนของกลุ่มต่อการประกอบอาชญากรรม           

ความตรงกนัระหว่างพฤติกรรมของอาชญากรกบัพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย  และปฏิกิริยา

ของสังคมของการประกอบอาชญากรรม  อาชญากรรม  8  ประเภทมีดงัน้ี 

 1.  อาชญากรรมรุนแรงท่ีกระทาํต่อบุคคล  เช่น  การฆาตกรรม  การทาํร้ายสาหัส      

เป็นตน้ 

 2.  อาชญากรรมท่ีกระทาํต่อทรัพยต์ามโอกาส  เช่น  การลกัทรัพยร์ถยนตก์าร ลกัทรัพย์

ในหา้งสรรพสินคา้  การปลอมแปลงเช็ค  การทาํงานทรัพยสิ์นสาธารณะ  เป็นตน้ 

 3.  อาชญากรรมท่ีเกิดจากงานอาชีพ เช่น การฉอ้โกง ยกัยอก ขายสินคา้ปลอม เป็นตน้ 

 4.  อาชญากรรมการเมือง เช่น การก่อความไม่สงบ การก่อวนิาศกรรม เป็นตน้ 

 5.  อาชญากรรมท่ีทําลายระเบียบของสังคม เช่น การเมาสุราอาละวาด โสเภณี          

การติดยาเสพติด คนจรจดั เป็นตน้ 

 6.  อาชญากรรมท่ีทาํตามกนัเป็นประเพณี  เช่น การปลน้ บุกรุก เป็นตน้ 

 7.  องค์การอาชญากรรม เช่น กลุ่มการพนัน กลุ่มผู ้ค้ายาเสพติด กลุ่มโสเภณี             

เป็นตน้ 

 8.  อาชญากรรมท่ีกระทาํเป็นอาชีพ เช่น นักต้มตุ๋น การล้วงกระเป๋า มือปืนรับจ้าง     

เป็นตน้        
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 ในการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม

ในเขตพื้นท่ีสถานีตาํวรวจนครบาลบางโพงพาง กรุงเทพ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและผล 

งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัขอ้ง โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นตอน และเสนอตามลาํดบั ดงัน้ี 

 1.ทฤษฎีป้องกนัอาชญากรรมตามสถานการณ์   (Situation Crime Prevention) 

 2.ทฤษฎีชุมชนสัมพนัธ์ “ชุมชนสัมพนัธ์ (Community Relations) 

 3.ทฤษฎีตาํรวจผูรั้บใชชุ้มชน   (Community Policing Theory) 

 4.ทฤษฎีทางอาชญาวทิยาท่ีเก่ียวขอ้ง (Psychoanalytic Theory) 

 5. ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.2.  ทฤษฎป้ีองกนัอาชญากรรมตามสถานการณ์   (Situation Crime Prevention) 

 

 การป้องกนัอาชญากรรมตามสถานการณ์ เป็นแนวคิดท่ีมีวิธีการป้องกนัโดยมุ่งเนน้ท่ี

จะช่วยลดโอกาสในการเกิดอาชญากรรม ซ่ึงแตกต่างจากนกัอาชญาวิทยาส่วนใหญ่ท่ีเร่ิมศึกษาจาก

พฤติการณ์ท่ีนาํปสู่รูปแบบของการก่ออาชญากรรม โดยการทาํความเขา้ใจกบัพฤติการณ์เหล่านั้น 

แลว้ใชเ้ป็นกลไกในการนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม โดยมีจุดมุ่งหมายท่ี

จะลดโอกาสในการก่ออาชญากรรม การป้องกนัอาชญากรรมตามสถานการณ์จึงเป็นการป้องกนั

มากกว่าการลงโทษหรือการจบัผิดอาชญากร และเป็นการลดแรงจูงใจในการก่ออาชญากรรมจาก

ผูก้ระทาํความผดิ มุ่งไปท่ีรูปแบบโดยเฉพาะของอาชญากรรม  

 1. นาํมาซ่ึงการสร้าง การจดัการหรือการจดัสภาพแวดลอ้มให้เป็นระเบียบตามลกัษณะ

ท่ีควรจะเป็นอยา่งถาวร  

 2. ทาํให้การก่ออาชญากรรมเป็นเร่ืองยากมากข้ึน และมีความเส่ียง หรืออาจไดไ้ม่      

คุม้เสีย  

 ทฤษฎีท่ีใช ้ มุ่งเน้นท่ีการสร้างกลไกความปลอดภยั ท่ีจะช่วยในการปกป้องผูค้นดว้ย

การทาํให้ อาชญากรรู้สึกว่าพวกเขาอาจจะไม่สามารถท่ีจะก่อ อาชญากรรม หรือ จะอยู่ใน

สถานการณ์ ท่ีคนร้ายอาจจะถูกจบัหรือตรวจพบ ซ่ึงจะส่งผลให้คนร้ายไม่เต็มใจท่ีจะกระทาํผิด และ

เป็นเหตุให้อาชญากรทุกคน จะประเมินตวัอย่างหน่ึงของการป้องกนัอาชญากรรมตามสถานการณ์ 

คือการบงัคบัใชร้ะบบจราจรอตัโนมติั โดยใชก้ลอ้งอตัโนมติับนถนนท่ีจะจบัคนขบัรถท่ีกาํลงัขบัรถ

เร็วและฝ่าฝืนสัญญาณไฟ ระบบน้ีไดรั้บการติดตั้งและมีการประชาสัมพนัธ์วา่เป็นความพยายามท่ีจะ

ทาํให้พฤติการณ์ การขบัข่ีท่ีผิดกฎหมายลดลง  ทาํให้คนท่ีมีโอกาสจะกระทาํความผิดเกิดความรู้สึก
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เส่ียงท่ีจะไดรั้บโทษ โอกาสท่ีจะก่ออาชญากรรมได ้ ส่ิงท่ีจะไดรั้บ วดัความสูญเสียและความน่าจะ

เป็นท่ีจะเกิดความลม้เหลว แลว้ค่อยลงมือ 

  ตวัอยา่งหน่ึงของการป้องกนัอาชญากรรมตามสถานการณ์  คือ  การบงัคบัใชร้ะบบ

จราจรอตัโนมติั โดยใช้กล้องอตัโนมติับนถนน ท่ีจะจบัคนขบัรถท่ีกาลงัขบัรถเร็ว และ ฝ่าฝืน

สัญญาณไฟ ระบบ น้ีได้รับการติดตั้ง และ มีการประชาสัมพนัธ์ว่าเป็นความพยายามท่ีจะทาํให้

พฤติการณ์การขบัข่ีท่ีผิดกฎหมายลดลง ทาํให้คนท่ีมีโอกาสจะกระทาํความผิดเกิดความรู้สึกเส่ียงท่ี

จะไดรั้บโทษ (คู่มือการบริหารงานป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ,2556) 

 

2.3  ทฤษฎชุีมชนสัมพนัธ์ “ ชุมชนสัมพนัธ์ Community Relations ” 

 

 มีรากฐานมาจากแนวคิดและผลการวิจยัของนกัอาชญาวิทยากลุ่มชิคาโกหลกัของ

ทฤษฎีชุมชนสัมพนัธ์เพื่อป้องกนัอาชญากรรมก็คือ การจดัสภาพทัว่ไปไม่วา่ในระดบัเมือง ชุมชน

หรือ ละแวกบา้นในลกัษณะเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ง่ายต่อการควบคุม สังเกตตรวจ

ตราโดยไม่ล่วงลา้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล รวมทั้งมุ่งสนบัสนุนส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีส่วน

ร่วมในการป้องกนัอาชญากรรมชีวิตร่างกาย และทรัพยสิ์นทั้งของตนเองและบุคคลอ่ืนให้ปลอดภยั

จากภยัอาชญากรรม โดยตาํรวจจะเป็นผูมี้บทบาทในการวางแผน สนบัสนุน และให้คาํปรึกษาแก่

ชุมชน ในการป้องกนัอาชญากรรม 

 

  2.3.1  ทฤษฎีตาํรวจผูรั้บใชชุ้มชน   (Community Policing Theory) 

 

 ตาํรวจผูรั้บใชชุ้มชนหมายถึง“หลกัการการทาํงานของตาํรวจซ่ึงส่งเสริม สนบัสนุน แก้

ตน้เหตุ เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของชุมชน โดยเทคนิคการแกต้น้เหตุ

ปัญหา ดว้ยความร่วมมือระหวา่งตาํรวจและชุมชน” เป็นแนวคิดเร่ิมตน้จาก เซอร์ โรเบิร์ต พีล ผู ้

ก่อตั้ง ตาํรวจมหานครลอนดอน หรือ สก็อตแลนด์ยาร์ด เจา้ของคาพูดท่ีวา่ “ตาํรวจคือประชาชน 

ประชาชนคือตาํรวจ ” (The Police are the public and the public are the police) แนวคิดและหลกัการ

ทางานของตาํรวจผูรั้บใช้ชุมชน คือแนวคิดและหลกัการทาํงานใหม่ของตาํรวจเพิ่มเติมจากการ

ทาํงานแบบเดิม ท่ีมุ่งเพียงมีสายตรวจป้องกนั แกไ้ขเหตุร้ายและสืบสวนจบักุมผูก้ระทาํความผิด

เท่านั้น ตาํรวจผูรั้บใชชุ้มชน เป็นการแกไ้ขปัญหาเชิงกลยุทธ์ เพื่อป้องกนัและควบคุมอาชญากรรม

และลดความหวาดกลวัภยัอาชญากรรม ซ่ึงมีสาระสาคญั 4 ประการ ไดแ้ก่  

  1.การขยายขอบเขต หนา้ท่ีความรับผดิชอบของ งานตาํรวจให ้กวา้งขวางข้ึน  
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  2. การให้ความสําคญั อย่างเน้นหนกัในการติดต่อสัมพนัธ์กนั ระหวา่งตาํรวจกบั

ประชาชน อยา่งใกลชิ้ด ลึกซ้ึง สมํ่าเสมอ และต่อเน่ืองตลอดไป  

  3. การให้ความสนใจเพิ่มมากข้ึนเก่ียวกบัยุทธศาสตร์ในการแกไ้ขปัญหา และการ

ป้องกนัอาชญากรรม  

  4. ความพยายามท่ีจะปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของตาํรวจ เพื่อกระจาย

การใหบ้ริการ และการวางแผนระดบัชุมชน ให้ดีมากยิ่งข้ึน หลกัการสําคญัของตาํรวจผูรั้บใชชุ้มชน 

หลกัการสาํคญัของตาํรวจผูรั้บใชชุ้มชน ประกอบดว้ยหวัขอ้ใหญ่ๆ 2 ขอ้  

 ขอ้แรก     คือ   ตาํรวจเป็นหุน้ส่วนกบัประชาชนเกาะติดพื้นท่ีอยา่งทัว่ถึง  

 ขอ้ท่ีสอง คือ ตาํรวจนาํชุมชนและหน่วยงานอ่ืนแกต้น้เหตุอาชญากรรม หรือความ

ไม่เป็นระเบียบในชุมชน หลกัการสําคญัของตาํรวจผูรั้บใชชุ้มชน 2 ขอ้ดงักล่าว แยกยอ่ยได ้ 10 

หลกัการ ดงัน้ี ( บญัญติั 10 ประการของ ตาํรวจผูรั้บใชชุ้มชน)  

  1. การนาํหลกัการตาํรวจผูรั้บใชชุ้มชน เป็นแนวคิดหรือกลยุทธ์หลกัในการทาํงาน 

(Core Strategy) ท่ีตาํรวจทุกคนในองคก์รหรือหน่วยตาํรวจจะตอ้งนาไปใชเ้ป็นหลกัในการทาํงาน 

ตั้งแต่หวัหนา้หน่วยหรือผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัชั้น จนถึงตาํรวจทุกฝ่ายทุกแผนก (ไม่ใช่มีความคิด

วา่ เฉพาะตาํรวจชุดชุมชนมวลชนสัมพนัธ์ เท่านั้น ท่ีตอ้งมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน แต่พนกังาน

สอบสวนท่ีเป็นร้อยเวรสอบสวนหรือตาํรวจสายตรวจ ไม่สนใจรับฟังแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือมาแจง้ความ) การจะแสดงออกวา่หน่วยตาํรวจใดนาแนวคิด

ตาํรวจผูรั้บใชชุ้มชนไปเป็นแนวคิดหลกัในการ ทางานหรือไม่ ใหดู้จากการกาหนดวิสัยทศัน์ ค่านิยม

ของหน่วยวา่ มีการกาํหนดแนวคิดหลกัในการทางานร่วมมือกบัประชาชน หรือให้ประชาชนศรัทธา 

หรือใช้พลงัมวลชนมาร่วมแกปั้ญหาอาชญากรรมหรือไม่ หรือมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ในการนาํ

หลกัการตาํรวจผูรั้บใชชุ้มชนทั้ง 10 ขอ้น้ี ไปกาํหนดหรือนาไปใชเ้ป็นหลกัทาํงานหรือไม่ งานตาํรวจ

ผูรั้บใช้ชุมชนไม่ใช่โครงการชัว่คราว ท่ีหมดเวลา หรือเงินงบประมาณแลว้เลิกทาํ เช่น โครงการ

ปราบโจรฤดูแลง้ หรือโครงการนาํตาํรวจไปทาํบุญร่วมกบัประชาชนทุกวนัพระ เป็นตน้ แต่เป็น

หลกัการทาํงานสาํคญัท่ีตอ้งทาํตลอดไป จึงจะเป็น “ตาํรวจผูรั้บใชชุ้มชน”  

 2. การกระจายอาํนาจให้ตาํรวจผูป้ฏิบติังาน (Decentralized) ตาํรวจสายตรวจ หรือ

ตาํรวจท่ีทางานสัมผสักบัประชาชน เช่น สายตรวจตาบล หรือตาํรวจท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีจะตอ้งไดรั้บ

การกระจายอาํนาจ หรือมีอาํนาจในการนาเสนอในการตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกบั

ชุมชนให้ไดม้ากท่ีสุด แทนวิธีการทาํงานแบบเดิมท่ีอาํนาจการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาต่างๆ อยู่ท่ี

ส่วนกลาง เช่นปัจจุบนัหน่วยงานตาํรวจไทยมอบอาํนาจให้หัวหน้าสถานีตาํรวจมีอานาจมากข้ึน
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กวา่เดิมมาก เช่น การสั่งคดี การปล่อยชัว่คราว การอนุมติัให้ขา้ราชการตาํรวจเดินทางไปราชการ 

เป็นตน้  

 3. การเกาะ  ติดพื้ น ท่ี  และกระจายความรับผิดชอบให้ตํารวจแต่ละพื้ น ท่ี                 

(Fixed Geographic and Accountability) ในระบบตาํรวจผูรั้บใชชุ้มชน ตาํรวจทุกคน ไม่วา่สายตรวจ

รถยนต์ สายตรวจรถจกัรยานยนต์สายตรวจตาํบล หรือตาํรวจประจาํตูย้าม ฝ่ายอาํนวยการ หรือ

ผูบ้งัคบับญัชาระดบัต่างๆ จะไดรั้บมอบการกระจายอาํนาจให้แบ่งรับผิดชอบพื้นท่ี เป็นระยะเวลา

นานๆ เช่นจะไม่เปล่ียนสายตรวจแต่ละผลดัหรือแต่ละเขตบ่อยจนทาํให้ตาํรวจสายตรวจไม่มี

ความคุน้เคยหรือชาวบา้นไม่ “เช่ือใจ” หรือเห็นตาํรวจเป็นคนแปลกหน้า โดยควรจดัตาํรวจแบบ 

“เกาะติดพื้นท่ี” การแบ่งมอบพื้นท่ีหรือเขตตรวจ ยดึถือชุมชนเป็นหลกัมากกวา่สถิติคดี  

 4. ใช้พลงัความร่วมมือของประชาชนและอาสาสมคัร (Volunteers) ในระบบ

ตาํรวจผูรั้บใชชุ้มชน มุ่งเนน้ใหมี้การใชค้วามร่วมมือจากประชาชน ในรูปของการเป็นอาสาสมคัรใน

รูปแบบต่างๆ ตามท่ีชุมชนหรือในพื้นท่ีมีตน้ทุนทางสังคม หรือมีการจดัตั้ง หรือมีความเหมาะสม 

ตาํรวจมีหนา้ท่ีให้ความรู้และสร้างความร่วมมือ กาหนดวิธีการจดัตั้ง เพื่อประชาชนไดม้าช่วยเหลือ

งานป้องกนัอาชญากรรมและแกไ้ขความไม่เป็นระเบียบของชุมชนตามความเหมาะสม ซ่ึงจะทาํให้

ตาํรวจมีเวลาไปทางานป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมอ่ืนไดม้ากข้ึน รูปแบบของอาสาสมคัรจะต่าง

ไปในแต่ละพื้นท่ี ชุมชนบางแห่งอาจจะเป็นการใช้อาสาสมคัรท่ีมีหน่วยงานอ่ืนจดัตั้งไวแ้ลว้ หรือ

ตาํรวจจดัตั้งข้ึนเอง แลว้แต่ความเหมาะสมของพื้นท่ีและชุมชน และความพร้อมของสภาพชุมชน 

เช่น อาสาสมคัรตาํรวจชุมชน(ตชต.) สมาชิกแจง้ข่าวอาชญากรรม เหยี่ยวเวหา อาสาจราจรตาํรวจ

บา้น สายตรวจประชาชน สมาชิกกูภ้ยั สมาชิกชมรมเพื่อนบา้นเตือนภยั อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย

พลเรือน(อปพร.) และลูกเสือชาวบา้น เป็นตน้  

 5. ใชผู้ส้นบัสนุน (Enhancer) ในระบบตาํรวจชุมชน ตาํรวจจะตอ้งหาความร่วมมือ

ในการสนับสนุนงานตาํรวจจากชุมชนและองค์กรปกครองในพื้นท่ี ไม่เฉพาะงานหลกัคือการ

ป้องกนัอาชญากรรม หรือการเป็นอาสาสมคัรในการป้องกนัอาชญากรรมเท่านั้น แต่ในระบบตาํรวจ

ชุมชน หน่วยตาํรวจตอ้งแสวงหาทรัพยากรจากชุมชนมาช่วยเหลืองานตารวจอ่ืนๆ เช่น การจดั

อาสาสมคัรช่วยแจง้ข่าวเวบ็ไซด์ลามก การให้ประชาชนเป็นอาสาสมคัรประชาสัมพนัธ์ช่วยเหลือ

บริการผูม้าแจ้งความท่ีสถานีตาํรวจ การจดัอาสาสมคัรช่วยรับโทรศพัท์ท่ีศูนย์วิทยุ การจดั

อาสาสมคัรลงขอ้มูลสถิติคดี การจดัคณะกรรมการหาทุนช่วยเหลือเหยื่อ อาชญากรรม และการรับ

การสนบัสนุนงบประมาณจากชุมชนหรือทอ้งถ่ินเพื่อช่วยเหลืองานตารวจในดา้นต่าง ๆ 

 6. การบงัคบัใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือแก้ปัญหาชุมชน (Law Enforcement)          

งานตาํรวจผูรั้บใชชุ้มชนยงัถือวา่ การสืบสวน จบักุมคนร้ายเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการแกไ้ขปัญหา
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อาชญากรรมและปัญหาความไม่เป็นระเบียบในชุมชน โดยเน้น การจบักุมเพื่อแกปั้ญหาท่ีถือเป็น

ความเดือดร้อนของชุมชนเป็นลาํดบัแรกสุด และตาํรวจมีหนา้ท่ีในการรักษาความสมดุลระหวา่งการ

บงัคบัใช้กฎหมายหรือ การจบักุม กบัความร่วมมือของชุมชน ในการแกไ้ขตน้เหตุของปัญหา

อาชญากรรม หรือความไม่เป็นระเบียบของชุมชม 

 7. เน้นป้องกนัปัญหาอาชญากรรมมากกว่ารอให้เกิดเหตุ (Proactive Crime 

Prevention) การตาํรวจผูรั้บใช้ชุมชน มุ่งเน้นในการทางานเพื่อป้องกนัไม่ให้อาชญากรรมเกิด

มากกวา่การรอให้อาชญากรรมเกิดแลว้ จึงคิดติดตามจบักุมคนร้ายเพื่อฟ้องศาล กิจกรรมส่วนใหญ่

ของตาํรวจท่ีทาร่วมกบัชุมชน คือสนบัสนุนใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็ในการป้องกนัอาชญากรรมดว้ย

ชุมชนเอง โดยใชเ้ทคนิคแกต้น้เหตุปัญหา การควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดลอ้ม การจดัระบบ

เพื่อนบา้นเตือนภยั หรือจดัสายตรวจประชาชน เป็นตน้ เพื่อมุ่งเป้าประสงคใ์นการลดอาชญากรรม

และความหวาดกลวัภยัอาชญากรรม  

 8. ใชเ้ทคนิคแกปั้ญหา ( Problem Solving) ตาํรวจ สมาชิกชุมชน และหน่วยงานอ่ืน 

ๆ ทางานร่วมกนั เพื่อกาํหนด ตน้เหตุของปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน หรือปัญหาความไม่

เป็นระเบียบในชุมชน (Scanning) แลว้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา(Analysis) แสวงหาแนวทางใน

