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พฤติกรรมในการป�องกันอาชญากรรมของประชาชน 
ในอําเภอบ�านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

 
  ธนเดช แก
วเสียง1 

 

บทคัดย$อ 
 การศึกษาพฤติกรรมในการป�องกันอาชญากรรมของประชาชนในอําเภอบ
านลาด จังหวัด
เพชรบุรี มีวัตถุประสงค+เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการป�องกันอาชญากรรมของประชาชนในอําเภอ    
บ
านลาด จังหวัดเพชรบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร+กับพฤติกรรม              
ในการป�องกันอาชญากรรมของประชาชนในอําเภอบ
านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ1มตัวอย1าง      
ได
แก1 ประชาชนในอําเภอบ
านลาด จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 100 คน เก็บข
อมูลโดยการสํารวจ      
และวิเคราะห+ข
อมูลโดยใช
สถิติเชิงปริมาณ 
 ผลการศึกษา พบว1ากลุ1มตัวอย1างส1วนใหญ1เป7นเพศหญิง มีอายุต้ังแต1 51 ป: ข้ึนไป การศึกษา
อยู1ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท1าและปริญญาตรีหรือเทียบเท1า โดยมีอาชีพเป7นเจ
าหน
าท่ีของรัฐ   
/รัฐวิสาหกิจ และมีรายได
เฉลี่ยต1อเดือน 5,001-10,000 บาท ซ่ึงอาศัยอยู1ในตําบลบ
านลาด ตําบล   
บ
านหาด ตําบลบ
านทาน ตําบลตําหรุ ตําบลสมอพลือ ตําบลไร1มะขาม ตําบลท1าเสน ตําบลหนอง   
กระเจ็ด ตําบลหนองกะปุ ตําบลลาดโพธิ์ มีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู1ในพ้ืนท่ีตั้งแต1 41 ป: ข้ึนไป ไม1มีร
านค
า
เป7นของตนเอง ซ่ึงส1วนใหญ1เคยไปทําธุระเก่ียวกับเงินท่ีธนาคาร เคยเข
าพักตามห
องพักในโรงแรม      
มียานพาหนะเป7นของตนเอง โดยท่ีพักอาศัยมีรั้วล
อมรอบ ไม1ติดลูกกรงเหล็กดัด ไม1ติดสัญญาณเตือน
ภัยหรือกล
องวงจรท้ังในร
านค
า บริเวณรอบบ
านเป7นท่ีว1างเปล1าซ่ึงมีและไม1มีสิ่งปลูกสร
าง ไม1มีคนงาน 
หรือคนรับใช
สําหรับทํางานในบ
าน และไม1มีประสบการณ+ด
านอาชญากรรมท่ีเคยถูกประทุษร
าย      
ต1อชีวิตและทรัพย+สินในรอบป:ท่ีผ1านมา ท้ังนี้มีการรับรู
ข1าวสารเก่ียวกับอาชญากรรมจากสื่อต1างๆ    
หรือจากบุคคลอ่ืนๆ ประจําทุกวัน 
 ท้ังนี้ผลการศึกษายังเป7นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว
 คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร+          
ของประชาชนในอําเภอบ
านลาด จังหวัดเพชรบุรี ท่ีแตกต1างกัน มีพฤติกรรมในการป�องกัน

                                                           

1
 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท
องถ่ิน 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) 
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อาชญากรรม ที ่แตกต1า งกัน  โดยพบว1าล ักษณะทางประชากรศาสตร +ที ่แตกต1า งกัน  มี
พ ฤ ต ิก ร ร ม     
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ในการป�องกันอาชญากรรมท่ีแตกต1างกันในด
านการป�องกันการลักทรัพย+ ปล
นทรัพย+ ในท่ีพักอาศัย 
ด
านการป�องกันการลักทรัพย+ ชิงทรัพย+ วิ่งราวทรัพย+ ปล
นทรัพย+ ในสถานประกอบการค
า             
ด
านการป�องกันการลักทรัพย+ ชิงทรัพย+ วิ่งราวทรัพย+ ปล
นทรัพย+ ของผู
ไปทําธุระที่ธนาคาร ด
านการ
ป�องกันการลักทรัพย+ ชิงทรัพย+ ปล
นทรัพย+ หรือถูกทําร
ายร1างกายในอาคารสถานท่ีจอดรถในลิฟต+    
ในห
องพักโรงแรม ด
านการป�องกันการถูกล1อลวงและข1มขืนกระทําชําเรา และด
านการป�องกัน          
การโจรกรรมรถยนต+และรถจักรยานยนต+ (เม่ือพิจารณาเป7นรายข
อ) 
 