การแกไ้ขปัญหา (Response) ดาํเนินการแกไ้ขปัญหา แลว้ประเมินผล (Assessment) เทคนิคในการ

แกปั้ญหาน้ี เป็นการระดมความร่วมมือระหว่างตาํรวจกบัชุมชน เป็นการคิดแกปั้ญหานอกกรอบ

ความคิดการทางานแบบเดิมของตาํรวจท่ีถือว่าการสืบสวนจบักุมคนร้ายได้ก็นับเป็นการบรรลุ

ภารกิจแลว้ แต่ถา้ตาํรวจมีแนวคิดและทางานตามความเช่ือแบบเดิม ปัญหาอาชญากรรมหรือความ

เดือดร้อนของชุมชนก็จะกลบัมาอีก เพราะการจบักุมคนร้ายไม่ใช่การแกต้น้เหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริง 

การใชเ้ทคนิคแกปั้ญหาลกัษณะน้ี ควรถือเป็นหลกัการสาคญั เพราะท่ีผา่นมา ประเทศไทยเคยใชชุ้ด

ชุมชนมวลชนสัมพนัธ์เขา้ไปสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งตารวจกบัประชาชนไดแ้ลว้ แต่ไม่ไดน้าํ

ชุมชนมาระดมความร่วมมือกบัตาํรวจ ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมหรือความเดือดร้อนของ

ชุมชน  

 9. การเป็นหุ้นส่วนและสร้างความร่วมมือระหวา่งตาํรวจและชุมชน (Partnerships) 

ในระบบตาํรวจชุมชน ประชาชนในชุมชนคือหุ้นส่วนของตาํรวจ ในการร่วมรับผิดชอบป้องกนั

อาชญากรรม หรือปัญหาความไม่เป็นระเบียบในชุมชน (ไม่ใช่เป็นปัญหาของตารวจฝ่ายเดียว) 

ตาํรวจและประชาชนในชุมชนตอ้งร่วมกนัสํารวจปัญหาและความตอ้งการของ ชุมชนเก่ียวกบัความ

เดือดร้อน หรือความหวาดกลวัภยัอาชญากรรม และให้ชุมชนร่วมใช้เทคนิคแกปั้ญหาเพื่อร่วมแก้

ตน้เหตุ ปัญหาความเดือดร้อน จากอาชญากรรมดงักล่าว และ ตาํรวจตอ้งสร้างความร่วมมือหรือเป็น
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แกนนาํในการระดมทรัพยากร ความร่วมมือ หรือให้ประชาชนร่วมเป็นอาสาสมคัรเพื่อดาํเนิน

กิจกรรมป้องกนัอาชญากรรมไดด้ว้ยตวัชุมชนเอง  

 10. ตาํรวจตอ้งบูรณาการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (Integration) ในการบงัคบัใช้

กฎหมายหรือแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัหลายอย่าง โดยเฉพาะการแก้ท่ีตน้เหตุของ

ปัญหา (ไม่ใช่เพียงแค่การจบัคนร้าย) ตาํรวจไม่มีอาํนาจหน้าท่ีโดยตรงจะเขา้ไปจดัการได ้ เช่น 

หอพกัท่ีเป็นแหล่งมัว่สุมของวยัรุ่นติดยาเสพติด เจา้หน้าท่ีพฒันาสังคมและทรัพยากรมนุษยห์รือ

ประชาสงเคราะห์ มีหน้าท่ีตามกฎหมายโดยตรงในการจดัระเบียบ หรือการติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่ง

บริเวณท่ีเกิดเหตุชิงทรัพยห์รือข่มขืนเสมอ เป็นอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การ

ถอนใบอนุญาตให้บุคคลท่ีมีพฤติการณ์ลกัเล็กขโมยน้อย มีและใช้อาวุธปืนเป็นอาํนาจของนาย

ทะเบียนอาวุธปืน คือนายอาเภอทอ้งท่ี (ต่างจงัหวดั) การอนุญาตให้รถเร่ขายสุราตามงานเทศกาล

หรืองานร่ืนเริงต่างๆ ท่ีเป็นตน้เหตุให้วยัรุ่นซ้ือสุราไดทุ้กเวลา นาํไปสู่เหตุทาร้ายร่างกาย เป็นอาํนาจ

ของสรรพสามิต รถท่ีหายส่วนมากเป็นรถจกัรยานยนตใ์หม่ท่ียงัไม่ไดรั้บป้ายทะเบียนจากหน่วยงาน

ขนส่งทางบก และสถานท่ีท่ีหายมากสุดคือตลาดนดั ท่ีฝ่ายพาณิชยจ์งัหวดัมีอานาจกาหนดเง่ือนไข

อนุญาตใหเ้ปิดตลาดนดัได ้ดงัน้ีเป็นตน้ การจะรู้วา่หน่วยตาํรวจใดเป็น “ตาํรวจผูรั้บใชชุ้มชน” เท่าใด 

หรือวดัระดบัของการนาหลกัการตาํรวจผูรั้บใช้ชุมชนไปใช้ หรือวดั “ความเป็นตาํรวจผูรั้บใช้

ชุมชน” มีเกณฑใ์นการวดัจากการทาํงานของตาํรวจ 5 ระดบั จากนอ้ยไปหามาก คือ  

  1. ตาํรวจสนใจชุมชน เฉพาะเวลาประชาชนแจง้ความเท่านั้น  

  2. ตาํรวจแนะนาํการป้องกนัอาชญากรรมแก่ชุมชน 

  3. ประชาชนแจง้ข่าวสารแก่ตาํรวจเสมอ  

  4. ตาํรวจนาํชาวบา้นร่วมคิดร่วมทาํแกปั้ญหาชุมชน  

  5. ชุมชนป้องกนัอาชญากรรมดว้ยชุมชนเอง โดยตาํรวจเป็นแกนสนบัสนุน 

หน่วยงานอ่ืน ก็เร่ิมท่ีจะเห็นความสําคญัของชุมชน และมุ่งส่งเสริมให้ชุมชนเขม้แข็ง เช่นกระทรวง

ยุติธรรม ไดเ้ร่ิมนาํหลกัการยุติธรรมสมานฉันท์ (Restorative Justice) และการยุติธรรมชุมชน 

(Community Justice) เป็นตน้ มาใชใ้นชุมชน ซ่ึงลว้นแลว้แต่สอดรับหรือเป็นแนวทางเดียวกบัตาํรวจ

ผูรั้บใชชุ้มชนทั้งส้ิน และหลกัการตาํรวจผูรั้บใชชุ้มชนน้ี ยงัสอดรับกบัแนวคิดชุมชนเขม้แข็ง หรือ

พลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด หรือแม้กระทัง่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงทุกแนวคิดมี

วตัถุประสงค ์ให้ครอบครัว ชุมชน มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได ้ดงันั้นตาํรวจก็สามารถท่ี

จะใช้เครือข่ายเหล่าน้ีเป็นฐานในการทาํงานตาํรวจผูรั้บใช้ชุมชนได้ดว้ย ในระบบตาํรวจชุมชน 

ตาํรวจตอ้งบูรณาการกบัหน่วยงานท่ีจะแกไ้ขส่วนท่ีเป็น “ตน้เหตุ” ทาํให้เกิดปัญหาสังคม นาํไปสู่
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อาชญากรรมหรือปัญหาความไม่เป็นระเบียบของชุมชน โดยการจัดระเบียบสังคมให้ดีข้ึน           

(พงศพ์ฒัน์ ฉายาพนัธ์ุ, 2540) 

 

2.4. ทฤษฎทีางอาชญาวทิยาทีเ่กีย่วข้อง 

 

 2.4.1 ทฤษฎีจิตวเิคราะห์ (Psychoanalytic Theory) 

 

 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ของ ซิกมนัต ์ฟรอยด์(Sigmund Freud) เป็นจิตแพทยช์าวเวียนนา 

ไดรั้บการยกย่องว่า เป็นบิดาของจิตวิเคราะห์เป็นทฤษฎีแรกท่ีได้อธิบายการทา งานของจิตใจ ซ่ึง

เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมมนุษยฟ์รอยด์เช่ือว่าพฤติกรรมทุกพฤติกรรมมีความหมาย ไม่ไดเ้กิดข้ึนโดย

บงัเอิญ แต่จะมีจิตส่วนหน่ึงดาํเนินการและสั่งการให้เกิดรูปแบบพฤติกรรมนั้นๆ และส่ิงท่ีมีอิทธิพล

ในการแสดงพฤติกรรม ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในวยตัน์ ชีวติ ซ่ึงฟรอยด์เช่ือวา่ ประสบการณ์เหล่าน้ีจะ

ฝังแน่นอยูใ่นจิตใจ บุคคลอาจไม่รู้ตวัแต่ประสบการณ์ดงักล่าวจะมีส่วนทาํให้บุคคลแสดงพฤติกรรม

ออกมาภายหลงั การทาํความเขา้ใจมนุษยแ์ละพฤตกิรรมของมนุษยต์ามแนวคิดจิตเคราะห์เก่ียวขอ้ง

กบัการทาํความเขา้ใจแนวคิดหลกั 5 แนวคดิ ซ่ึงเช่ือวา่ เป็นองค์ประกอบใหญ่ในพฤตกิรรมมนุษย ์

ไดแ้ก่ ระดบัของจิตใจ โครงสร้างของจิตใจสัญชาตญาณ กลไกการป้องกนัทางจิต และพฒันาการ

ของบุคลกิภาพ  

  2.4.1.1 ระดบัของจิตใจ (Level of the Mind) 

 ระดับของจิตใจ ฟรอยด์อธิบายว่า หากจะพิจารณาจิตใจของมนุษย์ตามความ

รู้สึกตวัแลว้ จะแบ่งระดบัความรู้สึกของจิตใจออกเป็ น 3 ระดบั คือ 

   1. จิตสํานึก (The conscious level) เป็นส่วนของจิตใจท่ีเจา้ตวัรู้สึกและ

ตระหนกัในตนเองอยู่พฤติกรรมท่ีแสดงออกอยู่ภายใตก้ารควบคุมดว้ยสติปัญญา ความรู้ และการ

พิจารณาใหเ้หมาะสมกบัส่ิงท่ีถูกตอ้งและสังคมยอมรับ 

  2.  จิตก่ึงสํานึก (The subconscious level) เป็นระดบัของจิตใจท่ีอยูใ่นชั้นลึก

ลงไปกว่าจิตสํานึก คือเจา้ตวัไม่ไดต้ระหนกัรู้ตลอดเวลา หากแต่ตอ้งใชเ้วลาคิดหรือระลึกถึงชัว่ครู่ 

และประสบการณ์ต่างๆจะถูกดึงมาสู่จิตสํานึก 2 จิตใจส่วนน้ีจะช่วยขจดัขอ้มูลท่ีไม่จาํเป็นออกจาก

ความรู้สึกของบุคคลและเก็บไวแ้ต่ในส่วนท่ีมีความหมายต่อตนเองจิตใจส่วนน้ีดาํเนินการอยู่

ตลอดเวลาในชีวติประจาํวนั 

  3. จิตใตส้ํานึก (Unconscious level) เป็นระดบัของจิตใจในชั้นลึกท่ีเจา้ตวั

เก็บไวใ้นส่วนลึก อนัประกอบด้วยความตอ้งการตามสัญชาตญาณต่างๆซ่ึงไม่อาจแสดงได้อย่าง
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เปิดเผยและประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนของพฒันาการในชีวิตท่ีมนุษยเ์ก็บสะสมไว ้โดย

เฉพาะท่ีก่อให้เกิดความเจ็บปวด ฟรอยด์กล่าวว่า มนุษย์จะเก็บความรู้สึกทางลบไวใ้นส่วนจิต         

ใตส้ํานึก และจะแสดงออกในบางโอกาส ซ่ึงเจา้ตวัไม่ไดค้วบคุมและไม่รู้สึกตวั ฟรอยด์เช่ือว่า การ

ทาํความเขา้ใจมนุษยต์อ้งทาํตามความเขา้ใจจิตใจส่วนน้ีดว้ย 

 

 2.4.1.2 โครงสร้างจิตใจ (Structure of Mind) 

 โครงสร้างของจิตใจ ฟรอยด์อธิบายว่า จิตใจของมนุษย ์ประกอบดว้ยโครงสร้าง

หลกัท่ีเป็นองคป์ระกอบอยู ่3ส่วน คือ 

  1. อิด (Id) คือ สัญชาตญาณ หมายถึง ส่วนของจิตท่ียงัไม่ไดข้ดัเกลา เป็ นส่

วนดั้งเดิมของมนุษยท่ี์ติดตวัมาแต่กาํเนิด และเป็นแรงขบัของสัญชาตญาณพื้นฐาน มุ่งให้ได้รับ

ผลประโยชน์ต่อตนเองหรือความพึงพอใจและความสุขของตนเองเป็นหลกั(Pleasure Principle) 

กระบวนการทาํงานของจิตส่วนน้ีไม่ไดน้าํเหตุผลและความเป็นจริงอ่ืนๆมาเก่ียวขอ้ง แต่เป็นการ

ตอบสนองความตอ้งการตามสัญชาตญาณ ฟรอยด์เรียกกระบวนการทาํงานของจิตส่วนน้ีว่าเป็น 

กระบวนการคิดแบบปฐมภูมิ(Primary Thinking Process) ไดก้ลัน่กรองหรือขดัเกลาใหเ้หมาะสม 

  2. อีโก(้Ego) เรียกอีกอยา่งวา่ ตวัตนแห่งบุคคล หรือ Self เป็ นส่วนของจิตใจ

ท่ีการดาํเนินโดยอาศยัเหตุและผล การเกิดของส่วนน้ีจะทาํให้Id ถูกผลกัดนัลงไปสู่จิตใจระดบัจิตใต้

สาํนึกและเป็ นตวัประสานงานระหวา่งความตอ้งการตามสัญชาตญาณกบัโลกภายนอกตามหลกัแห่ง

ความเป็นจริง(Reality Principle) การทาํงานของจิตส่วนน้ีอยู่ในระดบัท่ีบุคคลรู้ตวั มีการพินิจ

พิจารณากลัน่กรอง เพื่อให้การตอบสนองตามความตอ้งการแรงขบัของId อยูใ่นขอบเขตของความ

เหมาะสมตามมาตรฐานของสังคม จึงเรียกกระบวนการคิดลกัษณะน้ีวา่ กระบวนการคิดแบบทุติยภูมิ

(Secondary Thinking Process) 

    3. ซุปเปอร์อีโก ้(Super Ego) หรือ มโนธรรม เป็นส่วนของจิตใจท่ีทาํหนา้ท่ี

เก่ียวกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ถูกผิดตามศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา แบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน คือ 

   3.1 มโนธรรม (Conscience) เกิดจากการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่หรือ

ผูเ้ล้ียงดู เป็นการสอนทั้งทางตรงและทางออ้มให้แก่เด็ก เช่น สอนวา่อะไรไม่ควรทาํ ถา้ทาํผิดจะถูก

ลงโทษ หรือ การท่ีการท่ีเด็กไดเ้ห็นการกระทาํของพอ่แม่ ผูใ้กลชิ้ด และจากครอบครัวอยูเ่สมอ ก็เป็น

การปลูกฝังโดยเด็กไดรั้บประสบการณ์จากส่ิงเหล่าน้ี ซ่ึงเรียกวา่เป็นการสะสมในส่ิงดีงามติดตวัมา

ตลอด เม่ือโตข้ึนถา้ทาํอะไรขดักบัมโนธรรมจะก่อให้เกิดความสาํนึกผดิ (Guiltfeeling) 
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    3.2 อุดมคติแห่งตน(Ego-Ideal) เกิดจากการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่

และผูอ่ื้นเช่นกนั เป็นการสอนวา่อะไรควรทาํอะไรไม่ควรทาํเม่ือโตข้ึนถา้ทาํตามอุดมคติแห่งตนจะ

ก่อให้เกิดความรู้สึกอ่ิมใจและภาคภูมิใจ ส่วนสําคญัของ Super Ego เกิดข้ึนในส่วนปลายของระยะ

ปมออดิพุส เม่ือเด็กอายปุระมาณ 5-6 ปี เด็กจะพยายามรับเอามาตรฐานทางศีลธรรมและอุดมคติจาก

พ่อแม่เขา้มาไวใ้นตน พยายามซึมซาบส่ิงเหล่าน้ีจนกลายเป็นคุณธรรมของตนเอง 3โครงสร้างจิตใจ 

3 ระบบน้ีมีความสัมพนัธ์กนั ถา้ทาํงานสัมพนัธ์กนัดีการแสดงออกหรือบุคลิกภาพก็เหมาะสมกบัตน 

แต่ถา้โครงสร้างทั้ง 3 ระบบทาํหนา้ท่ีขดัแยง้กบับุคคลก็จะมีพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพท่ีมาราบร่ืน

ผดิปกติหรือไม่เหมาะสม 

 

  2.4.1.3 สัญชาตญาณ (Instinct) 

  ตามทฤษฎีจิตวเิคราะห์ ฟรอยด์เช่ือวา่ พลงัผลกัดนัทางบุคลิกภาพมาจากพลงังาน 2 

ประเภท คือ พลงัทางร่างกาย (Physiologocal Energy) และพลงัจิต (Psychic Energy) พลงัทั้งสอง

ชนิดน้ีจะเช่ือมโยงกนั พลงังานทางจิตอยู่ภายใตจิ้ตไร้สํานึก และเป็นตวัพฤติกรรมในคน ตวัเช่ือม

ระหวา่งพลงังานทางกายและพลงังานทางจิต คือสัญชาตญาณ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

  1. สัญชาตญาณทางเพศ (Sexual Instinct or Life of Libodo) คือ 

สัญชาตญาณเพื่อเอาชีวิตรอดและการดาํรงเผา่พนัธ์ุ ทาํหนา้ท่ีผลกัดนัให้มนุษยแ์สวงหาความพอใจ

ตามท่ีตอ้งการและยงัเก่ียวขอ้งกบัการสืบพนัธ์ุมีลกัษณะเป็นพลงัสร้างสรรค ์ส่วนสาํคญัท่ีสุด คือ แรง

ขบัทางเพศ ซ่ึงถือว่ามีมาตั้งแต่แรกเกิด ซ่ึงมีบริเวณท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจตามอวยัวะต่างๆของ

ร่างกายตามวยัของการพฒันา 

   2. สัญชาตญาณทางกา้วร้าว (Aggressive Instinct of Death Instinct of 

Mortido) ทาํหนา้ท่ีผลกัดนัใหม้นุษยแ์ข่งขนักนั ช่ิงดีชิงเด่นกนั เอาชนะกนั มีลกัษณะเป็นพลงัทาํลาย

พยายามทาํทุกส่ิงทุกอยา่งแยกออกจากกนั สัญชาตญาณทางเพศ และทางกา้วร้าวอาจเกิดร่วมกนัได ้

เช่น การแข่งขนัเพื่อแยง่ชิงเอาส่ิงท่ีตนรักและหวงแหน การต่อสู้เพื่อเอาเอกราช เป็นตน้ 

 

   2.4.1.4  กลไกการป้องกนัทางจิต ( Defense mechanism) 

      ฟรอยด์เช่ือว่า มนุษยไ์ม่สามารถหลีกเล่ียงความวิตกกงัวลได้ เพราะในชีวิตจริง

มนุษยจ์ะไม่ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการไดต้ลอดเวลา มนุษยมี์ความคบัขอ้งใจ ขดัแยง้ หรือ

Ego ไม่สามารถทาํหนา้ท่ีควบคุม Id และ SuperEgo ไดอ้ยา่งเหมาะสม มนุษยจึ์งตอ้งพยายามหาทาง

ผอ่นคลาย Ego จึงแสวงหาวธีิลดภาวะไม่พึงปรารถนา โดยวิธีการท่ีเรียกวา่ กลไกการป้องกนัทางจิต 

(Defensee mechanism) ซ่ึงเป็นการปฏิเสธหรือปิดบงัความจริง อนัเป็นกลไกท่ีอยูใ่นจิตใตส้ํานึก
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มากกวา่ทางจิตสาํนึก มีหลายรูปแบบ เป้าหมายของทฤษฎีจิตวเิคราะห์ คือ การช่วยให้บุคคลออกจาก

ระดบัจิตใตส้าํนึกไปสู่จิตรู้สาํนึก เพื่อใหบุ้คคลสามารถเขา้ใจพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนทั้งอดีตและปัจจุบนั

ดว้ยการลดพฤติกรรมเก็บกดและการต่อตา้น ช่วยสํารวจความคิดความรู้สึก วิเคราะห์ประสบการณ์

ในวยัเด็ก เปิดเผยสาเหตุของพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาในปัจจุบนัอนันาํไปสู่ความเขา้ใจ ตระหนกั และ

ยอมรับการเจบ็ป่วยได ้เกิดความรู้จกัตน(Insight) ลดการมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความพา่ยแพต้นเอง 

 งานป้องกนัอาชญากรรมเป็นงานท่ีตาํรวจคุ้นเคยมาก ในอดีตเม่ือกล่าวถึงงาน

ป้องกนัอาชญากรรม ตาํรวจมกัจะมุ่งไปใชส่ิ้งท่ีเป็นอรรถประโยชน์คือ “สายตรวจ” หากพูดถึงเร่ือง

ป้องกนัอาชญากรรมก็มกัจะคิดวา่ สายตรวจตอ้งดี มีประสิทธิภาพ ท่ีจริงก็ไม่ผิด แต่สายตรวจเป็น

เพียงวิธีการเดียวในภาพรวมของงานป้องกนัอาชญากรรมทั้งหมด สายตรวจเป็นวิธีการท่ีเห็นได้

ชดัเจน และถูกกล่าวถึงมากท่ีสุด  

 ดงันั้นทาํใหเ้รามองภาพงานสายตรวจ คือตวัแทนของงานการป้องกนัอาชญากรรม

ซ่ึงเป็นแนวคิดของทฤษฎีการบงัคบัใชก้ฎหมาย เช่น ตาํรวจของประเทศองักฤษไดใ้ชท้ฤษฎีน้ีโดยมี

การทุ่มเทกาํลงัตาํรวจลงไปทุกพื้นท่ี ตามแนวคิดท่ีวา่ มีตาํรวจท่ีไหนตอ้งไม่มีโจร อยา่งไรก็ตาม

ตาํรวจสายตรวจไม่อาจป้องกนัอาชญากรรมไดทุ้กเร่ือง ดงัเห็นไดจ้ากการท่ีประชาชนร้องเรียนว่า 

“ทาํไมอาชญากรรมยงัมีอยู่ และอาชญากรรมสูงข้ึน” ในอดีตตาํรวจมกัคิดว่า งานสายตรวจไม่มี

ประสิทธิภาพ แต่จริงๆอาจไม่ใช่ ถา้วเิคราะห์ใหดี้พบวา่ อาชญากรรมมีอยู ่2 ประเภท  

  1. อาชญากรรมท่ีน่าจะป้องกนัได ้ (Street Crime) อาชญากรรมท่ีเกิดในท่ี

สาธารณะ อาชญากรรมประเภทน้ีค่อนขา้งเป็นเหตุเป็นผลวา่สายตรวจน่าจะมีบทบาทในการป้องกนั 

เพราะสายตรวจสามารถเขา้ไปตรวจไดใ้นพื้นท่ีต่างๆ แมใ้นตรอกซอยสาธารณะ ดงันั้น อาชญากรรม

ท่ีเกิดข้ึนในตรอก ซอย และพื้นท่ีสาธารณะย่อมถือว่า เป็นขีดความสามารถของสายตรวจท่ีควร

ป้องกนัอาชญากรรมได ้ 

   2. อาชญากรรมประเภทท่ีไม่น่าจะป้องกนัได ้ซ่ึงทาํให้ขีดความสามารถของ 

สายตรวจในการป้องกนัอาชญากรรมมีจาํกดั เช่นอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในท่ีระโหฐาน ในท่ีลบัตา 

เป็นสถานท่ีท่ีตาํรวจสายตรวจเขา้ไปตรวจไม่ได ้แต่เม่ือภาพรวมอาชากรรมเกิดสูง เราก็จะมองไปท่ี

ประสิทธิภาพสายตรวจเพียงอยา่งเดียว อาชญากรรมท่ีไม่น่าจะป้องกนัไดน้ั้น มีวิธีอ่ืนอีกมากมายท่ี

ถูกนามาใชใ้นการป้องกนัไม่ใช่สายตรวจเพียงอยา่งเดียว นกับริหารในเร่ืองการป้องกนัอาชญากรรม

ตอ้งรู้จกัวิธีวิเคราะห์สภาพอาชญากรรมและรูปแบบการป้องกนัท่ีเหมาะสม ถา้ในทอ้งท่ีสถิติอาชา

กรรมประเภทท่ีน่าป้องกนัไดเ้กิดสูง ตอ้งวิเคราะห์ท่ีเร่ืองของประสิทธิภาพสายตรวจท่ีใช้ในงาน

ป้องกนัส่วนหน่ึง แต่ ถา้วเิคราะห์พบวา่ ประเภทของอาชญากรรมท่ีไม่น่าจะป้องกนัไดเ้กิดข้ึนสูง นกั
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บริหารควรนาํรูปแบบการป้องกนัอาชญากรรมอ่ืน มาเสริมควบคู่ไปกบังานสายตรวจ ( คู่มือการ

บริหารงานป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม ; สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ) 

  

 2.4.2 ทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง (Differential Association) 

 

              เอ็ดวิน  เอช.  ชตัเทอร์แลนด์  (Edwin H. Sutherland)  ไดพ้ยายามอธิบาย

พฤติกรรมของกลุ่มอาชญากรอาชีพ  (career  criminal)  เช่น  อาชญากรคอปกขาว  และหวัขโมย

อาชีพ  การกระทาํผดิเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม  การเรียนรู้ทกัษะ  (skills)   และแรงจูงใจ  

(motives) 

 2.4.3  ทฤษฎีเก่ียวกบัโครงการสร้างทางสังคม  (Social  Structural Theories)  

 

 ซ่ึงกล่าวถึงระบบโครงสร้างของสังคมอนัเป็นตวักาํหนดใหเ้กิดอาชญากรรมโครงสร้าง

ทางสังคมดา้นเศรษฐกิจ  มีนกัสังคมวิทยาและนกัอาชญาวิทยาหลายท่านให้ทศันะเก่ียวกบัผลของ

ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรม  เช่น  คาร์ลมาร์กซ์  (Kral  Marx)  และเฟรดริช  

เอลเจอส์ (Friedrich  Engels)ไดเ้ขียนหนงัสือ ช่ือ  “Communist Manefeste”  อาชญากรรมดว้ยนั้น  มี

ผลมาจากการไดรั้บการบริการและสินคา้ไม่เท่าเทียมกนัในสังคม  ซ่ึงจะเป็นปัญหาคู่ไปกบัสังคม

เสมอ  ทางแกก้็คือตอ้งมีการเปล่ียนแปลงโดยส้ินเชิง  ทางดา้นโครงสร้างของสังคมโดยการปฏิวติั

สังคมใหม่  และเปล่ียนระบบของเศรษฐกิจทั้งหมด ซ่ึงแนวความคิดน้ีไดรั้บการสนบัสนุนโดยนกั

อาชญาวิทยา  ช่ือ  วิลเล่ียม  อาเดรียน  บองเจอร์  (Bomger, 1876 –1940)  ซ่ึงเห็นด้วยว่าระบบ

เศรษฐกิจเป็นตวัก่อให้เกิด  “บรรยากาศของกระบวนการผลักดันให้มีพฤติกรรมอาชญากรรม”  

(Climate  of  Motivation  for  Criminal  Behavior)  (พรเพญ็  เพชรสุขศิริ, 2524 ) 

 ดดัแฮม  (Durkheim)  (1858 – 1917)  เช่ือวา่  ในการประกอบอาชญากรรมของบุคคล

หน่ึงบุคคลใดนั้ นเป็นหน้าท่ีปกติของชีวิตมนุษย์  ซ่ึงเม่ือใดก็ตามบรรทดัฐานทางสังคม(Social  

Norms)  ไม่สามารถท่ีจะควบคุมการกระทาํของมนุษยห์รือไม่สนองตอบต่อความตอ้งการของสังคม  

(Social  Needs)  ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ  ไดแ้ลว้การล่วงละเมิดต่อบรรทดัฐานทางสังคมจะ

เกิดข้ึนและจะนาํไปสู่การกระทาํผดิอยา่งรวดเร็ว  (วรเดช  จนัทรศร, 2522) 

 ทฤษฎีภาวะไร้ระเบียบของสังคม  (Anomic  Theory) ของ เมอร์ตนั (Merton) เป็น

ทฤษฎีท่ีขยายแนวความคิดของดัคแฮม (Durkheim) ให้ชัดเจนยิ่ง ข้ึนโดย  Merton เ ห็นว่า                

พฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือพฤติกรรมอาชญากรรมเป็นผลิตผลของสังคมและวฒันธรรมโดยท่ี  Merton  

เห็นว่าโครงสร้างทางวฒันธรรม  เป็นตวักาํหนดเป้าหมายชีวิตของคนในสังคมหรือท่ี  Merton  
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เรียกว่าเป้าหมายในทางวฒันธรรม  (Cultural  Goal)  แต่ในขณะเดียวกนัโครงสร้างทางสังคมเป็น

ตวักาํหนดวิถีทางหรือความประพฤติท่ีจะเขา้สู่เป้าหมายดงักล่าว  หรือท่ี  Merton  เรียกว่าวิธีทาง

สถาบนั  (Institutionslezed  Means)  เหตุท่ีทาํให้เกิดพฤติกรรมเบ่ียงบนในตวัคนเรานัน่เน่ืองจาก

คนเราไม่สามารถปรับตวั  (Adaptation) เขา้ กบัเง่ือนไขทั้งสองประการหรือเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง  

(Merton, 1966) 

 ค.ศ.  1942  ไดมี้การศึกษาเก่ียวกบันิเวศวิทยาอาชญากรรม  Ecology  of  Crime  โดย  

Clifford  Shaw  และ  Henry  Mckay  ไดศึ้กษาถึงความสัมพนัธ์ของสภาพแวดลอ้มในเขตนคร          

ชิคาโกกบัสถิติคดีอาชญา  โดยมุ่งศึกษาท่ีเด็กและเยาวชนกระทาํผิดโดยแบ่งพื้นท่ีของนครชิคาโก

ออกเป็น  5  เขต  ดงัน้ี 

 เขตท่ี  1  เป็นศูนยก์ลางของทางเศรษฐกิจ  การคา้และระบบราชการ 

 เขตท่ี  2  เป็นเขตของการเปล่ียนแปลงเป็นเขตท่ีเส่ือมลงมา  มกัจะเป็นเขตท่ีอยูอ่าศยั  

ซ่ึงธุรกิจการคา้หรือการอุตสาหกรรมกาํลงัขยายตวัมาจะมีธุรกิจเล็ก ๆ  ท่ีพกัอาศยั  บา้นเช่าราคาถูก

จะรวมอยูก่บัโรงรับจาํนาํ  บาร์ราคาถูก ๆ  ผลของเขตน้ีคือสลมัหรือแหล่งของชนกลุ่มนอ้ย  เช่นพวก

ชาวยวิ  (ในนครชิคาโก)  หรือพวกคนจีนอพยพ 

 เขตท่ี    3  คือเขตโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงมีบา้นพกัของกลุ่มชนชั้นกรรมกรอาศยัอยูม่าก 

 เขตท่ี  4  คือเขตท่ีอาศยัของชนชั้นกลางหรือคนชั้นสูง 

 เขตท่ี  5  คือเขตชานเมือง  เป็นเขตท่ีมีการขนส่งทั้งภาคเอกชนและสาธารณะเพื่อจะ

ขนถ่ายสินคา้ไปยงัใจกลางเมืองท่ีมีการทาํงาน   

 การศึกษาของ  Shaw  และ  Mckay  เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของอตัราเด็กและเยาวชน

กระทาํความผิดในแต่ละเขตนั้นสรุปไดว้่า  มีอตัราการกระทาํความผิดแตกต่างกนัออกไป โดยการ

กระทาํความผดิของเด็กจะมีจาํนวนสูงมากในทอ้งท่ีท่ีเป็นยา่นสลมัและยา่นธุรกิจ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ในยา่นท่ีมีการเปล่ียนแปลง  อนัไดแ้ก่  ยา่นท่ีมีการอพยพ   

 เขตของธุรกิจย่อย  บ้านเช่าราคาถูก ๆ  ใกล้กับใจกลางเมือง  อตัราจะลดลงตาม

ระยะห่างจากศูนยก์ลางเมือง  แต่อตัราจะยงัคงสูงในเขตอุตสาหกรรมและธุรกิจในใจกลางย่อย ๆ  

ของเมืองและอตัราจะลดลงตามระยะห่างจากใจกลางยอ่ย ๆ  นั้นดว้ย  (Shaw and Mckay,1942.) 

 

 2.4.4  ทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการทางสังคม  (Social  Process  Theories) 

 

   เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงสาเหตุของพฤติกรรมอาชญากรของบุคคล  หรือกลุ่มบุคคล

แต่ละกลุ่มบุคคลว่ามีขบวนการอย่างไรอนัมีผลทาํให้เขากลายเป็นอาชญากร  หรือมีพฤติกรรม
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อาชญากร  (Criminal  Behavior)  ทฤษฎีประเภทน้ีมีสมมติฐานว่า พฤติกรรมของมนุษยเ์รียนรู้ได ้ 

และดงันั้นพฤติกรรมอาชญากรก็อาจไดรั้บมาโดยกระบวนการการเรียนรู้เช่นเดียวกบัพฤติกรรมมิใช่

อาชญากร  (No Criminal  Behavior)  ก็ไดรั้บโดยกระบวนการเรียนรู้  (Learning)   

 

 ทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการทางสังคมท่ีอธิบายสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมมี 

ดงัน้ี 

 เกเรียบ  ทาร์ด  (Gabriel  Tarde)  (1843 – 1904)  ผูต้ ั้งทฤษฎีการเลียนแบบ(Theory  of    

Initation)  เขา เ ช่ือว่าพฤติกรรมอาชญากรรมโดยกํา เ นิดดัง ท่ีลอมคบรีโวเ ช่ือทาร์ดเ ช่ือว่า             

พฤติกรรมอาชญากรเป็นผลทางปัจจยัทางสังคม  อาชญากรอาชีพก็ไดรั้บการฝึกฝนและไดเ้รียนรู้

เช่นเดียวกบัอาชีพอ่ืน ๆ  แต่เน่ืองจากสาเหตุท่ีบุคคลนั้นได้บงัเอิญเกิดในบรรยากาศอาชญากรรม   

(พรเพญ็ เพชรสุขศิริ, 2524 ; อา้งถึงใน Tarde ,1912) 

 ในปี  ค.ศ.  1939  Edwin  H.  Sutherland  ไดเ้สนอทฤษฎีความแตกต่างในการคบ 

คา้สมาคม  (Differential  Association  Theory)  ซ่ึงมีแนวคิดท่ีสําคญัวา่พฤติกรรมทางอาชญากรรม

เรียนรู้กนัไดโ้ดยการติดต่อกนัอยา่งใกลชิ้ดในกลุ่มและพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในลกัษณะท่ีจะเป็น

อาชญากรนั้น  ข้ึนอยูก่บัความแตกต่างในช่วงระยะเวลาและความสมํ่าเสมอในการติดต่อสัมพนัธ์กนั 

(Sutherland, 1974)   

 เรคเลส  (Redkless)  ไดเ้สนอทฤษฎีการควบคุม  (Containment Theory)  ซ่ึงมีแนวคิด

ท่ีสาํคญั  คือ บุคคลมกัจะยบัย ั้งไม่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยการควบคุมภายนอก เช่นความผกูพนัทางสังคม

กบัผูอ่ื้น ความแน่นอนในการประเมินค่า ตีความของบุคคลโดยผูอ่ื้น การควบคุมภายใน การมีความ

รับรู้ส่วนตวั ท่ีดีต่อสังคม  ซ่ึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่จะควบคุมอยา่งยิ่งท่ีจะควบคุมบุคคลจากการท่ีจะ

มีพฤติกรรมอาชญากรซ่ึงเรคเลสไดช้ี้ให้เห็นวา่ การควบคุมภายในมีส่วนประกอบดงัน้ี  การควบคุม

ภายในมีส่วนประกอบสําคญัอยูใ่นตวับุคคลเอง  เช่น  การควบคุมตนเองการมีทศันคติต่อตนเองท่ีมี  

ความแขง็แรงของ  Ego  มี  “Superego”  ท่ีพฒันาดีแลว้  ความสามารถทนทานต่อความคบัขอ้งใจสูง  

มีความสํานึกในความผิดชอบสูง  มีแนวทางมีจุดมุ่งหมายมีความสามารถในการหาส่ิงชดเชยเพื่อ

ความรู้สึกพึงพอใจความสามารถในการหาเหตุเพื่อช่วยลดความเครียดได ้   

 กระบวนการทางสังคมมองวา่  คนไดถู้กขดัเกลา  (Socialization)  จากสถาบนัต่างๆ  

ในสังคมไดแ้ก่  ครอบครัว  โรงเรียน  เพื่อน  ท่ีทาํงาน  เป็นตน้  ซ่ึงถา้หากความสัมพนัธ์เป็นไปใน

ทางบวกและไดรั้บการสนบัสนุน  คนจะปฏิบติัตามกฎระเบียบของสังคมเป็นอยา่งดี  ในทางตรงกนั

ขา้มหากความสัมพนัธ์เป็นไปในทางลบ  คนก็จะฝ่าฝืนกฎระเบียบ  นาํไปสู่พฤติกรรมอาชญากรรม 



24 
 

 ทฤษฎีกระบวนการทางสังคมเช่ือวา่  คนไม่ว่าจะเป็นคนเช้ือชาติ ชนชั้น  หรือเพศ

ใดก็ตาม  ต่างก็มีศกัยภาพท่ีจะเป็นอาชญากรไดท้ั้งส้ิน  คนจนหรือคนชั้นตํ่ามีปัญหาทางเศรษฐกิจสูง  

ได้รับการดูถูก  มีการศึกษาน้อย  ครอบครัวแตกสลาย  จึงมีโอกาสหรือความสามารถในการก่อ

อาชญากรรมสูง  ในขณะท่ีชนชั้นกลางมกัมีสังคมท่ีดีกวา่  ครอบครัวอบอุ่น ไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ  

มีเพื่อนดี  เป็นท่ียอมรับของสังคม  จึงมีโอกาสหรือความสามารถในการกระทาํความผิดน้อย  แต่

อยา่งไรก็ตามไม่ใช่ว่าชนชั้นกลางหรือกลุ่มท่ีมีความพร้อมจะไม่กระทาํความผิดเลย  ส่ิงน้ีจะข้ึนอยู่

กบัการขดัเกลาทางสังคมเป็นสําคญั  เช่น  ชนชั้นกลางมีฐานะดี  เล้ียงลูกแบบตามใจ  ไม่ฝึกให้มี

ความอดทน  ตอ้งการอะไรก็จะไดรั้บเสมอๆ  ก็อาจจะกลายเป็นคนท่ีมีโอกาสในการกระทาํผิดหรือ

ก่ออาชญากรรมไดเ้ช่นกนั  เราจะเห็นวา่การขดัเกลาทางสังคมเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิ่งไม่วา่จะอยูใ่นชั้น

ไหนๆ  แต่ถา้หากไดรั้บการขดัเกลาไปในทางท่ีดีแลว้  เขาก็จะเป็นบุคคลท่ีมีโอกาสหรือศกัยภาพใน

การกระทาํความผดิหรือก่ออาชญากรรมตํ่า 

  ความสัมพนัธ์ในครอบครัว  (Family Relation)  เป็นส่ิงสําคญัและมีบทบาทอยา่ง

มากต่อพฤติกรรมของมนุษย ์ การส่ือสารท่ีสร้างความเขา้ใจภายในครอบครัว  การฝึกให้มีวินยัท่ี

ถูกตอ้ง  สามารถกาํหนดพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวได้ทั้งส้ิน  ยกตวัอย่างเช่น  หากเด็ก

ไดรั้บการอบรมอย่างถูกตอ้งจากครอบครัว  เม่ือโตข้ึนเด็กก็จะประพฤติตนไปในทางท่ีได้รับการ

อบรม  การท่ีเด็กมาจากครอบครัวแลว้  เม่ือโตข้ึนเด็กก็จะประพฤติตนไปในแนวทางท่ีไดรั้บการ

อบรม  การท่ีเด็กมาจากครอบครัวท่ีแตกแยก  (Broken Home)  ก็มิไดแ้ปลว่าเด็กคนนั้นจะตอ้ง

กลายเป็นเด็กกระทาํความผิด  เพราะหากพ่อ-แม่คนใดคนหน่ึงสามารถทาํหนา้ท่ีของตนและชดเชย

ส่วนท่ีขาดหายไปของเด็กได ้ จนเด็กรู้สึกวา่ตนมิไดข้าดอะไร  และรู้สึกวา่ตวัเองปกติทุกอยา่ง  นกั

อาชญาวิทยาบางคนมองว่าหากเด็กไม่ไดรั้บการชดเชยท่ีเพียงพอ  เพราะพ่อ-แม่ตอ้งแบกภาระใน

เร่ืองเศรษฐกิจ  ไม่มีเวลาใหเ้ด็กอยา่งเพียงพอ  ทาํใหเ้ด็กมีปัญหา  จึงหนัไปคบเพื่อนซ่ึงอาจเป็นเพื่อน

ท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน  เกเร เด็กก็จะซึมซบัพฤติกรรมท่ีไม่ดีมาปฏิบติั  จากการศึกษาพบวา่เด็กท่ีอยู่

กบัพอ่-แม่ท่ีอยูเ่ป็นคู่  มีฐานะดี  มีเวลาให้เพียงพอ  โอกาสท่ีเด็กจะประสบความสําเร็จทางการศึกษาก็มี

สูง 

  ความสัมพนัธ์ของเพื่อน  (Peer  Relation)  นกัจิตวิทยาเช่ือวา่เพื่อนมีความสําคญั

อย่างยิ่งต่อพฤติกรรมมนุษย์ และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและการเลือกท่ีจะมีพฤติกรรมต่างๆ  

ในช่วงอายุของเด็กแต่ละช่วง  เพื่อนจะมีอิทธิพลในลกัษณะท่ีต่างกนั  เช่น  ในช่วงวยัรุ่น  (Teen)  

เพื่อนจะมีบทบาทเป็นผูใ้หก้าํลงัใจ  เพราะเป็นวยัท่ีตอ้งการการสนบัสนุนทางอารมณ์  จึงมีความเช่ือ

ใจเพื่อนมาก  และมกัจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัหรือความลบัของตนให้เพื่อนไดรั้บรู้  ส่วนในเด็กท่ีไม่

เป็นท่ียอมรับของกลุ่มเพื่อมกัจะแสดงอาการก้าวร้าวและชอบแกล้งคนอ่ืน  เด็กอาจมีกลุ่มเพื่อน
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มากกวา่  1  กลุ่ม  ในกลุ่มหน่ึงเด็กอาจมีบทบาทเป็นหัวหน้ากลุ่ม  ในแต่ขณะเดียวกนัอีกกลุ่มหน่ึง

เด็กอาจมีบทบาทเป็นผูต้ามก็ได ้ จะเห็นไดว้า่เด็กและเพื่อนต่างมีอิทธิพลซ่ึงกนัและกนั 

 นอกจากน้ี  ย ังมีสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ  เช่น  สถาบันศาสนามีอิทธิพลต่อ       

พฤติกรรมของคน  เช่น  ผูท่ี้นับถือคริสต์ศาสนา  ทุกวนัอาทิตย์ก็จะไปโบสถ์  ร่วมกิจกรรมทาง

ศาสนา  ไม่คิดประกอบอาชญากรรม   

 

 แนวคิดทฤษฎีกระบวนการทางสังคมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมมนุษยมี์  3  ส่วน  คือ 

 

  1.  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม  (Social learning theory)  ทฤษฎีกล่าวว่ามนุษย์

เรียนรู้เทคนิคและทัศนคติของอาชญากรรม  จากการมีความสัมพันธ์ ท่ีใกล้ชิดกับผู ้ท่ี เป็น

อาชญากรรม  จึงเกิดการเรียนรู้พฤติกรรมนั้นมา เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มทฤษฎีทางพฤติกรรม  

อลัเบิร์ต  แบนดูร่า  (Albert  Bandura)  เช่ือวา่คนไม่ไดเ้กิดมารุนแรง  แต่ไดเ้รียนรู้ท่ีจะกา้วร้าวจาก

ประสบการณ์ชีวติ  ประสบการณ์เหล่าน้ีรวมถึงการสังเกตพฤติกรรมของคนอ่ืนท่ีแสดงความกา้วร้าว  

เพื่อมุ่งหวงัผลจากความกา้วร้าวน้ี  นอกจากน้ียงัไดดู้จากภาพยนตร์หรือโทรทศัน์  เด็กเห็นคนท่ีมี

พฤติกรรมกา้วร้าวและแสดงความรุนแรง  เด็กมีการเรียนรู้และเลียนแบบความรุนแรงจากส่ิงเหล่าน้ี  

เม่ือเติบโตข้ึนได้เห็นรูปแบบของความรุนแรงซ่ึงปฏิบติัต่อเน่ืองในการมีความสัมพนัธ์ทางสังคม  

เช่น  ลูกชายเห็นพอ่ตบตีแม่  และแม่ยอมให้พ่อทาํเช่นนั้น  เม่ือโตข้ึนเด็กคนน้ีจะกลายเป็นคนท่ีชอบ

ตบตีลูกและภรรยาของตน  เป็นการเรียนรู้โดยการเลียบแบบพฤติกรรม   

 

  2.  ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม  (Social Control Theory)  เช่ือวา่มนุษยทุ์กคนมี

ความเป็นอาชญากรในตัวเอง  แต่เป็นเพราะความผูกพันท่ีมีต่อสังคมทําให้สามารถควบคุม                 

พฤติกรรมของตนใหอ้ยูใ่นกรอบของสังคมได ้

 

 3.  ทฤษฎีปฏิกิริยาของสังคม  หรือการตีตรา  (Social Reaction (Labeling) Theory)  

มีมุมมองว่าคนจะกลายเป็นอาชญากรเพราะสังคมตีตราให้เป็น  และผูท่ี้ถูกตีตราก็ยอมรับสภาพท่ี

ไดรั้บเช่นกนั  ( พรเพญ็  เพชรสุขศิริ, 2524 ) 

 

 2.4.5 ทฤษฎีพฤติกรรมเบ่ียงเบน (The Deviant Behavior Perspective)  
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 แนวความคิดของทฤษฎีน้ีเช่ือวา่ พฤติกรรมหรือสภาวการณ์ใดๆ ท่ีมีการเบ่ียงเบน

จากบรรทดัฐานของสังคมนั้น อาจจะเกิดจากวิธีการอนัชอบธรรมท่ีใชก้นัอยู ่มีลกัษณะเป็นอุปสรรค

ต่อเป้าหมายของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เช่น เด็กยากจนโอกาสท่ีจะไดรั้บการว่าจา้งในการทาํงาน

นอ้ยเพราะดอ้ยการศึกษา ดอ้ยทกัษะ เป็นตน้ พวกเหล่าน้ีอาจจะมารวมตวักนัเป็นกลุ่มวฒันธรรมยอ่ย

ของตน ยอมทาํตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มตนเพราะอยากเป็นพวกเดียวกบักลุ่ม เช่น เสพยาเสพติด        

ลกัขโมย เป็นตน้ แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่าคนท่ีมีโอกาสจาํกดัทุกคนในการประกอบอาชีพจะตอ้ง

กลายเป็นผูท้าํผดิเสมอไป เพราะจะตอ้งมีแรงจูงใจบางอยา่ง เช่น หากกลุ่มยกยอ่งคนทาํผิดหรือเพื่อน

เป็นพวกมิจฉาชีพ บุคคลนั้นก็มีบรรยากาศท่ีจูงใจไม่นอ้ยใหก้ระทาํผดิ (สุพตัรา สุภาพ ,2545) 

  

 2.4.6 ทฤษฎีตีตรา (The Labeling Perspective)  

 

 ทฤษฎีน้ีเช่ือว่า การกระทาํใดจะเป็นการเบ่ียงเบนหรือไม่เพียงไร ข้ึนอยู่กบัสังคมท่ี

บุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู ่เช่น สังคมจะระบุวา่การกระทาํนั้นๆ เบ่ียงเบนหรือไม่เบ่ียงเบน ผิดหรือถูก 

ซ่ึงเป็นเร่ืองของความรู้สึกของสังคมต่อพฤติกรรมบางอย่าง หรือสภาพการณ์บางอย่างหากมี

สภาวการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึน จะทาํให้ ประการแรก กลุ่มบุคคลหน่ึงจะมีอาํนาจเหนือหรือไดเ้ปรียบกลุ่ม

อ่ืน โอกาสของคนกลุ่มนั้นจึงมีนอ้ย จนในท่ีสุดอาจจะถูกกีดกนัหรือถูก329 ลงโทษ ประการท่ีสอง 

บุคคลท่ีถูกตีตราอาจจะยอมรับวา่การกระทาํนั้นๆ เป็นความผิด ซ่ึงอาจจะทาํให้บุคคลนั้นอยากเป็น

คนไม่ดีโดยสมบูรณ์แบบใหห้มดเร่ืองหมดราวไป เช่น คนท่ีถูกตราหนา้วา่เป็นติดยาเสพติด ก็อาจจะ

ใชชี้วติแบบคนติดยาอยา่งเต็มท่ีดว้ยการไม่ทาํงาน ใชชี้วิตสบายๆ ไม่อยากรักษาตวั ทาํตามอาํเภอใจ 

รวมทั้งประกอบอาชญากรรม เช่น ลกัเล็กขโมยนอ้ย จ้ี ปลน้ ฆ่า เป็นตน้ ( สุพตัรา สุภาพ, 2545) 

 

2.5 ผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

  

 ชยพทัธ์  วงศ์ธนวีร์ (2555) การทาํวิจยัเร่ือง การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา 

ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนั และ ปราบปรามอาชญากรรม สถานีตาํรวจนคร

บาลคลองตนั และศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนั 

และ ปราบปรามอาชญากรรม  สถานีตาํรวจนครบาลคลองตนั 

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. ประชาชนส่วนมากเป็นเพศชาย  มีอายุ  25-34  ปี  สมรสแล้ว  มีการศึกษาตํ่ากว่า

ระดบั   ปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป และอาศยัอยูใ่นชุมชนมากกวา่  20  ปี   
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 2. ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมอยู่

ในระดบัปานกลาง  

 3. ปัจจัยท่ีสัมพนัธ์ กับ ระดับการมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการป้องกัน และ

ปราบปรามอาชญากรรม พบว่าอายุ และสถานภาพสมรส มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตาํรวจนครบาลคลองตนั 

 

 ไพโรจน์ โกษา (2557) การทาํวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนั

อาชญากรรมเชิงในพื้นท่ีรับผดิชอบของสถานีตาํรวจภูธรบางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก  

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วม ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วน

ร่วมในการป้องกนัอาชญากรรมเชิง และหาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกนัอาชญากรรมเชิงรุก และหาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนั

อาชญากรรม ในพื้นท่ีรับผิดชอบของสถานีตาํรวจภูธรบางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก เป็นการวิจยัแบบ

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างได้จากการกําหนดขนาดด้วยตารางสําเร็จรูปของ                

“Tao Yamane” จาํนวน 396 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน โดยนาํขอ้มูลมากแจกแจง

ความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวจิยัพบวา่  

 1. ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัอาชญากรรม ในพื้นท่ีรับผิดชอบ

ของสถานีตาํรวจบางรพกาํ จงัหวดัพิษณุโลก ทั้งหมด 6 ดา้น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการป้องกนัอาชญากรรม  

 2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก ในพื้นท่ี

รับผิดชอบของสถานีตาํรวจภูธรบางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก จาํแนกปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า อาย ุ

สถานภาพการสมรส มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกนัอาชญากรรมในส่วนของ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายได้ จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน ตาํแหน่งในหมู่บ้านหรือชุมชน และการรับรู้ข่าวสาร 

อาชญากรรม ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกนัอาชญากรรม ในพื้นท่ีรับผิดชอบของสถานี

ตาํรวจภูธรบางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก  

 3. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกนั และขอ้เสนอแนะ พบว่า ส่ิง

สําคญัท่ีสุดท่ีสถานีตาํรวจบางระกาํ ควรปรับปรุง คือการปฏิบติังานและไม่ควรละเลย หรือลดการ

ป้องกนัอาชญากรรม ใหป้ระชาชนเกิดความรู้สึกการเป็นเจา้ของและมีส่วนรวมในการแกปั้ญหาของ

ชุมชนไดต้รงตามความตอ้งการอยา่งแมจ้ริง 
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 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดป้ระยุกตจ์ากแนวคิดของ แกนส์ (Gans) มากาํหนดเป็น

กรอบในการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม 

  

 ชยพทัธ์ วงศธ์นวร์ี (2553) ทาํการวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนั

และปราบปรามอาชญากรรม สถานีตาํรวจนครบาลคลองตนั  

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษ าเพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม สถานีตาํรวจนครบาลคลองตนั และศึกษาปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม 

สถานีตาํรวจนครบาลคลองตนั 

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1.  ประชาชนส่วนมากเป็นเพศชาย  มีอายุ  25-34  ปี  สมรสแลว้  มีการศึกษาตํ่ากว่า

ระดบั   ปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป และอาศยัอยูใ่นชุมชนมากกวา่  20  ปี   

 2.  ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมอยู่

ในระดบัปานกลาง  

 3.  ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรม พบว่าอายุ และสถานภาพสมรส มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตาํรวจนครบาลคลองตนั 

 

  สิบตาํรวจเอก ธนธนิท ชยัวิชิต(2553)  ทาํการวิจยัเร่ือง การป้องกนัและปราบปรามยา

เสพติดของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ: กรณีศึกษา สถานีตาํรวจนครบาลทองหล่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการป้องกนัละปราบปรามยาเสพติด ของ

เจา้หนา้ท่ี ตาํรวจสถานีตาํรวจนครบาลทองหล่อ และศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการป้องกนั

และปราบปราม ยาเสพติดของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลทองหล่อ  

 การวจิยัพบวา่ 

 1. เจา้หนา้ท่ีตาํรวจสถานีตาํรวจนครบาลทองหล่อส่วนใหญ่มีอายุเกินกวา่ 40 ปี ข้ึนไป 

มีสถานภาพ สมรส มีอตัราเงินเดือนปัจจุบนั 10,000 – 15,000 บาท การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี เคย

เขา้รับการอบรมดา้น การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดมากกวา่ 2 คร้ัง  

 2. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการป้องกนัละปราบปรามยาเสพติด ของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ   

สถานีตาํรวจ นครบาลทองหล่อ ด้านเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานอยู่ท่ีระดบัมาก ด้านงบประมาณ                    
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ดา้นความสัมพนัธ์กบั ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นอตัรากาํลงั ดา้นวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้อยูท่ี่

ระดบัปานกลาง  

 3. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 

สถานีตาํรวจ นครบาลทองหล่อ พบวา่อายุแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั

ปัจจยัดา้นการ ป้องกนัปราบปราม สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด การ

เขา้รับการอบรมดา้น การป้องกนัปราบปรามยาเสพติดแตกต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการ ป้องกนัปราบปราม  

 

 

 



 

บทที ่3 

 

ระเบียบวธีิการวจิัย  

 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาแนวทางในการป้องกัน และ แก้ไขปัญหา

อาชญากรรมในเขตพื้นท่ี สถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพาง กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยั มีขั้นตอนใน

การวจิยัดงัน้ี 

 

3.1  รูปแบบการวจิัย 

 

 การศึกษาวิจยั เร่ือง แนวทางในการ ป้องกัน และ แก้ไขปัญหาอาชญากรรม สถานี

ตาํรวจนครบาลบางโพงพาง ใช้วิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Quantitative Research ) เพื่อศึกษาปัญหา

อาชญากรรม สาเหตุ มูลเหตุ การตัดสินใจในการก่ออาชญากรรม และแสวงหาแนวทางท่ีมี

ประสิทธิภาพในการป้องกนัและแกไ้ข การกระทาํผดิ 

 

3.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวจิัย 

 

 การศึกษาวิจยั เร่ือง แนวทางในการ ป้องกนั และ แก้ไขปัญหาอาชญากรรม สถานี

ตาํรวจนครบาลบางโพงพาง การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยมีการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการ 

สัมภาษณ์ เชิงลึก (In – depth Interview) โดยคดัเลือกบุคคล หรือผูใ้หข้อ้มูลคนสําคญั เป็น 3 กลุ่ม ซ่ึง

ไดแ้ก่ 

 กลุ่ม ท่ี 1 คือ เจ้าหน้าท่ีตาํรวจ ประจาํสถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพางซ่ึงเป็น                 

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานจาํนวน 5 คน 

 กลุ่ม ท่ี 2 คือ ผูก้ระทาํความผดิ (อาชญากร) หรือผูท่ี้เคยกระทาํผดิจาํนวน 5 คน 

 กลุ่ม ท่ี 3 คือ ประชาชน ท่ีพกัอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ี สถานีตาํรวจ นครบาลบางโพงพาง 

จาํนวน 5 คน 

 

3.3  ผู้ให้ข้อมูลคนสําคญั 
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 การศึกษาวิจยั เร่ือง แนวทางในการ ป้องกนั และ แก้ไขปัญหาอาชญากรรมสถานี

ตาํรวจนครบาลบางโพงพาง  ผูว้จิยัไดท้าํการวจิยัไดท้าํการคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลคนสาํคญัประกอบดว้ย 

 

 กลุ่ม ท่ี 1 คือ เจ้าหน้าท่ีตาํรวจ ประจาํสถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพางซ่ึงเป็น

เจา้หนา้ท่ี ตาํรวจท่ีมีประสบการณ์ ในการทาํงาน จาํนวน 5 คน 

 กลุ่ม ท่ี 2 คือ ผูก้ระทาํความผดิ (อาชญากร) หรือผูท่ี้เคยกระทาํผดิจาํนวน 5 คน 

 กลุ่ม ท่ี 3 คือ ประชาชนท่ีพกัอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ี สถานีตาํรวจ นครบาลบางโพงพาง  

จาํนวน 5 คน 

 

3.4  วธีิการคดัเลอืกผู้ให้ข้อมูลคนสําคญั 

 

  ผูว้ิจยัใช้วิธีการคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลคนสําคญัโดยใช้วิธีคดัเลือก แบบ เฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) 

 

 กลุ่ม ท่ี 1 คือ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ประจาํสถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพาง ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ 

ท่ีตาํรวจท่ีมีประสบการณ์ ในการทาํงาน จาํนวน 5 คน 

 กลุ่ม ท่ี 2 คือ ผูก้ระทาํความผิด (อาชญากร) หรือผูท่ี้เคยกระทาํผิดเป็นจาํนวน 5 คน 

โดยแบ่งศึกษาเป็น 2  กลุ่ม  คือ  กลุ่มคดียาเสพติด  2 คน  และ กลุ่มอาชญากรรม คดีทัว่ไป 3 คน 

 กลุ่ม ท่ี 3 คือ ประชาชน ท่ีพกัอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ี สถานีตาํรวจนครบาล บางโพงพาง 

จาํนวน 5 คน 

  

3.5  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 

 การศึกษาวิจยัแนวทางในการ ป้องกนั และ แก้ไขปัญหาอาชญากรรม ในเขตพื้นท่ี 

สถานีตํารวจนครบาลบางโพงพางผู ้วิจ ัยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (IN–DEPTINTERVIEW)            

เป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 

 

3.6  ประเด็นคาํถามเพือ่ความเหมาะสมด้านภาษาก่อนนําไปใช้จริง 
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 ผูว้ิจยั ไดต้ั้งประเด็นคาํถามในแต่ละคาํถาม ให้เหมาะสมกบังานวิจยัเพื่อให้  อาจารยท่ี์

ปรึกษาไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง ในดา้นเน้ือหาเพื่อให้ครอบคลุม ตามวตัถุประสงค์ ของงานวิจยั

และความเหมาะสมของภาษา  จากนั้นจะนาํประเด็นคาํถามดงักล่าวไปใช้จริงเพื่อนาํไปใช้ ในการ

สัมภาษณ์ จาก กลุ่ม ผูใ้หข้อ้มูลคนสาํคญั 

 

 1.คาํถามท่ีใช้สัมภาษณ์ เจา้หน้าท่ีตาํรวจ ประจาํสถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพาง  

จาํนวน 10 คน คาํถาม คือ  

 

  1.1 อยากทราบถึงรูปแบบและลักษณะของอาชญากรรมทั่วไปท่ีสําคัญมี

อะไรบา้ง 

  1.2 อยากทราบสาเหตุปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการประกอบอาชญากรรมทัว่ไป 

  1.3  รูปแบบของอาชญากรรมโดยทัว่ไปท่ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ พบมากท่ีสุดคืออะไร 

   1.4  รูปแบบของอาชญากรรม ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีของสถานีตาํรวจนครบาลบาง

โพงพาง 

  1.5 อยากทราบว่า สภาพแวดล้อมมีผลในการก่อปัญหาอาชญากรรมหรือไม่

อยา่งไร 

  1.6 อยากทราบถึงสถิติของอาชญากรรมในแต่ละประเภทท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีของ

สถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพาง การเขา้มาแจง้ความปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน พบเร่ืองใดมาก

ท่ีสุด 

  1.7 อยากทราบว่า ปัญหาอาชญากรรมท่ีพบในพื้นท่ีของสถานีตาํรวจนครบาล

บางโพงพาง เกิดข้ึนกบัเพศใดมากท่ีสุด (เหยือ่อาชญากรรม ชาย,หญิง ,เด็ก, คนชรา) 

  1.8 อยากทราบว่า สถานีตํารวจนครบาลบางโพงพาง อยากทราบว่า มี

แนวนโยบายในการป้องกนัและแกปั้ญหาอาชญากรรมในพื้นท่ีอยา่งไร 

  1.9  เจา้หน้าท่ีตาํรวจสถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพางมีส่วนร่วมในการลด

ปัญหาอาชญากรรมอยา่งไรบา้ง 

  1.10  ในฐานะท่ีท่านเป็นเจา้หนา้ท่ีตาํรวจผูป้ฏิบติังานในสถานีตาํรวจนครบาล

บางโพงพาง ท่านมีความเห็นว่า แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมในเขตพื้นท่ี

สถานีตาํรวจนครบาล บางโพงพาง ควรเป็นอยา่งไร 
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 2. คาํถามท่ีใชส้ัมภาษณ์  ผู ้กระทาํความผิด (อาชญากร) หรือผูท่ี้เคยกระทาํผิดในเขต

พื้นท่ี สถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพาง  กรุงเทพ จาํนวน 10 คน ประกอบดว้ย คาํถาม 10 ขอ้    

  

 1.1 อยากทราบถึงสาเหตุของการกระทาํความผดิ 

 1.2 ท่านทราบถึงผลท่ีจะไดรั้บจากการกระทาํความผดิหรือไม่ 

 1.3 สภาพแวดลอ้มในครอบครัวมีผลต่อการกระทาํความผดิหรือไม่ อยา่งไร 

 1.4 ท่านทราบถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงยาเสพติดหรือไม่อยา่งไร 

 1.5 อาชญากรรมท่ีท่านพบเห็นมากท่ีสุดคือไร 

 1.6 ท่านทราบหรือไม่วา่ผูเ้สพยาเสพติดเลือกประเภทยาเสพติดอยา่งไร เพราะ

สาเหตุใด 

 1.7  การเสพยาเสพติด นาํมาซ่ึงการก่ออาชญากรรมประเภทอ่ืนหรือไม่ อยา่งไร 

 1.8   เพื่อนและสภาพแวดลอ้มมีผลต่อการก่ออาชญากรรมหรือไม่ 

 1.9  อาชญากรมกั เลือกเวลาในการก่ออาชญากรรมช่วงเวลาใด กลางวนัหรือ

กลางคืน 

 1.10 อาชญากรมกัเลือกเหยื่อในการก่ออาชญากรรมอย่างไรและช่วงอายุ

ประมาณเท่าใด (เพศ ชาย หญิง คนชรา เด็ก) 

  

 3. คาํถามท่ีใชส้ัมภาษณ์  ประชาชน ท่ีพกัอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ี สถานีตาํรวจ นครบาล

บางโพงพาง  จาํนวน 10  คน 

  1.1 ปัญหาอาชญากรรมท่ีพบบ่อยในเขตพื้นท่ี สถานีตํารวจนครบาล บาง

โพงพาง มีอะไรบา้ง 

  1.2  ท่านเคยมีประสบการณ์เก่ียวกบั ปัญหาอาชญากรรมหรือไม่ อยา่งไร 

  1.3  ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้

อยา่งไรบา้ง 

  1.4  ท่านตอ้งการให้เจา้หน้าท่ีตาํรวจดาํเนินการเก่ียวกบัปัญหาอาชญากรรม

อยา่งไรบา้ง 

  1.5  อาชญากรรมท่ีท่านพบเกิดในช่วงเวลากลางวนัหรือกลางคืนมากกวา่กนั 

  1.6  สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มมีผลในการก่ออาชญากรรมหรือไม่ 

  1.7  อาชญากรรมท่ีท่านพบเห็นมากท่ีสุดคือไร 

  1.8  ท่านมีวธีิการป้องกนัอาชญากรรมท่ีอาจเกิดกบัตวัท่านอยา่งไรบา้ง 
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  1.9  ท่านมีการเตรียมความพร้อม ในการรับมือกบัปัญหาอาชญากรรมท่ีอาจเกิด

ข้ึนกบัตวัท่านหรือไม่อยา่งไร 

 

3.7  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจยัเร่ืองแนวทางในการ ป้องกัน และ แก้ไขปัญหาอาชญากรรม ในเขตพื้นท่ี                                                         

สถานี ตาํรวจนครบาลบางโพงพาง ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลและเน้ือหา (Content Analysis )

โดยนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ เพื่อนาํไปสู่การตอบคาํถามในการวจิยั 

 



 

 

บทที ่4 

 

ผลการวจิัย  

 

 การศึกษาวจิยัเร่ือง แนวทางในการ ป้องกนั และ  แกไ้ขปัญหาอาชญากรรมในเขตพื้นท่ี 

สถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพาง ผูว้จิยัทาํการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล

คนสาํคญัโดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 

 

 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลคนสาํคญัประกอบดว้ย   

 กลุ่ม ท่ี 1 คือ เจา้หน้าท่ีตาํรวจ ประจาํสถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพาง ซ่ึงเป็น

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ท่ีมีประสบการณ์ ในการทาํงาน จาํนวน 5 คน 

 กลุ่ม ท่ี 2 คือ ผูก้ระทาํความผดิ (อาชญากร) หรือผูท่ี้เคยกระทาํผดิ จาํนวน 5 คน 

 กลุ่ม ท่ี 3คือ ประชาชน ท่ีพกัอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ี สถานีตาํรวจนครบาล บางโพงพาง 

จาํนวน 5คน การวจิยัพบวา่ 

 

4.1 ผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีต่ํารวจ ประจําสถานีตํารวจนครบาลบางโพงพาง   

 

  4.1.1 ผูใ้หข้อ้มูลคนสาํคญัคนท่ี 1 

 

  ภูมิหลงัทัว่ไปของผูถู้กสัมภาษณ์ 

 

   “… เป็นเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ อายุ 39 ปี เพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญาโท ทาํงาน

ด้านการป้องกันและปราบปราม….’’ 

 

จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีตาํรวจนั้นพบวา่ 

  

   “…. เจ้าหน้าท่ีตาํรวจท่านนี ้มีหน้าท่ีวางแผนควบคุมสายตรวจ และเข้าระงับเหตุให้

ความช่วยเหลือ ในกรณีท่ีมีผู้ เสียหายร้องขอความช่วยเหลือ …..” 
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  และเม่ือผูว้ิจยัไดท้าํการถามถึงสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมว่ามีลกัษณะอย่างไรบา้ง 

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจใหค้วามเห็นวา่ 

    

   “….สาเหตุเกิดจาก สภาพแวดล้อม, ครอบครัว ,เพ่ือน และ ความยากจน…..” 

 

 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีตาํรวจถึงรูปแบบของอาชญากรรมโดยทัว่ไปท่ี พบมากท่ีสุด

คืออะไร 

 

   “….อาชญากรรมเก่ียวกับทรัพย์ เช่น ว่ิงราวทรัพย์ ,ลักทรัพย์ ,ชิงทรัพย์  …..” 

  

 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีตาํรวจถึง สภาพแวดลอ้มมีผลในการก่อปัญหาอาชญากรรม

หรือไม่เจา้หนา้ท่ีตาํรวจใหค้วามเห็นวา่ 

 

  “…มี  ผลในการก่ออาชญากรรม ท่ีเห็นได้ชัด เช่น การก่ออาชญากรรม เก่ียวกับ

ทรัพย์ การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ในชุมชน ท่ีมีความยากจน…..” 

 

 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีตาํรวจถึงสถิติของอาชญากรรมในแต่ละประเภทท่ีเกิดข้ึนใน

พื้นท่ีของสถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพาง ในการเขา้มาแจง้ความถึงปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน 

พบเร่ืองใดมากท่ีสุดเจา้หนา้ท่ีตาํรวจใหค้วามเห็นวา่ 

 

  “…เ ก่ียวกับทรัพย์ มากท่ีสุด  เช่น ลักทรัพย์ รองลงมาเป็น ยาเสพติดเช่น มี

ครอบครอง เสพยาเสพติด และจาํหน่าย …..” 

 

 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีตาํรวจถึง ปัญหาอาชญากรรมท่ีพบในพื้นท่ีของสถานีตาํรวจ

นครบาลบางโพงพาง เกิดข้ึนกบัเพศใดมากท่ีสุด (เหยื่ออาชญากรรม ชาย,หญิง ,เด็ก, คนชรา)

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจใหค้วามเห็นวา่ 

 

  “…ถ้าเก่ียวกับทรัพย์ เหย่ือไม่จาํกัดเพศ ขึน้อยู่กับ โอกาส และส่ิงแวดล้อมเป็นหลัก 

รองลงมาเป็น ยาเสพติด เกิดกับทุกเพศ แต่จะเกิดกับเพศชายมากกว่าเพศหญิง …..” 
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 ผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพาง อยากทราบวา่มีแนว 

นโยบายในการป้องกนัและแกปั้ญหาอาชญากรรมในพื้นท่ีอยา่งไรเจา้หนา้ท่ีตาํรวจใหค้วามเห็นวา่ 

 

  “…นโยบายในการป้องกัน คือลดปัญหา และป้องกัน โดย เพ่ิมสายตรวจ  ,เพ่ิม 

ความถ่ีในการตรวจตรา  และต้ังด่านตรวจ…..” 

 

 ผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพางมีส่วนร่วมในการลด

ปัญหาอาชญากรรมอยา่งไรบา้งเจา้หนา้ท่ีตาํรวจใหค้วามเห็นวา่ 

 

   “…ควรจัดกิจกรรม ร่วมกัน โดยให้มีการพบปะสังสรรค์ เพ่ือให้คนในแต่ละชุมชน

รู้จักกันและร่วมกันป้องกัน ชุมชน แจ้งข่าวสารต่างๆและให้มีความสามคัคีเกิดในชุมชน…..” 

 

 ผูว้ิจยัได้สัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีตาํรวจ ในฐานะท่ีท่านเป็นเจา้หน้าท่ีตาํรวจผูป้ฏิบติังานใน

สถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพาง ท่านมีความเห็นว่า แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

อาชญากรรมในเขตพื้นท่ีสถานีตาํรวจนครบาล บางโพงพาง ควรเป็นอย่างไรเจา้หน้าท่ีตาํรวจให้

ความเห็นวา่ 

 

  “……วิธีการป้องกันอาชญาโดย เพ่ิมความถ่ีในการเข้าตรวจตราจุดเส่ียงต่างจุด

ล่อแหลม …..” 

 

  4.1.2  ผูใ้หข้อ้มูลคนสาํคญัคนท่ี 2 

 

  ภูมิหลงัทัว่ไปของผูถู้กสัมภาษณ์ 

 

   “…เป็นเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ อายุ 40 ปี เพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญาโท ทาํงาน

เจ้าหน้าท่ีด้านการสืบสวนหาข่าว…..” 

 

จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีตาํรวจนั้นพบวา่ 

  

   “…เจ้าหน้าท่ีตาํรวจท่านนี ้มีหน้าท่ี สืบสวนหาข่าว ท้ังก่อนเกิดเหตุ  
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และหลังเกิดเหตุ …..” 

 

  และเม่ือผูว้จิยัไดท้าํการถามถึงสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมวา่มีลกัษณะอยา่งไรบา้ง 

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจใหค้วามเห็นวา่ 

    

   “…สาเหตุเกิดจากการคบเพ่ือน และ อยากมีเงินใช้จ่าย…..” 

 

 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีตาํรวจถึงรูปแบบของอาชญากรรมโดยทัว่ไปท่ี พบมากท่ีสุด

คืออะไร 

 

   “…อาชญากรรมเก่ียวกับทรัพย์ เช่น การพนัน ,ลักทรัพย์ ,ชิงทรัพย์ ,ยาเสพติด…..” 

  

 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีตาํรวจถึง สภาพแวดลอ้มมีผลในการก่อปัญหาอาชญากรรม

หรือไม่เจา้หนา้ท่ีตาํรวจใหค้วามเห็นวา่ 

 

   “…มีผลในการก่ออาชญากรรม ผู้ เสียหายขาดความระมัดระวัง ในการป้องกัน

ทรัพย์ เช่น คดี ลักรถยนต์ โดยจอดรถไว้ท่ีเปล่ียว…..” 

 

 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีตาํรวจถึงสถิติของอาชญากรรมในแต่ละประเภทท่ีเกิดข้ึนใน

พื้นท่ีของสถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพาง ในการเขา้มาแจง้ความถึงปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน 

พบเร่ืองใดมากท่ีสุด เจา้หนา้ท่ีตาํรวจใหค้วามเห็นวา่ 

 

   “…เก่ียวกับทรัพย์ มากท่ีสุด  เช่น  การพนัน ,ลักทรัพย์ ,ยาเสพติด …..” 

 

 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีตาํรวจถึง ปัญหาอาชญากรรมท่ีพบในพื้นท่ีของสถานีตาํรวจ

นครบาลบางโพงพาง เกิดข้ึนกบัเพศใดมากท่ีสุด (เหยื่ออาชญากรรม ชาย,หญิง ,เด็ก, คนชรา)

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจใหค้วามเห็นวา่ 

 

   “…เล่นการพนันออนไลน์ ส่วนมากจะพบเพศชาย , ยาเสพติด เกิดกับทุกเพศ แต่จะ

เกิดกับเพศชายมากกว่าเพศหญิง …..” 
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 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีตาํรวจสถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพางอยากทราบวา่มีแนว           

นโยบายในการป้องกนัและแกปั้ญหาอาชญากรรมในพื้นท่ีอยา่งไรเจา้หนา้ท่ีตาํรวจใหค้วามเห็นวา่ 

 

   “…นโยบายในการป้องกัน ส่งเจ้าหน้าท่ี เข้าไปสืบสวนหาข่าว ,และติดตามจับกุมผุ้

กระทาํความผิด และมีหมายจับ และจัดทาํประวติัผู้มีพฤติกรรมเส่ียง …..” 

 

 ผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพางมีส่วนร่วมในการลด

ปัญหาอาชญากรรมอยา่งไรบา้งเจา้หนา้ท่ีตาํรวจใหค้วามเห็นวา่ 

 

  “…ส่งเจ้าหน้าท่ีตาํรวจสืบสวนหาข่าวก่อนเกิดเหตุเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 

เพ่ือเป็นการป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ…..” 

 

 ผูว้ิจยัได้สัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีตาํรวจ ในฐานะท่ีท่านเป็นเจา้หน้าท่ีตาํรวจผูป้ฏิบติังานใน

สถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพาง ท่านมีความเห็นว่า แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

อาชญากรรมในเขตพื้นท่ีสถานีตาํรวจนครบาล บางโพงพาง ควรเป็นอย่างไรเจา้หน้าท่ีตาํรวจให้

ความเห็นวา่ 

  “…วิธีการป้องกันอาชญากรรมให้ความรู้ในเร่ืองยาเสพติด ตามสถานชุมชนต่างๆ

และจัดกิจกรรมรณรงค์ เร่ืองปัญหายาเสพติด และให้ความรู้การป้องกันทรัพย์ในท่ี ต่างๆท่ีทาํให้เกิด

เหตุได้ง่าย …..” 

 

  4.1.3  ผูใ้หข้อ้มูลคนสาํคญัคนท่ี 3 

 

  ภูมิหลงัทัว่ไปของผูถู้กสัมภาษณ์ 

 

  “…เป็นเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ อายุ 36 ปี เพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญาโท ทาํงาน

เจ้าหน้าท่ีควบคุมและอาํนวยการจราจร…..” 

 

จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีตาํรวจนั้นพบวา่ 
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   “…เจ้าหน้าท่ีตาํรวจท่านนี ้มีหน้าท่ีควบคุม และอาํนวยความสะดวกการจราจร และ

จับกุมผู้กระทาํความผิด เก่ียวกับความผิดตาม พรบ. จราจร …..” 

 

  และเม่ือผูว้ิจยัไดท้าํการถามถึงสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมว่ามีลกัษณะอย่างไรบา้ง 

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจใหค้วามเห็นวา่ 

    

   “…สาเหตุเกิดจากการขาดวินัยของผู้ใช้รถใช้ถนน และความคึกคะนองของผู้ใช้รถ

ใช้ถนน ,การร่วมกลุ่มกันแข่งรถ …..” 

 

 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีตาํรวจถึงรูปแบบของอาชญากรรมโดยทัว่ไปท่ี พบมากท่ีสุด

คืออะไร 

 

   “…อาชญากรรมเก่ียวกับความประมาทในการใช้รถใช้ถนน เช่น ขับรถฝ่าฝืน

กฎหมายจราจร ความประมาท ท่ีเกิดจากการเมาสุรา ,การขับรถฝ่าฝืนกฎจราจร เช่นการฝ่าไฟแดง ,

การขบัรถโดยใช้ความเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายกาํหนด…..” 

  

 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีตาํรวจถึง สภาพแวดลอ้มมีผลในการก่อปัญหาอาชญากรรม

หรือไม่เจา้หนา้ท่ีตาํรวจใหค้วามเห็นวา่ 

 

  “…มี ผลในการก่ออาชญากรรม ผู้ เสียหายส่วนใหญ่ขาดความระมัดระวังในการขับ

รถและจอดรถ เช่น เวลาฝนตก ทาํให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย …..” 

  

 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีตาํรวจถึง ปัญหาอาชญากรรมท่ีพบในพื้นท่ีของสถานีตาํรวจ

นครบาลบางโพงพาง เกิดข้ึนกบัเพศใดมากท่ีสุด (เหยื่ออาชญากรรม ชาย,หญิง ,เด็ก, คนชรา)

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจใหค้วามเห็นวา่ 

 

  “…ถ้ากรณีท่ี เมาสุราขณะขบัรถ ส่วนใหญ่จะเกิดกับเพศชาย (วยัทาํงาน) …..” 
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 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพาง อยากทราบว่า มี

แนวนโยบายในการป้องกนัและแกปั้ญหาอาชญากรรมในพื้นท่ีอยา่งไรเจา้หนา้ท่ีตาํรวจให้ความเห็น

วา่ 

 

   “…นโยบายในการป้องกัน ส่งเจ้าหน้าท่ี ต้ังด่านตรวจ แอลกอฮอล์, ติดกล้องวงจร

ปิด ในเขตจราจร …..” 

 

 ผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพางมีส่วนร่วมในการลด

ปัญหาอาชญากรรมอยา่งไรบา้งเจา้หนา้ท่ีตาํรวจใหค้วามเห็นวา่ 

 

  “…จัดเจ้าหน้าท่ีออกตรวจ จุดท่ีมีรถจอดในท่ีห้ามจอด และจอดรถในจุดเส่ียง ต่าง

เพ่ือลดปัญหาอาชญากรรม  การขโมย รถ หรือลักทรัพย์ ในรถและทาํการตรวจรถท่ีมีสภาพไม่

สมบูรณ์ และรถท่ีดัดแปลง การยึดรถต้องสงสัยเพ่ือนาํไปตรวจสอบ…..” 

 

 ผูว้ิจยัได้สัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีตาํรวจ ในฐานะท่ีท่านเป็นเจา้หน้าท่ีตาํรวจผูป้ฏิบติังานใน

สถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพาง ท่านมีความเห็นว่า แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

อาชญากรรมในเขตพื้นท่ีสถานีตาํรวจนครบาล บางโพงพาง ควรเป็นอย่างไรเจา้หน้าท่ีตาํรวจให้

ความเห็นวา่ 

 

  “…รณรงค์เมาไม่ขับรถและ ปรับเส้นทางการจราจรให้เหมาะกับประชาชนท่ีใช้

ถนนเส้นน้ัน เช่น เดินรถทางเดียว เวลาเร่งด่วน…..” 

 

  4.1.4   ผูใ้หข้อ้มูลคนสาํคญัคนท่ี 4 

 

  ภูมิหลงัทัว่ไปของผูถู้กสัมภาษณ์ 

 

  “…เป็นเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ อายุ 49 ปี เพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญาโท ทาํงาน

หัวหน้าพนักงานสอบสวน…..” 

 

จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีตาํรวจนั้นพบวา่ 
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   “…เจ้าหน้าท่ีตาํรวจท่านนี ้มีหน้าท่ีควบคุม พนักงานสอบสวนในการรับแจ้งความ

ร้องทุกข์จากผู้เสียหายและควบคุมการทาํสาํนวนของพนักงานสอบสวน …..” 

 

  เม่ือผูว้ิจ ัยได้ทาํการถามถึงสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง 

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจใหค้วามเห็นวา่ 

    

   “…สาเหตุเกิดจากการปัญหาการติดยาเสพติด , ปัญหาการการว่างงาน,ปัญหา

ครอบครัว และการคบเพ่ือน,ปัญหาความยากจน …..” 

 

 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีตาํรวจถึงรูปแบบของอาชญากรรมโดยทัว่ไปท่ี พบมากท่ีสุด

คืออะไร 

 

   “…อาชญากรรมเก่ียวกับยาเสพติดพบมากท่ีสุด รองลงมาปัญหาอาชญากรรม

เก่ียวกับทรัพย์…..” 

 

 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีตาํรวจถึง สภาพแวดลอ้มมีผลในการก่อปัญหาอาชญากรรม

หรือไม่เจา้หนา้ท่ีตาํรวจใหค้วามเห็นวา่ 

 

   “…มี  ผลในการก่ออาชญากรรม เช่นผู้ ท่ีอยู่ในชุมชนท่ีมีผู้ เสพยาเสพติดจะชักชวน

กันไปทาํความผิดเก่ียวกับยาเสพติด เม่ือไม่มีเงินมาเสพยากจ็ะชักชวนกันก่ออาชญากรรมประเภทอ่ืน

เช่น ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ เป็นต้น …..” 

  

 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีตาํรวจถึง ปัญหาอาชญากรรมท่ีพบในพื้นท่ีของสถานีตาํรวจ

นครบาลบางโพงพาง เกิดข้ึนกบัเพศใดมากท่ีสุด (เหยื่ออาชญากรรม ชาย,หญิง ,เด็ก, คนชรา)

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจใหค้วามเห็นวา่ 

 

   “…ถ้ากรณีท่ีเป็นอาชญากรรมเก่ียวกับยาเสพติด จะเกิดกับเพศชายมากกว่าเพศหญิง 

และอาชญากรรมเก่ียวกับทรัพย์ (ผู้ถกูกระทาํ) เช่น ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ จะเกิดกับ เพศหญิง มากกว่า 

เพศชาย…..” 
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 ผูว้ิจยัได้สัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพางอยากทราบว่ามี

แนวนโยบายในการป้องกนัและแกปั้ญหาอาชญากรรมในพื้นท่ีอยา่งไรเจา้หนา้ท่ีตาํรวจให้ความเห็น

วา่ 

 

   “…นโยบายในการป้องกันอาชญากรรมเก่ียวกับยาเสพติดส่งเสริมให้ความรู้

เก่ียวกับยาเสพติด แก่ชุมชน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามเก่ียวกับยาเสพ

ติด  ส่งเจ้าหน้าท่ีตรวจ เขตชุมชน…..” 

 

 ผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพางมีส่วนร่วมในการลด

ปัญหาอาชญากรรมอยา่งไรบา้งเจา้หนา้ท่ีตาํรวจใหค้วามเห็นวา่ 

 

  “…สอบสวนดาํเนินคดีเก่ียวกับผู้ ท่ีกระทําความผิดได้รวดเร็วต่อเน่ืองและ เป็น

ธรรมเพ่ือให้เกิดความกลัวไม่กล้ากระทาํความผิดอีก เพราะกลัวการถูกลงโทษและดาํเนินคดี …..” 

 

 ผูว้ิจยัได้สัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีตาํรวจ ในฐานะท่ีท่านเป็นเจา้หน้าท่ีตาํรวจผูป้ฏิบติังานใน

สถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพาง ท่านมีความเห็นว่า แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

อาชญากรรมในเขตพื้นท่ีสถานีตาํรวจนครบาล บางโพงพาง ควรเป็นอย่างไรเจา้หน้าท่ีตาํรวจให้

ความเห็นวา่ 

 

   “…จัดให้มีหน่วยงานรับเร่ืองร้องทุกข์จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจาก

ปัญหาเก่ียวกับอาชญากรรมในรูปแบบด้านต่างเพ่ือให้ประชาชน ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว 

และทันการ เช่นการแจ้งความผ่านระบบ ออนไลน์…..” 

 

 4.1.5  ผูใ้หข้อ้มูลคนสาํคญัคนท่ี 5 

 

  ภูมิหลงัทัว่ไปของผูถู้กสัมภาษณ์ 

 

   “…เป็นเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ อายุ 51 ปี เพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญาโททาํงานผู้

กับการ สถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพาง………’’ 
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จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีตาํรวจนั้นพบวา่ 

  

   “…เจ้าหน้าท่ีตาํรวจท่านนี ้มีหน้าท่ีควบคุมดู แลทุกสายงานเก่ียวกับ การทาํงานของ

เจ้าหน้าท่ีตาํรวจ สน.บางโพงพาง โดยแบ่ง เป็น 4 สายงาน 

 

                  สายงานท่ี 1  ฝ่ายสืบสวน 

 สายงานท่ี 2   ฝ่าย สอบสวน  

  สายงานท่ี 3   ฝ่ายป้องกันและปราบปราม 

 สายงานท่ี 4   ฝ่ายจราจร…..” 

 

  และเม่ือผูว้จิยัไดท้าํการถามถึงสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมวา่มีลกัษณะอยา่งไรบา้ง 

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจใหค้วามเห็นวา่ 

    

   “…สาเหตุปัญหาอาชญากรรมส่วนใหญ่เกิดจาก ปัญหา ครอบครัว,ปัญหาการมี

รายได้น้อย,ปัญหาการว่างงาน,ปัญหาสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยแออัด,ปัญหาด้านการศึกษาน้อย

,ปัญหาความยากจน.…..” 

 

 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีตาํรวจถึงรูปแบบของอาชญากรรมโดยทัว่ไปท่ี พบมากท่ีสุด

คืออะไร 

 

    “…อาชญากรรมเก่ียวกับยาเสพติดพบมากท่ีสุด รองลงมาปัญหาอาชญากรรม

เก่ียวกับทรัพย์เช่น ลักทรัพย์รถจักรยานยนต์  ,ลักทรัพย์ในเคหะสถาน, การพนันทุกรูปแบบ , การทาํ

ร้ายร่างกาย , ปัญหาการข่มขืน…..” 

  

 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีตาํรวจถึง สภาพแวดลอ้มมีผลในการก่อปัญหาอาชญากรรม

หรือไม่เจา้หนา้ท่ีตาํรวจใหค้วามเห็นวา่ 

 

  “…มี  ผลในการก่ออาชญากรรม เช่นสภาพแวดล้อมท่ีเป็นชุมชนแออัด จะเป็น

แหล่งมัว่สุมของผู้กระทาํความผิดด้านยาเสพติด การลักลอบเล่นการพนัน และเป็นท่ีหลบซ่อนของ 
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อาชญากรท่ีทาํการลักทรัพย์ สภาพแวดล้อมและสถานท่ีมีการดาํเนินธุรกิจตลอด 24 ช่ัวโมงเป็น

เป้าหมายของการก่ออาชญากรรม ประเภท ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ เช่นร้านสะดวกซ้ือ ป้ัมนํา้มนั…..” 

 

 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีตาํรวจถึง ปัญหาอาชญากรรมท่ีพบในพื้นท่ีของสถานีตาํรวจ

นครบาลบางโพงพาง เกิดข้ึนกบัเพศใดมากท่ีสุด (เหยื่ออาชญากรรม ชาย,หญิง ,เด็ก, คนชรา)

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจใหค้วามเห็นวา่ 

 

   “…ถ้ากรณีท่ีเป็นอาชญากรรมเก่ียวกับยาเสพติด จะเกิดกับเพศชายมากกว่าเพศหญิง 

และอาชญากรรมเก่ียวกับทรัพย์ (ผู้ถกูกระทาํ) เช่น ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ จะเกิดกับ เพศหญิง มากกว่า 

เพศชาย ถ้าอาชญากรรมเก่ียวกับการพนัน จะเกิดกับ กับเพศหญิง และเพศชาย เท่าๆกัน …..” 

 

 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพาง อยากทราบวา่    มี

แนวนโยบายในการป้องกนัและแกปั้ญหาอาชญากรรมในพื้นท่ีอยา่งไรเจา้หนา้ท่ีตาํรวจให้ความเห็น

วา่ 

 1.   จัดสายสืบให้เข้าไปเฝ้าระวัง จุดเส่ียงจุดล่อแหลม เช่น ร้านสะดวกซ้ือ ,ตลาดนัด 

เร่งรัดการจับกุม บุคคลผู้มีหมายจับ,เฝ้าระวงัการลักลอบการเล่นการพนันในเขตชุมชน, 

 2.   ทาํการต้ังด่าน ยืดรถต้องสงสัยว่าได้จากการกระทําความผิดหรือท่ีจะใช้ในการ

กระทาํความผิด  

 3.   ระดมกวาดล้างจับกุม อาวธุปืนท่ีผิดกฎหมาย    

 4.จัดสายตรวจ ชุมชน โดยมีนโยบายในการป้องกันอาชญากรรมเก่ียวกับยาเสพติด 

ส่งเสริมให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด แก่ชุมชน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน

ปราบปรามเก่ียวกับยาเสพติด และการก่ออาชญากรรมทุกประเภท และแจ้งข่าวสาร อาชญกรรม

ให้กับตาํรวจ เพ่ือจะได้จับกุมดาํเนินคดีได้รวดเร็ว เป็นการสร้าง ชุมชนน่าอยู่  โดยให้มีการจัด 

โครงการ การป้องกันจุดเส่ียง ต่างๆ…..” 

 

4.2  ผลการสัมภาษณ์ผู้กระทาํความผดิ คดี ยาเสพติด 

 

  4.2.1 ผูใ้หข้อ้มูลคนสาํคญัคนท่ี 1 

 

  ภูมิหลงัทัว่ไปของผูถู้กสัมภาษณ์ 
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   “ เป็นผู้กระทาํความผิด คดียาเสพติด อายุ 30 ปี เพศชาย จบการศึกษา ป 6 อาชีพ

ทาํงานก่อสร้าง…..” 

 

จากการสัมภาษณ์ผูก้ระทาํความผดิ นั้นพบวา่ 

  

   “…..ผู้กระทาํความผิด ท่านนี้ เร่ิมจากการทดลองเสพยาเสพติดโดยมีการชักชวน

จากเพ่ือน เป็นผู้แนะนาํ และทดลองเสพยาเสพติด ประเภท ต่างๆเช่น บุหร่ี , ดมกาว ,ยาบ้า, ยา

ไอซ์…..” 

 

  และเม่ือผูว้จิยัไดท้าํการถามถึงสาเหตุของการเสพยาวา่มีลกัษณะอยา่งไรบา้ง ผูก้ระทาํ

ความผดิ ใหค้วามเห็นวา่ 

    

   “….สาเหตุเกิดจาก สภาพแวดล้อม, ครอบครัว ,ติดเพ่ือน และ ความอยากลอง …..” 

 

 ผูว้ิจยัได้สัมภาษณ์ผูก้ระทาํความผิด ถึงรูปแบบของอาชญากรรมท่ีเกิดจากการเสพยา

โดยทัว่ไปท่ี พบมากท่ีสุดคืออะไร 

 

   “….เน่ืองจาก หาเงินจากการขายยาเสพติด และเร่ิมมาจากการเข้าไปใกล้ชิดและ

เครือข่าย และหาเงินได้งาย และมาก คุ้มค่า ความเส่ียง…..” 

 

 ผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ผูก้ระทาํความผิด ถึง สภาพแวดลอ้มมีผลในการก่อปัญหาอาชญากรรม

หรือไม่ผูก้ระทาํความผดิ ใหค้วามเห็นวา่ 

 

   “….มี  ผลในการก่ออาชญากรรม ท่ีเห็นได้ชัด เช่น การก่ออาชญากรรม เก่ียวกับ 

การขายยาเสพติด …..” 

 

 ผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ผูก้ระทาํความผดิถึงประเภทยาเสพติดท่ีขายมากท่ีสุด คือ ยาบา้ ,ยาไอซ์  

 

 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ผูก้ระทาํความิดผิด ท่ีขายยาเสพติดท่ีพบในพื้นท่ีของสถานีตาํรวจนคร

บาลบางโพงพาง เกิดข้ึนกบัเพศใดมากท่ีสุด คือเพศ ชาย  
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  “….วิธีการป้องไม่ให้มีผู้กระทาํความผิดเพ่ิมขึน้ ควรทาํอย่างไร ผู้กระทาํความผิด

ได้ให้ความเห็นว่า ไม่ควรเข้าไปยุ่งเก่ียว กับคนเสพยา…..” 

 

  4.2.2 ผูใ้หข้อ้มูลคนสาํคญัคนท่ี 2 

 

  ภูมิหลงัทัว่ไปของผูถู้กสัมภาษณ์ 

 

   “… เป็นผู้กระทาํความผิด ลักทรัพย์ อายุ 33ปี เพศชาย จบการศึกษา ป 6 อาชีพขับ

รถส่งของ …..” 

 

จากการสัมภาษณ์ผูก้ระทาํความผดิ นั้นพบวา่ 

  

   “…ผู้กระทาํความผิด ท่านนี ้เร่ิมจากการลักทรัพย์ นายจ้าง  และเสพยาเสพติด…..” 

 

  และเม่ือผูว้ิจยัไดท้าํการถามถึงสาเหตุของการลกัทรัพยว์่ามีลกัษณะอยา่งไรบา้ง ผูก้ระทาํ

ความผดิ ใหค้วามเห็นวา่ 

    

   “…สาเหตุเกิดจาก รุ่นพ่ีท่ีทาํงานชักชวน และ คิดว่าไม่ถูกจับ ผู้กระทาํความผิดได้มี

การเสพยาเสพติดเป็นประจาํ และต้องการหาเงินมาซ้ือยาและเม่ือไม่มีเงิน จึงคิดลักทรัพย์นายจ้าง 

เพราะเป็นวิธีท่ีหาเงินได้รวดเร็ว …..” 

  

 ผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ผูก้ระทาํความผิด ถึง สภาพแวดลอ้มมีผลในการก่อปัญหาอาชญากรรม

หรือไม่ผูก้ระทาํความผดิ ใหค้วามเห็นวา่ 

 

   “…มี  ผลในการก่ออาชญากรรม ท่ีเห็นได้ชัด เช่น ไม่มีเงิน และ ภรรยาตกงาน

ต้องการหาเงินไปใช้ในครอบครัว และหาเงินไปเสพยาเสพติด…..” 

  

 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ผูก้ระทาํความผิดการลกัทรัพยท่ี์พบในพื้นท่ีของสถานีตาํรวจนครบาล

บางโพงพาง เกิดข้ึนกบัเพศใดมากท่ีสุดคือเพศ ชาย 
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  “…วิธีการป้องไม่ให้มีผู้กระทาํความผิดเพ่ิมขึน้ ควรทาํอย่างไร ผู้กระทาํความผิดได้

ให้ความเห็นว่า ไม่ควรเข้าไปยุ่งเก่ียว กับคนเสพยา ไม่คบเพ่ือนท่ีไม่ดี ทาํให้เกิดการชักชวน 

 ทาํความผิด …..” 

 

  4.2.3 ผูใ้หข้อ้มูลคนสาํคญัคนท่ี 3 

 

  ภูมิหลงัทัว่ไปของผูถู้กสัมภาษณ์ 

 

   “…เป็นผู้กระทาํความผิด คดียาเสพติด อายุ 35 ปี เพศชาย จบการศึกษา ม.3 อาชีพ

ทาํงานโรงงานผลิตรถยนต์…..” 

 

 จากการสัมภาษณ์ผูก้ระทาํความผดิ นั้นพบวา่ 

  

   “…ผู้กระทาํความผิดมีเพ่ือนชักชวนให้ขโมย เงินจากตู้ ATM และ เพ่ือนทาํงาน เป็น

พนักงานบรรจุเงินเข้าตู้ ATM และเพ่ือนได้ทาํการ COPY กุญแจไว้ และคิดว่าเป็นวิธีท่ีหาเงินได้มาก 

และ รวดเร็ว…..” 

 

  และเม่ือผูว้ิจยัไดท้าํการถามถึงสาเหตุของการลกัทรัพยว์่ามีลกัษณะอยา่งไรบา้ง ผูก้ระทาํ

ความผดิ ใหค้วามเห็นวา่ 

    

   “…สาเหตุเกิดจาก เกรงใจเพ่ือน เพ่ือนชักชวนให้กระทาํความผิด และอยากได้เงิน 

และคิดว่า ไม่ถกูจับ และเป็นวิธีท่ีหาเงินได้ง่ายและรวดเร็ว…..” 

 

 ผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ผูก้ระทาํความผิด ถึง สภาพแวดลอ้มมีผลในการก่อปัญหาอาชญากรรม

หรือไม่ผูก้ระทาํความผดิ ใหค้วามเห็นวา่ 

 

   “…มี  ผลในการก่ออาชญากรรม ท่ีเห็นได้ชัด เช่น การก่ออาชญากรรม เก่ียวกับ 

การลักทรัพย์…..” 
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 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ผูก้ระทาํความผิด ท่ีลกัทรัพยท่ี์พบในพื้นท่ีของสถานีตาํรวจนครบาล

บางโพงพาง เกิดข้ึนกบัเพศใดมากท่ีสุด คือเพศ ชาย 

 

   “…วิธีการป้องไม่ ให้มีผู้กระทาํความผิดเพ่ิมขึน้ ควรทาํอย่างไร ผู้กระทาํความผิด

ได้ให้ความเห็นว่า ไม่ควรเข้าไปยุ่งเก่ียว กับเพ่ือนท่ีไม่ดี ทาํให้เกิดการชักชวนกันกระทาํความผิด 

…..” 

 

  4.2.4 ผูใ้หข้อ้มูลคนสาํคญัคนท่ี 4 

 

  ภูมิหลงัทัว่ไปของผูถู้กสัมภาษณ์ 

 

    “…เป็นผู้กระทําความผิด อายุ 16 ปี เพศชาย จบการศึกษา ม.3 นักเรียน  จาก

การ…..” 

 

สัมภาษณ์ผูก้ระทาํความผดิ นั้นพบวา่ 

  

    “ผู้กระทาํความผิด ลักรถจักรยานยนต์ จะเลือกลักทรัพย์ในเวลากลางคืน …….” 

 

  และเม่ือผูว้ิจยัไดท้าํการถามถึงสาเหตุของการลกัทรัพยว์่ามีลกัษณะอยา่งไรบา้ง ผูก้ระทาํ

ความผดิ ใหค้วามเห็นวา่ 

    

    “…สาเหตุเกิดจาก เพ่ือนชักชวนให้กระทําความผิด และอยากได้รถไปขับอวด

สาวๆ อวดเพ่ือนๆ …….” 

 

 ผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ผูก้ระทาํความผิด ถึง สภาพแวดลอ้มมีผลในการก่อปัญหาอาชญากรรม

หรือไม่ผูก้ระทาํความผดิ ใหค้วามเห็นวา่ 

 

    “…มี  ผลในการก่ออาชญากรรม ท่ีเห็นได้ชัด เช่น การก่ออาชญากรรม เก่ียวกับ 

การลักทรัพย์ …….” 
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 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ผูก้ระทาํความิดผิด ท่ีลกัทรัพยท่ี์พบในพื้นท่ีของสถานีตาํรวจนครบาล

บางโพงพาง เกิดข้ึนกบัเพศใดมากท่ีสุด คือเพศ ชาย  

 

    “…วิธีการป้องไม่ ให้มีผู้กระทาํความผิดเพ่ิมขึน้ ควรทาํอย่างไร ผู้กระทาํความผิด

ได้ให้ความเห็นว่า ไม่ควรเข้าไปยุ่งเก่ียว กับเพ่ือนท่ีไม่ดี ทาํให้เกิดการชักชวนกันกระทาํความผิด 

…….” 

  4.2.5 ผูใ้หข้อ้มูลคนสาํคญัคนท่ี 5 

 

  ภูมิหลงัทัว่ไปของผูถู้กสัมภาษณ์ 

 

    “… เป็นผู้กระทาํความผิด อาย ุ17 ปี เพศชาย เรียนไม่ จบการศึกษา …….” 

จากการสัมภาษณ์ผูก้ระทาํความผดิ นั้นพบวา่ 

  

    “…ผู้กระทําความผิด ลักรถจักรยานยนต์, ชิงทรัพย์ ,เสพยาเสพติด, จะเลือกลัก

ทรัพย์ในเวลากลางคืน  และเลือกเหย่ือ เป็นผู้หญิง ท่ีขับรถ คนเดียว และ ผู้หญิงท่ีมีกระเป๋าสะพาย 

เน่ืองจากเห็นตัวทรัพย์ชัดเจน…….” 

 

  และเม่ือผูว้ิจยัไดท้าํการถามถึงสาเหตุของการลกัทรัพยว์่ามีลกัษณะอยา่งไรบา้ง ผูก้ระทาํ

ความผดิ ใหค้วามเห็นวา่ 

    

    “…สาเหตุเกิดจาก เพ่ือนชักชวนให้กระทําความผิด และอยากได้รถไปขับอวด

สาวๆ อวดเพ่ือนๆ และหาเงินมาเสพยาเสพติด …….” 

 

 ผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ผูก้ระทาํความผิด ถึง สภาพแวดลอ้มมีผลในการก่อปัญหาอาชญากรรม

หรือไม่ผูก้ระทาํความผดิ ใหค้วามเห็นวา่ 

 

    “…มี  ผลในการก่ออาชญากรรม ท่ีเห็นได้ชัดผู้กระทาํความผิด ครอบครัว พ่อแม่

แยกทางกัน …….” 
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 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ผูก้ระทาํความผิด ท่ีลกัทรัพยท่ี์พบในพื้นท่ีของสถานีตาํรวจนครบาล

บางโพงพาง เกิดข้ึนกบัเพศใดมากท่ีสุด คือเพศ ชาย 

  “… วิธีการป้องไม่ ให้มีผู้กระทาํความผิดเพ่ิมขึน้ ควรทาํอย่างไร ผู้กระทาํความผิด

ได้ให้ความเห็นว่า ไม่ควรเข้าไปยุ่งเก่ียว กับเพ่ือนท่ีไม่ดี ทาํให้เกิดการชักชวนกันกระทาํความผิด 

….” 

 

4.3  ผลการสัมภาษณ์ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตพืน้ที่สถานีตํารวจนครบาลบาง

โพงพาง กรุงเทพ   

 

  4.3.1 ผูใ้หข้อ้มูลคนสาํคญัคนท่ี 1 

 

  ภูมิหลงัทัว่ไปของผูถู้กสัมภาษณ์ 

 

    “…เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ อาย ุ22 ปี เพศหญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี….” 

 

จากการสัมภาษณ์พนกังานรัฐวสิาหกิจ นั้นพบวา่ 

  

    “… พนักงานท่านนี ้ทาํงานท่ีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีหน้าท่ีเกบ็เงินท่ีด่าน

เกบ็เงินทางด่วน….” 

 

 และเม่ือผูว้จิยัไดท้าํการถามถึงปัญหาอาชญากรรมท่ีพบบ่อยในเขตพื้นท่ี สถานีตาํรวจนคร

บาล บางโพงพาง มีอะไรบา้ง พนกังานท่านน้ีใหค้วามเห็นวา่ 

 

    “การชิงทรัพย์,ลักทรัพย์” 

    

  ผูว้จิยัไดส้อบถามพนกังานท่านน้ีวา่เคยมีประสบการณ์เก่ียวกบัปัญหาอาชญากรรมหรือไม่ 

อยา่งไร 

    “เคยถกูกระชากกระเป๋า ช่วงท่ีมาทาํงานในตอนเช้า” 
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 ผูว้ิจยัไดส้อบถามว่าท่านสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม

ไดอ้ยา่งไรบา้ง 

   

    “ ไม่มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม” 

 

 ผู ้วิจ ัยได้สอบถามว่าท่านต้องการให้เจ้าหน้า ท่ีตํารวจดํา เ นินการเ ก่ียวกับปัญหา

อาชญากรรมอยา่งไรบา้ง 

 

    “ ควรจัดให้มีสายตรวจ ตามจุดเส่ียง ในช่วงเวลาท่ี มีประชาชนทาํงานในช่วงเช้ามืด

และติดตามจับคนร้ายมาดาํเนินคดีให้เร็วๆ ” 

 

  ผูว้ิจยัไดส้อบถามวา่อาชญากรรมท่ีท่านพบเกิดในช่วงเวลากลางวนัหรือกลางคืนมากกว่า

กนั 

    “ ช่วงเช้ามืดตอนมาทาํงาน เวลา ตีห้าถึง หกโมงเช้า ” 

  ผูว้จิยัไดส้อบถามวา่สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มมีผลในการก่ออาชญากรรมหรือไม่ 

 

    “ สภาพแวดล้อมมีผลในการก่ออาชญากรรม” 

 

 ผูว้จิยัไดส้อบถามวา่ท่านมีวธีิการป้องกนัอาชญากรรมท่ีอาจเกิดกบัตวัท่านอยา่งไรบา้ง 

 

    “ ควรหาเพ่ือนมารับในช่วงเวลาท่ีมาทาํงานในตอนเช้ามืด และไม่พกส่ิงของมีค่า

ติดตัวในขณะท่ีต้องมาทาํงานและไปในท่ีเปล่ียว” 

 

  4.3.2 ผูใ้หข้อ้มูลคนสาํคญัคนท่ี 2 

 

  ภูมิหลงัทัว่ไปของผูถู้กสัมภาษณ์ 

 

   “ เป็นแม่ค้า อาย ุ44 ปี เพศหญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี” 

 

จากการสอบถามแม่คา้น้ีท่านน้ีพบวา่ 
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   “ ประกอบอาชีพค้าขายของ ” 

 

 และเม่ือผูว้จิยัไดท้าํการถามถึงปัญหาอาชญากรรมท่ีพบบ่อยในเขตพื้นท่ี สถานีตาํรวจนคร

บาล บางโพงพาง มีอะไรบา้งแม่คา้ท่านน้ีใหค้วามเห็นวา่ 

 

    “ การชิงทรัพย์,ลักทรัพย์ ” 

 

  ผูว้ิจยัได้สอบถาแม่ค้าท่านน้ีว่าเคยมีประสบการณ์เก่ียวกบัปัญหาอาชญากรรมหรือไม่ 

อยา่งไร 

    “ เคยถกูเพ่ือนลักบัตรเอทีเอม็ ไปกดเงินท่ีธนาคาร” 

 

 ผูว้ิจยัไดส้อบถามว่าท่านสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม

ไดอ้ยา่งไรบา้ง 

   

    “ ไม่มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม” 

 

 ผู ้วิจ ัยได้สอบถามว่าท่านต้องการให้เจ้าหน้า ท่ีตํารวจดํา เ นินการเ ก่ียวกับปัญหา

อาชญากรรมอยา่งไรบา้ง 

 

   “ ควรติดตามจับคนร้ายท่ีขโมยบัตรเอทีเอม็ไปมาดาํเนินคดีให้เร็วๆ ” 

 

  ผูว้ิจยัไดส้อบถามวา่อาชญากรรมท่ีท่านพบเกิดในช่วงเวลากลางวนัหรือกลางคืนมากกว่า

กนั 

   “ ช่วงกลางวนั  ” 

 

  ผูว้จิยัไดส้อบถามวา่สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มมีผลในการก่ออาชญากรรมหรือไม่ 

 

   “สภาพแวดล้อมมีผลในการก่ออาชญากรรม ” 

 

 ผูว้จิยัไดส้อบถามวา่ท่านมีวธีิการป้องกนัอาชญากรรมท่ีอาจเกิดกบัตวัท่านอยา่งไรบา้ง 
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  “ควรระมัดระวังทรัพย์สินตนเองไม่ให้สูญหายหรือถูกผู้ อ่ืนขโมยไปและไม่ควร

ไว้ใจเพ่ือนหรือคนสนิทมากเกินไปเก่ียวกับเร่ืองเงิน” 

 

  4.3.3 ผูใ้หข้อ้มูลคนสาํคญัคนท่ี 3 

 

  ภูมิหลงัทัว่ไปของผูถู้กสัมภาษณ์ 

 

   “ เป็นเจ้าของกิจการธุรกิจ อาย ุ45 ปี เพศหญิง จบการศึกษาระดับปริญญาโท” 

 

จากการสอบถามท่านน้ีพบวา่ 

  

   “ประกอบอาชีพเป็นเจ้าของกิจการขาย จิวเวอร์ร่ี  ” 

 

 และเม่ือผูว้ิจยัได้ทาํการถามถึงปัญหาอาชญากรรมท่ีพบบ่อยในเขตพื้นท่ี สถานีตาํรวจ 

นครบาลบางโพงพาง มีอะไรบา้งท่านใหค้วามเห็นวา่ 

 

   “การชิงทรัพย์,ลักทรัพย์ นายจ้าง” 

    

  ผูว้จิยัไดส้อบถาท่านน้ีวา่เคยมีประสบการณ์เก่ียวกบัปัญหาอาชญากรรมหรือไม่ อยา่งไร 

   “ เคยถกูพนักงานในร้าน ขโมยทองในร้านจิวเวอร์ร่ี ขณะท่ีทาํงานในบริษัท” 

  

 ผูว้ิจยัไดส้อบถามว่าท่านสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม

ไดอ้ยา่งไรบา้ง 

   

   “ ไม่มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม” 

 

 ผู ้วิจ ัยได้สอบถามว่าท่านต้องการให้เจ้าหน้า ท่ีตํารวจดํา เ นินการเ ก่ียวกับปัญหา

อาชญากรรมอยา่งไรบา้ง 

 

   “ควรติดตามจับคนร้ายท่ีขโมยของไปมาดาํเนินคดี ” 
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  ผูว้ิจยัไดส้อบถามวา่อาชญากรรมท่ีท่านพบเกิดในช่วงเวลากลางวนัหรือกลางคืนมากกว่า

กนั 

   “ช่วงกลางวนั ” 

 

  ผูว้จิยัไดส้อบถามวา่สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มมีผลในการก่ออาชญากรรมหรือไม่ 

 

   “สภาพแวดล้อมมีผลในการก่ออาชญากรรม” 

 

 ผูว้จิยัไดส้อบถามวา่ท่านมีวธีิการป้องกนัอาชญากรรมท่ีอาจเกิดกบัตวัท่านอยา่งไรบา้ง 

 

  “ควรมีการติดต้ังกล้องวงจรปิดในบริษัทท่ีทาํงาน และมีการจ้างพนักงานมาค้นตัว

ในช่วงเวลาเข้าออกในการทาํงาน” 

 

  4.3.4 ผูใ้หข้อ้มูลคนสาํคญัคนท่ี 4 

 

  ภูมิหลงัทัว่ไปของผูถู้กสัมภาษณ์ 

 

   “เป็นผู้ รับมอบอํานาจจาก บริษัท มาแจ้งความ อายุ 31 ปี เพศชาย จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี” 

 

จากการสอบถามท่านน้ีพบวา่ 

  

   “ประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าท่ีทาํงานบริษัทเอกชน” 

 

 และเม่ือผูว้ิจยัได้ทาํการถามถึงปัญหาอาชญากรรมท่ีพบบ่อยในเขตพื้นท่ี สถานีตาํรวจ 

นครบาลบางโพงพาง มีอะไรบา้งท่านใหค้วามเห็นวา่ 

 

   “การชิงทรัพย์,ลักทรัพย์ ”  
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  ผูว้จิยัไดส้อบถาท่านน้ีวา่เคยมีประสบการณ์เก่ียวกบัปัญหาอาชญากรรมหรือไม่ อยา่งไร 

 

   “เคยมีประสบการณ์ได้ให้เงินของบริษัทไปกับพนักงานท่านหน่ึงท่ีมีหน้าท่ี

รับผิดชอบ นาํเงินไปฝากบัญชีของบริษัทแต่ไม่นาํเงินเข้าไปฝาก และได้ตรวจสอบพบว่าพนักงาน

ท่านน้ันนาํเงินไปใช้ส่วนตัว” 

  

 ผูว้ิจยัไดส้อบถามว่าท่านสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม

ไดอ้ยา่งไรบา้ง 

   

   “ไม่มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม” 

 

 ผู ้วิจ ัยได้สอบถามว่าท่านต้องการให้เจ้าหน้า ท่ีตํารวจดํา เ นินการเ ก่ียวกับปัญหา

อาชญากรรมอยา่งไรบา้ง 

 

   “ควรติดตามจับคนร้ายท่ียดัยอกเงินของบริษัทไปมาดาํเนินคดี ” 

 

  ผูว้ิจยัไดส้อบถามวา่อาชญากรรมท่ีท่านพบเกิดในช่วงเวลากลางวนัหรือกลางคืนมากกว่า

กนั 

   “ช่วงกลางวนั  ” 

 

  ผูว้จิยัไดส้อบถามวา่สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มมีผลในการก่ออาชญากรรมหรือไม่ 

 

   “สภาพแวดล้อมมีผลในการก่ออาชญากรรม ” 

 

 ผูว้จิยัไดส้อบถามวา่ท่านมีวธีิการป้องกนัอาชญากรรมท่ีอาจเกิดกบัตวัท่านอยา่งไรบา้ง 

 

  “ ควรมีวิธีป้องกันในการไปฝากเงินควรหาเจ้าหน้าท่ีท่ีไว้ใจได้รับผิดชอบเร่ืองเงิน

และควรให้ มีเจ้าหน้าท่ี 2ท่าน รับผิดชอบร่วมกันในการนําเงินไปฝากและควรตรวจสอบ

STATEMENT  ONLINE ทันทีท่ีนาํเงินไปฝาก” 
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  4.3.5 ผูใ้หข้อ้มูลคนสาํคญัคนท่ี 5 

 

  ภูมิหลงัทัว่ไปของผูถู้กสัมภาษณ์ 

 

   “ ทาํงานเป็นพนักงานบริษัท  อาย ุ27 ปี เพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี” 

จากการสอบถามท่านน้ีพบวา่ 

  

   “ประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าท่ีทาํงานบริษัทเอกชน” 

 

 และเม่ือผูว้จิยัไดท้าํการถามถึงปัญหาอาชญากรรมท่ีพบบ่อยในเขตพื้นท่ี สถานีตาํรวจนคร

บาล บางโพงพาง มีอะไรบา้งท่านใหค้วามเห็นวา่ 

 

   “ การชิงทรัพย์,ลักทรัพย์” 

    

  ผูว้จิยัไดส้อบถาท่านน้ีวา่เคยมีประสบการณ์เก่ียวกบัปัญหาอาชญากรรมหรือไม่ อยา่งไร 

 

   “ เคยมีประสบการณ์ถกูลัก รถจักรยานยนต์จอดไว้บริเวณหอพัก ” 

  

 ผูว้จิยัไดส้อบถามวา่ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกนัและกไ้ขปัญหาอาชญากรรมได้

อยา่งไรบา้ง 

   

   “ ไม่มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม ” 

 

 ผู ้วิจ ัยได้สอบถามว่าท่านต้องการให้เจ้าหน้า ท่ีตํารวจดํา เ นินการเ ก่ียวกับปัญหา

อาชญากรรมอยา่งไรบา้ง 

 

   “ ควรติดตามจับคนร้ายท่ีลักรถจักรยานยนต์ไปมาดาํเนินคดี  ” 

 

  ผูว้ิจยัไดส้อบถามวา่อาชญากรรมท่ีท่านพบเกิดในช่วงเวลากลางวนัหรือกลางคืนมากกว่า

กนั 
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   “ ช่วงกลางคืน  ” 

 

  ผูว้จิยัไดส้อบถามวา่สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มมีผลในการก่ออาชญากรรมหรือไม่ 

 

   “สภาพแวดล้อมมีผลในการก่ออาชญากรรม ” 

 

 ผูว้จิยัไดส้อบถามวา่ท่านมีวธีิการป้องกนัอาชญากรรมท่ีอาจเกิดกบัตวัท่านอยา่งไรบา้ง 

 

  “ ล็อกคอรถจักรยานยนต์ และล็อกโซ่ท่ีล้ออีกคร้ังเพ่ือป้องกันการถูกขโมย และ

จอดในท่ีมียามของหอพักตรวจตราและไม่จอดรถในท่ีมืด” 



 

 

 

บทที ่5 

 

สรุปผลการอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 ศึกษาวิจยัเร่ือง แนวทางในการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในเขตพื้นท่ี 

สถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพาง มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาถึงความหมายรูปแบบและ

ลกัษณะของอาชญากรรม ลกัษณะของอาชญากร  และปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการประกอบอาชญากรรม  

เพื่อศึกษาถึงปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนโดยเน้นในเขตพื้นท่ีสถานีตาํรวจนครบาล บางโพงพาง  

เพื่อศึกษาถึงทฤษฎีทางอาชญาวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งในการป้องกนัแนวทางการ แกไ้ขปัญหาอาชญากรรม  

เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม โดย

ผูใ้ห้ขอ้มูลคนสําคญัไดแ้ก่ กลุ่ม ท่ี 1 คือ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ประจาํสถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพาง  

ซ่ึง เป็นเจา้หนา้ ตาํรวจ ท่ีมีประสบการณ์ ในการทาํงาน จาํนวน 5 คน กลุ่ม ท่ี 2 คือ ผูก้ระทาํความผิด 

(อาชญากร) หรือผูท่ี้เคยกระทาํผิดเป็นจาํนวน 5 คน กลุ่ม ท่ี 3 คือ ประชาชน ท่ีพกัอาศยัอยู่ในเขต

พื้นท่ี สถานีตาํรวจ บางโพงพาง จาํนวน 5 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคร้ังน้ีเป็นแบบ

สัมภาษณ์เชิงลึก เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั และการวิเคราะห์เน้ือหา ผูว้ิจยัสามารถสรุปผล อภิปราย

ผล และมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 

5.1 การสรุปผลการวจิัย 

 

5.1.1 ภูมิหลงัทัว่ไปของใหข้อ้มูลคนสาํคญั 

 

จากการสัมภาษณ์ เจา้หน้าท่ีตาํรวจ ผูใ้ห้ขอ้มูลคนสําคญั จาํนวน 5 คน เป็นเพศ ชาย 

ทั้งหมด พบวา่ มีอายุ  36 ปี ,อายุ 39 ปี ,อายุ 40 ปี ,อายุ 49 ปี ,อายุ 51 ปี  ศึกษาในระดบั ปริญญาตรี 

และ ปริญญาโท อาชญากรรมเกิดจากการชกัชวนของเพื่อนอยากไดเ้งินมาใชเ้สพยาเสพติด และใช้

จ่ายในชีวิตประจาํวนั และปัญหาการว่างงาน,ปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่อาศยัแออดั,ปัญหาด้าน

การศึกษานอ้ย,ปัญหาความยากจน  

 จากการสัมภาษณ์ ผูก้ระทาํความผิด (อาชญากร) ผูใ้ห้ขอ้มูลคนสําคญั จาํนวน 5 คน 

เป็นเพศ ชาย ทั้งหมด พบวา่ มี อาย ุ16 ปี ,อาย ุ17 ปี 30 ปี ,อาย ุ33 ปี ,อายุ 35 ปี การศึกษามีตั้งแต่  ไม่

จบการศึกษา และเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 – มธัยมศีกษาปีท่ี 3 สาเหตุ  เกิด จากการชกัชวนของเพื่อน 
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ติดเพื่อน และ เกิดจาก ปัญหา ครอบครัว ,ปัญหาการติดยาเสพติด ปัญหาการมีรายไดน้้อย, ปัญหา

การว่างงาน,ปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่อาศยัแออดั,ปัญหาด้านการศึกษาน้อย,ปัญหาความยากจน 

อยากไดเ้งินมาเสพยาเสพติด และใชจ้่ายในชีวติประจาํวนั 

 

 จากการสัมภาษณ์ ประชาชน ท่ีพกัอาศยัในเขตพื้นท่ีสถานีตาํรวจนครบาล บางโพงพาง 

ผูใ้ห้ขอ้มูลคนสําคญั จาํนวน 5 คน โดยแบ่ง เป็นเพศ หญิง จาํนวน 3 คน อายุ 22 ปี ,อายุ 44 ปี ,อาย ุ

45ปี  และเพศชาย จาํนวน 2 คน มีอายุ 27ปี และอายุ 31 ปี จบการศึกษา ปริญาตรี – ปริญญาโท 

ผูเ้สียหาย พกส่ิงของมีค่า ติดตวั และไปทาํงานในช่วงเชา้มืดและการเดินทางในท่ีเปล่ียว มีคนน้อย 

และขาดการป้องกนัตนเองในขณะท่ีเดินทางไปทาํงาน และเดินทางในตอนกลางคืน และเชา้มืด คน

เดียว อีกสาเหตุคือการไวใ้น ลูกนอ้ง และขาดความระมดัระวงัในการป้องกนั  และตรวจสอบในการ

ทาํงาน ใช้ความเช่ือใจ ในการทาํงาน, การจอดรถในท่ีไม่ปลอดภยั ไม่มีการป้องกนั และตรวจตรา

โดยเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั ทาํใหท้รัพยสิ์นโดยขโมย 

 

 5.1.2 ปัญหาของอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน ในเขตพื้นท่ี สถานีตาํรวจนครบาล บางโพงพาง  

 

 จาการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ พบวา่ ปัญหาของการก่ออาชญากรรมท่ีพบมากท่ีสุด 

เร่ิมต้นจากการการเสพยาเสพติด ทาํให้เกิดปัญหา การลักทรัพย์ และการชิงทรัพย  ์รวมกนั เพื่อ

ตอ้งการหา เงินมาเสพยา และ ตอ้งการเงิน มาใชใ้นชีวิตประจาํวนั และจะมีเพื่อนชกัชวนกนักระทาํ

ความผดิ  

จาการสัมภาษณ์ ผูก้ระทําความผิด (อาชญากร) พบว่า ปัญหาเกิดจากยาเสพติด         

การวา่งงาน อยากไดเ้งินใชใ้นปริมาณมาก การถูกชกัชวนจากเพื่อนให้กระทาํความผิด ร่วมกนั และ

คิดว่าไม่ถูกจบัมาดาํเนินคดี และการกระทาํความผิดนั้น ได้เงินมาง่ายรวดเร็ว และคุ้มค่ากับการ

ทาํงานแต่ละคร้ัง  และปัญหาการตกงานไม่มีงานทาํ ปัญหาครอบครัวแยกทางกัน และอยู่ใน

ส่ิงแวดลอ้ม แออดั  

จาการสัมภาษณ์ประชาชน พบว่า ปัญหาของการก่ออาชญากรรมท่ีพบมากท่ีสุดเกิด

จากขาดความระมดัระวงั ในการเดินทาง ไปทาํงานในเวลา เชา้มืดและกลางคืนและพกพาส่ิงของมี

ค่าติดตวัไปทาํงาน และปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนเกิดจาก ขาดการป้องกนัทรัพยสิ์น ของตนเอง  

 

 5.1.3 การป้องกนัแนวทางแกไ้ข ปัญหาของอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน ในเขตพื้นท่ี สถานี

ตาํรวจ นครบาล บางโพงพาง  
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 1.   เจา้หน้าท่ีตาํรวจ ควรให้มีสายตรวจคอยสอดส่องดูแลความปลอดภยัของ

ประชาชน โดย เพิ่มการตรวจตราจุดเส่ียงต่างๆ ในยามคํ่าคืน และเชา้มืด  

 2.   ตามสถานท่ี หอพกั และจุดเส่ียงต่างๆควรเพิ่มกลอ้งวงจรปิด ในท่ีมีการจอด

รถ และมีการตรวจตราเพิ่ม ข้ึน ในช่วงเวลากลางคืน 

 3.   ใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติด แก่เยาวชน ในท่ีชุมชนแออดั และ ควร จดัให้มีการ

อบรมอาชีพเสริม เพื่อส่งเสริมรายไดเ้พิ่มข้ึน เพื่อให้มีอาชีพรองรับ ในกรณีท่ีมีการตกงาน จะไดไ้ม่

เป็นปัญหาชุมชนต่อไป 

 4.  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ควรมีการตั้งด่านตรวจตามจุดเส่ียงต่างๆ 

 5.  ควรใหค้วามรู้แก่ชุมชน และครอบครัว มีบทบาทสําคญัในการอบรม และเอา

ใจใส่ในการดําเนินชีวิตของบุตรหลานให้เป็นคนดี และเป็นเยาวชนท่ีดีของชาติ ไม่ก่อปัญหา 

อาชญากรรม 

  

5.2   การอภิปรายผลการวจิัย 

 

 5.2.1. ปัญหาของการเกิดอาชญากรรมในเขตพื้นท่ี สถานีตาํรวจนครบาล บางโพงพาง  

 

 ปัญหาอาชญากรรมเกิดจากปัญหา การติดยาเสพติดเม่ือเสพยา ทาํให้ควบคุมสติไม่ได้

เม่ือตกเป็นทาสยาเสพติดสมองก็ถูกบัน่ทอนทาํให้ขาดความยบัย ั้งคิดทาํอะไรง่ายจึงมกัทาํให้เป็น

สะพานก่อปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ,ปัญหาต่อมาท่ีมกัเกิดข้ึนตามมาคือปัญหาการวา่งงาน ทาํให้ขาด

รายไดส้ําหรับการดาํรงค์ชีวิต จิตใจและอารมณ์ไม่ปกติ ทาํให้ใช้เวลาว่างในการเท่ียวเตร่ และเล่น

การพนนั และเสพยาเสพติด ทาํให้ขาดรายไดแ้ละเป็นอีกสาเหตุหนึงท่ีทาํให้เกิดปัญหาอาชญากรรม

,ปัญหาต่อมาท่ีสําคญัคือ  ปัญาหาสภาพครอบครัว แยกทางกนั ขาดการอบรม เอาใจใส่ทาํให้มีแรง

กระตุน้ใหท้าํความผดิ  

 

 ในปี  ค.ศ.  1939  Edwin  H.  Sutherland  ไดเ้สนอทฤษฎีความแตกต่างในการคบคา้

สมาคม  (Differential  Association  Theory)  ซ่ึงมีแนวคิดท่ีสําคญัว่าพฤติกรรมทางอาชญากรรม

เรียนรู้กนัไดโ้ดยการติดต่อกนัอยา่งใกลชิ้ดในกลุ่มและฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในลกัษณะท่ีจะเป็น

อาชญากรนั้น  ข้ึนอยูก่บัความแตกต่างในช่วงระยะเวลาและความสมํ่าเสมอในการติดต่อสัมพนัธ์กนั 

(Sutherland, 1974)   
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 สาเหตุของการเกิดอาชญากรรม สอดคลอ้งกบั ซสัเทอร์แลนด์ (Sutherland, 1969 อา้ง

ถึงใน ดาํรงชัย รัตอาภา, 2542) ไดก้ล่าวถึงขอ้สังเกตบางประการเก่ียวกบัสาเหตุของการเกิด

อาชญากรรมในหนงัสือ Principle ofCriminology โดยเรียกทฤษฎีน้ีวา่ Differential Association ซ่ึงมี

หลกัการวา่ การท่ีคนเราประพฤติเช่นนั้นก็เพราะอิทธิพลของปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม (socio 

cultural factors) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นอาชญากรรม โดยไดก้ล่าวสรุปไวว้า่ 

 

1. อาชญากรรมมิไดเ้กิดข้ึนเอง แต่เป็นส่ิงท่ีเรียนรู้ข้ึน 

2. การเรียนรู้ หมายถึง เรียนรู้รวมทั้งทางดา้นวธีิการและทศัคติ 

3. หน่วยสังคมเบ้ืองต้นเป็นมูลฐานสําคญั ในการท่ีทาํให้คนเราจะได้เรียนรู้การ

ประกอบอาชญากรรม หน่วยสังคมเบ้ืองตน้เหล่าน้ี ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อน เป็นตน้ 

 

 นอกจากน้ี ปัญหาอาชญากรรมยงัสอดคล้องกับทฤษฎี โครงสร้างทางสังคม ซ่ึง

กล่าวถึงระบบโครงสร้างของสังคมอนัเป็นตวักาํหนดให้เกิดอาชญากรรมโครงสร้างทางสังคมดา้น

เศรษฐกิจ  มีนักสังคมวิทยาและนักอาชญาวิทยาหลายท่านให้ทศันะเก่ียวกับผลของปัจจยัด้าน

เศรษฐกิจต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรม  เช่น  คาร์ลมาร์กซ์  (Kral  Marx)  และเฟรดริช  เอลเจอส์  

(Friedrich  Engels) ไดเ้ขียนหนงัสือ ช่ือ  “Communist  Manefeste”  อาชญากรรมดว้ยนั้นมีผลมาจาก

การไดรั้บการบริการและสินคา้ไม่เท่าเทียมกนัในสังคม  ซ่ึงจะเป็นปัญหาคู่ไปกบัสังคมเสมอ  ทาง

แกก้็คือตอ้งมีการเปล่ียนแปลงโดยส้ินเชิง  ทางดา้นโครงสร้างของสังคมโดยการปฏิวติัสังคมใหม่  

และเปล่ียนระบบของเศรษฐกิจทั้งหมด ซ่ึงแนวความคิดน้ีไดรั้บการสนบัสนุนโดยนกัอาชญาวิทยา  

ช่ือ  วิลเล่ียม  อาเดรียน  บองเจอร์  (Bomger, 1876 – 1940)  ซ่ึงเห็นดว้ยว่าระบบเศรษฐกิจเป็นตวั

ก่อให้เกิด  “บรรยากาศของกระบวนการผลักดนัให้มีพฤติกรรมอาชญากรรม” (Climate  of  

Motivation  for  Criminal  Behavior)  (พรเพญ็  เพชรสุขศิริ, 2524) 

 

 สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีชุมชนสัมพนัธ์(Community Relation Approach Theory)

เพื่อป้องกนัอาชญากรม คือ การจดัสภาพทัว่ไปในระดบัเมือง ชุมชน ละแวกบา้น ในลกัษณะ

เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกนัชีวิต ร่างกาย 

ทรัพยสิ์นของตนเอง และบุคคลอ่ืนให้ปลอดภยัจากอาชญากรรม ตามแนวทฤษฎีน้ี ตาํรวจมีบทบาท

เป็นฝ่ายวางแผน สนบัสนุนและใหค้าํปรึกษาแก่ชุมชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม 

 



63 
 

 สอดคล้องกบังานวิจยั ธนธนิท ชัยวิชิต (2553)  ทาํการวิจยัเร่ืองการป้องกนัและ

ปราบปรามยาเสพติดของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ: กรณีศึกษา สถานีตาํรวจนครบาลทองหล่อผลการวิจยั

พบวา่ 

  1. เจา้หน้าท่ีตาํรวจสถานีตาํรวจนครบาลทองหล่อมีอายุเกินกว่า 40 ปีข้ึนไป                     

มีสถานภาพ สมรส มีอตัราเงินเดือนปัจจุบนั 10,000 – 15,000 บาท การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี เคย

เขา้รับการอบรมดา้น การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดมากกวา่ 2 คร้ัง  

 2. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการป้องกนัละปราบปรามยาเสพติด ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจสถานี

ตาํรวจ นครบาลทองหล่อ ด้านเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานอยู่ท่ีระดับมากด้านงบประมาณด้าน

ความสัมพนัธ์กบั ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นอตัรากาํลงั ดา้นวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้อยูท่ี่ระดบั

ปานกลาง  

 3. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 

สถานีตาํรวจ นครบาลทองหล่อ พบวา่อายุแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั

ปัจจยัดา้นการ ป้องกนัปราบปราม สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด    

การเขา้รับการอบรมดา้น การป้องกนัปราบปรามยาเสพติดแตกต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์ต่อระดบั

ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการ ป้องกนัปราบปราม  

 

 สอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์ผูก้ระทาํความผิด พบวา่ สาเหตุการก่ออาชญากรรมเกิด

จากส่ิงแวดลอ้ม , จุดเส่ียงท่ีทาํให้เกิดปัญหาอาชญากรรมไดง่้าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการให้สัมภาษณ์

ของ ประชาชน (ผูเ้สียหาย) คนท่ี 3 ท่ีใหส้ัมภาษณ์เก่ียวกบัสาเหตุของการเกิดปัญหาอาชญการรมของ

การตกเป็นเหยือ่อาชญากรรม  

 

 “…..พนักงานท่านนี้ทาํงานในเวลาเช้ามืด ต้องเดินทาง คนเดียว ประกอบกับต้องใช้

บริการรถสาธารณะ แต่ ในช่วงเวลาท่ีไปทาํงาน ในตอนเช้ามืดทุกวัน ทาํให้ ผู้กระทาํความผิดเลือก

เหย่ือท่ีจะเข้า ชิงทรัพย์ ซ่ึง สภาพแวดล้อม มีผลทาํให้ก่ออาชญากรรม เพราะไม่มีสายตรวจ ในช่วง

เวลาดังกล่าว ขณะท่ีเดินทางไปทาํงาน …..” 

 

 สอดคล้องกบับทสัมภาษณ์ ของ เจา้หน้าท่ีตาํรวจคนท่ี 5 พบว่า สาเหตุของการเกิด

ปัญหาอาชญากรรม ชิงทรัพย ์การลกัทรัพย ์เกิดในช่วงเวลากลางคืน และ ผูก้ระทาํความผิดจะเลือก

เหยือ่ท่ีเป็นผูห้ญิง  สภาพแวดลอ้ม  
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 “…..ถ้ากรณีท่ีเป็นอาชญากรรมเก่ียวกับยาเสพติด จะเกิดกับเพศชายมากกว่าเพศหญิง 

และอาชญากรรมเก่ียวกับทรัพย์ (ผู้ถกูกระทาํ) เช่น ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ จะเกิดกับ เพศหญิง มากกว่า 

เพศชาย ถ้าอาชญากรรมเก่ียวกับการพนัน จะเกิดกับ กับเพศหญิง…..”  

 

 สอดคลอ้งกบับทสัมภาษณ์ ของ ผูก้ระทาํความผิด คนท่ี 2 พบวา่ สาเหตุของการเกิด

ปัญหาอาชญากรรม ท่ีเกิดจากการหาเงินไปเสพยาเสพติด และการตกงาน  

 

 “…..เน่ืองจาก หาเงินจากการขายยาเสพติด และเร่ิมมาจากการเข้าไปใกล้ชิดและ

เครือข่าย และหาเงินได้งาย และมาก คุ้มค่า ความเส่ียง…..” 

 

 5.2.2.  แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ข ปัญหาอาชญากรรม 

 

 แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม โดยตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก

ชุมชน ครอบครัว และ เจา้หน้าท่ีตาํรวจ ร่วมกนั แกไ้ขปัญหาต่าง โดยทุกคนจะมีส่วนร่วมในการ

แกปั้ญหา จะทาํให ้อาชญากรรมลดลง โดยเร่ิมจากครอบครัว สภาพแวดลอ้ม  

  

 สอดคล้องกบั แนวคิดทฤษฎีอาชญาวิทยา ของ กลุ่มทฤษฎีกระบวนการทางสังคม  

กระบวนการทางสังคมมองว่า  คนได้ถูกขดัเกลา  จากสถาบนัต่างๆ  ในสังคมได้แก่  ครอบครัว  

โรงเรียน  เพื่อน  ท่ีทาํงาน  เป็นต้น  ซ่ึงถ้าหากความสัมพนัธ์เป็นไปในทางบวกและได้รับการ

สนบัสนุน  คนจะปฏิบติัตามกฎระเบียบของสังคมเป็นอยา่งดี  ในทางตรงกนัขา้มหากความสัมพนัธ์

เป็นไปในทางลบ  คนก็จะฝ่าฝืนกฎระเบียบ  นาํไปสู่พฤติกรรมอาชญากรรม 

 

 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ธนธนิท ชัยวิชิต (2553) ทาํการวิจยัเร่ือง การป้องกนั             

และ ปราบปรามยาเสพติดของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ :  กรณีศึกษา สถานีตาํรวจนครบาลทองหล่อ

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจสถานีตาํรวจนครบาลทองหล่อส่วนใหญ่มีอายุเกินกว่า 40 ปี ข้ึนไป มีสถานภาพ 

สมรส ความคิดเห็นเก่ียวกบัการป้องกนัละปราบปรามยาเสพติด ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจสถานีตาํรวจ 

นครบาลทองหล่อ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานอยูท่ี่ระดบัมาก ดา้นงบประมาณ ดา้นความสัมพนัธ์กบั 

ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นอตัรากาํลงั ดา้นวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้อยูท่ี่ระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ี

มีความสัมพนัธ์ต่อการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สถานีตาํรวจ นครบาล

ทองหล่อ พบวา่อายแุตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการ ป้องกนั



65 
 

ปราบปราม สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด การเขา้รับการอบรมดา้น 

การป้องกนัปราบปรามยาเสพติดแตกต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

ดา้นการ ป้องกนัปราบปราม  

 

 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  ไพโรจน์ โกษา (2557 ) การทาํวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกนัอาชญากรรมเชิงในพื้นท่ีรับผิดชอบของสถานีตาํรวจภูธรบางระกาํ จงัหวดั

พิษณุโลกระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัอาชญากรรม ในพื้นท่ีรับผิดชอบของ

สถานีตาํรวจบางรพกาํ จงัหวดัพิษณุโลก ทั้งหมด 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางเม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการป้องกนัอาชญากรรม ปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกนัอาชญากรรมเชิงรุก ในพื้นท่ีรับผิดชอบของสถานีตาํรวจภูธร

บางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก จาํแนกปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ อายุ สถานภาพการสมรส มีผลต่อการมี

ส่วนร่วมในการป้องกนัอาชญากรรมในส่วนของ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้จาํนวนสมาชิกใน

ครัวเรือน ตาํแหน่งในหมู่บา้นหรือชุมชน และการรับรู้ข่าวสาร อาชญากรรม ไม่มีผลต่อการมีส่วน

ร่วมในการป้องกนัอาชญากรรม ในพื้นท่ีรับผดิชอบของสถานีตาํรวจภูธรบางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก  

 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกนั และขอ้เสนอแนะ พบวา่ ส่ิงสําคญัท่ีสุดท่ีสถานี

ตาํรวจบางระกาํ ควรปรับปรุง คือการปฏิบติังานและไม่ควรละเลย หรือลดการป้องกนัอาชญากรรม 

ให้ประชาชนเกิดความรู้สึกการเป็นเจา้ของและมีส่วนรวมในการแกปั้ญหาของชุมชนไดต้รงตาม

ความตอ้งการอยา่งแมจ้ริง  

 

 สอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีป้องกนัอาชญากรรมตามสถานการณ์  (Situation Crime 

Prevention)การป้องกนัอาชญากรรมตามสถานการณ์ เป็นแนวคิดท่ีมีวิธีการป้องกนัโดยมุ่งเนน้ท่ีจะ

ช่วยลดโอกาสในการเกิดอาชญากรรม ซ่ึงแตกต่างจากนักอาชญาวิทยาส่วนใหญ่ท่ีเร่ิมศึกษาจาก

พฤติการณ์ท่ีนาํปสู่รูปแบบของการก่ออาชญากรรม โดยการทาํความเขา้ใจกบัพฤติการณ์เหล่านั้น 

แลว้ใชเ้ป็นกลไกในการนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม โดยมีจุดมุ่งหมายท่ี

จะลดโอกาสในการก่ออาชญากรรม การป้องกนัอาชญากรรมตามสถานการณ์จึงเป็นการป้องกนั

มากกว่าการลงโทษหรือการจบัผิดอาชญากร และเป็นการลดแรงจูงใจในการก่ออาชญากรรมจาก

ผูก้ระทาํความผิด มุ่งไปท่ีรูปแบบโดยเฉพาะของอาชญากรรม (คู่มือการบริหารงานป้องกัน

ปราบปรามอาชญากรรมสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ,2556 ) 
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 สอดคลอ้งกบัทฤษฎีชุมชนสัมพนัธ์ “ชุมชนสัมพนัธ์ Community Relations”มีรากฐาน

มาจากแนวคิดและ ผลการวิจยัของนกัอาชญาวิทยากลุ่มชิคาโก หลกัของทฤษฎีชุมชนสัมพนัธ์เพื่อ

ป้องกนัอาชญากรรมก็คือ การจดัสภาพทัว่ไปไม่วา่ในระดบัเมือง ชุมชนหรือ ละแวกบา้นในลกัษณะ

เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลง่ายต่อการควบคุม สังเกตตรวจตราโดยไม่ล่วงล้าสิทธิ

เสรีภาพส่วนบุคคล รวมทั้งมุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกนั

อาชญากรรมชีวติร่างกาย และทรัพยสิ์นทั้งของตนเองและบุคคลอ่ืนให้ปลอดภยัจากภยัอาชญากรรม 

โดยตาํรวจจะเป็นผูมี้บทบาทในการวางแผน สนบัสนุน และให้คาํปรึกษาแก่ชุมชน ในการป้องกนั

อาชญากรรม (พงศพ์ฒัน์ ฉายาพนัธ์ุ, 2540) 

 

  สอดคลอ้งกบั ผลการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ คนท่ี 5 ในการป้องกนัการเกิดปัญหา

อาชญากรรม พดูถึง การป้องกนั อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน  

 

 “…..นโยบายในการป้องกัน ส่งเจ้าหน้าท่ี ต้ังด่านตรวจ แอลกอฮอล์, ติดกล้องวงจรปิด 

ในเขตจราจร …..”  

  สอดคลอ้งกบั ผลการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ คนท่ี 5 มีความเห็นวา่ในการป้องกนั

การเกิดปัญหาอาชญากรรม ในช่วงเวลาคํ่าคืน และตามจุดเส่ียงต่างๆและในเขตชุมชนต่างๆ 

 

 “ จัดสายสืบให้เข้าไปเฝ้าระวัง จุดเส่ียงจุดล่อแหลม เช่น ร้านสะดวกซ้ือ ,ตลาดนัด 

เร่งรัดการจับกุม บุคคลผู้มีหมายจับ,เฝ้าระวังการลักลอบการเล่นการพนันในเขตชุมชน, ทาํการต้ัง

ด่าน ยืดรถต้องสงสัยว่าได้จากการกระทาํความผิดหรือท่ีจะใช้ในการกระทาํความผิด , ระดมกวาด

ล้างจับกุม อาวุธปืนท่ีผิดกฎหมาย,  จัดสายตรวจ ชุมชน โดยมีนโยบายในการป้องกันอาชญากรรม

เก่ียวกับยาเสพติด ส่งเสริมให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด แก่ชุมชน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันปราบปรามเก่ียวกับยาเสพติด และการก่ออาชญากรรมทุกประเภท และแจ้งข่าวสาร อาชญ

กรรมให้กับตาํรวจ เพ่ือจะได้จับกุมดาํเนินคดีได้รวดเร็ว เป็นการสร้าง ชุมชนน่าอยู่  โดยให้มีการจัด 

โครงการ การป้องกันจุดเส่ียง ต่างๆ.” 

 

  สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ ของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ คนท่ี 1 ท่ีให้สัมภาษณ์เก่ียวกับ

แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม  
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 “ นโยบายในการป้องกัน คือลดปัญหา และป้องกัน โดย เพ่ิมสายตรวจ  ,เพ่ิม ความถ่ี

ในการตรวจตรา  และต้ังด่านตรวจ .” 

 

 “ ควรจัดกิจกรรม ร่วมกัน โดยให้มีการพบปะสังสรรค์ เพ่ือให้คนในแต่ละชุมชนรู้จัก

กันและร่วมกันป้องกัน ชุมชน แจ้งข่าวสารต่างๆและให้มีความสามคัคีเกิดในชุมชน.” 

 

 สอดคลอ้งกบับทสัมภาษณ์ ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่านท่ี 4 ท่ีพูดถึงปัญหาอาชญากรรม 

เกิดจากปัญหายาเสพติด ท่ีเกิดจากปัญหาการวา่งงาน, ปัญหาครอบครัว ,ปัญหาความยากจน มีผลทาํ

ให้เกิดปัญหาอาชญากรรม จึงควรเร่ิมป้องกันจากจุดน้ีโดย ให้ความเห็นว่า การป้องกันปัญหา

อาชญากรรม 

 

 “ นโยบายในการป้องกันอาชญากรรมเก่ียวกับยาเสพติด ส่งเสริมให้ความรู้เก่ียวกับยา

เสพติด แก่ชุมชน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามเก่ียวกับยาเสพติด  ส่ง

เจ้าหน้าท่ีตรวจ เขตชุมชน ” 

 

5.3   ข้อเสนอแนะการวจิัย 

 

 5.3.1. ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัในคร้ังน้ี 

 

  1. ควรมีการให้ความรู้ แก่ชุมชน และเยาวชน เร่ืองยาเสพติด ให้เห็นโทษ และ 

ผลท่ีจะไดรั้บจากการเสพยาเสพติด 

  2. ควรจดัให้มีกิจกรรม ต่างๆ และฝึกอาชีพให้ในชุมชนแออัดให้ เพื่อให้ มี

รายไดจ้ะไดไ้ม่ก่อปัญหาอาชญากรรมต่อไป 

  3. ควรจดัให้มีสารตรวจชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ เน่ืองจาก จะช่วย

สอดส่องดูแลให้ทัว่ถึงมากข้ึน และเป็นการลดความเส่ียงในการการเกิดปัญหาอาชญากรรมในเขต

ชุมชนอีกดว้ย 

  4. ควรมี จุดตรวจเพิ่มข้ึนในจุดเส่ียงต่างๆและเขตชุมชน 

  5. ควรมีการติดกลอ้งวงจรปิดในจุดเส่ียงต่างๆ และเขตชุมชน เพื่อช่วยติดตาม

ผูก้ระทาํความผดิไดง่้ายและเป็นการป้องปรามการก่อปัญหาอาชญากรรมดว้ย 
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