คําสําคัญ : พฤติกรรมในการป�องกัน, อาชญากรรม 
 

บทนํา 
 ปJจจุบันประเทศไทยกําลังพัฒนาอย1างรวดเร็วซ่ึงส1งผลให
มีความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน          
ในหลายๆ ด
าน ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีต1างๆ ซ่ึงความเปลี่ยนแปลงดังกล1าว
นี้แม
จะก1อให
เกิดความเจริญก
าวหน
าข้ึนอย1างมากก็ตาม แต1ก็มีผลกระทบทําให
เกิดปJญหาสังคมต1างๆ 
ตามมาหลายประการเช1นกัน โดยเฉาะปJญหาอาชญากรรมท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิต           
และทรัพย+สินต1างๆ ซ่ึงมีแนวโน
มท่ีจะมีปริมาณและทวีความรุนแรงมากข้ึน ทําให
หน1วยงานภาครัฐ
สูญเสียงบประมาณในการปราบปรามสูง ส1งผลกระทบต1อเสถียรภาพทางด
านเศรษฐกิจ สูญเสียโอกาส
ในการพัฒนาด
านต1างๆ ของสังคม เพ่ือให
สังคมเกิดความเรียบร
อยสงบสุข ทุกสังคมจึงต
องมีการจัด
ระเบียบสร
างกฎกติกาของสังคมให
คนในสังคมได
มีการอยู1ร1วมกันอย1างเป7นปกติสุข กระตุ
นให
คน      
ได
 มีปฏิสัมพันธ+ กัน เป7นการลดปJญหาต1างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนได
 โดยเฉพาะปJญหาอาชญากรรม               
การแก
ปJญหาดังกล1าวรัฐบาลได
มอบหมายภารกิจดังกล1าวให
เป7นหน
าท่ีรับผิดชอบของสํานักงาน
ตํารวจแห1งชาติ โดยให
มีหน
าท่ีโดยตรงในการป�องกันและปราบปรามอาชญากรรม ตลอดจนให
ความ
ช1วยเหลือประชาชนในการขจัด หรือบรรเทาปJญหาสังคมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข
อง โดยในอดีตท่ีผ1านมานั้น 
สํานักงานตํารวจแห1งชาติได
พยายามแก
ไขปJญหาอาชญากรรม และปJญหาอ่ืนๆ โดยใช
ยุทธวิธีมุ1งเน
น
มาตรการในการปราบปรามเป7นหลัก ส1วนมาตรการป�องกันก็จัดข้ึนตามความจําเป7นเฉพาะท
องถ่ิน
เท1านั้น ซ่ึงมาตรการดังกล1าวเป7นการต้ังรับมากกว1าการรุก และอยู1บนพ้ืนฐานของแนวความคิด       
ท่ีว1า “อาชญากรรมเป7นปJญหาของตํารวจท่ีจะต
องแก
ไขแต1เพียงหน1วยเดียว” จึงทําให
ความพยายาม
ดังกล1าวเป7นหน
าท่ีท่ีสํานักงานตํารวจแห1งชาติจะต
องรับภาระเพียงฝPายเดียว ประชาชนส1วนใหญ1      
ยังมีความรู
สึกห1างเหินจากตํารวจ เพิกเฉย ไม1ให
ความร1วมมือ และไม1สนับสนุนกิจการของตํารวจ
เท1าท่ีควร นอกเสียจากว1าอาชญากรรมหรือปJญหาต1างๆ จะเกิดข้ึนกับตน หรือคนท่ีตนรู
จักเท1านั้น  
จากความเป7นมาข
างต
น ผู
วิจัยจึงมีความเห็นว1าประชาชนควรมีส1วนร1วมในการป�องกันอาชญากรรม
เพ่ือเป7นการส1งเสริมบทบาทของประชาชนในการป�องกันอาชญากรรม ทําให
สนใจในการทําการศึกษา
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เรื่องพฤติกรรมในการป�องกันอาชญากรรมของประชาชนในอําเภอบ
านลาด จังหวัดเพชรบุรี          
โดยมีวัตถุประสงค+เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการป�องกันอาชญากรรมของประชาชนในอําเภอบ
านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร+กับพฤติกรรมในการป�องกัน   
อาชญากรรมของประชาชนในอําเภอบ
านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข
องกับการศึกษาพฤติกรรมในการป�องกันอาชญากรรมของประชาชน      
ในอําเภอบ
านลาด จังหวัดเพชรบุรี มีดังนี้ 
 กุลชาต จันโทริ ได
ทําการศึกษาเรื่องการศึกษาบทบาทของประชาชนต1อการป�องกัน
อาชญากรรมในชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงค+เพ่ือศึกษา
คุณลักษณะส1วนบุคคลของประชาชนในชุมชน เพ่ือศึกษาสภาพปJญหาท่ีมีต1อการป�องกันอาชญากรรม
ในชุมชน เพ่ือศึกษาบทบาทของประชาชนต1อการป�องกันอาชญากรรมในชุมชน เพ่ือศึกษาแนวทาง   
ในการป�องกันอาชญากรรมในชุมชน และเพ่ือศึกษาปJจจัยท่ีมีความสัมพันธ+กับบทบาทของประชาชน
ต1อการป�องกันอาชญากรรมในชุมชน 
 ผลการศึกษาพบว1า ผู
ตอบแบบสอบถามส1วนใหญ1เป7นเพศชาย อายุระหว1าง 18-27 ป: 
สถานภาพแต1งงานและอยู1ด
วยกัน มีการศึกษาระดับสูงสุดระดับประถมศึกษา มีจํานวนสมาชิก
ครอบครัว 4-6 คน เป7นคู1สมรส มีอาชีพเกษตรกร รายได
ครอบครัวเฉลี่ยต1อเดือน 1,001-3,000 บาท 
รายจ1ายครอบครัวเฉลี่ยต1อเดือน 1,001-3,000 บาท เรื่องของสภาพปJญหาท่ีมีต1อการป�องกัน
อาชญากรรมในชุมชน ส1วนใหญ1ปJญหาอยู1ในระดับปานกลาง ปJญหาท่ีสําคัญในแต1ละด
าน คือ        
ด
านผู
นําชุมชน ขาดสื่อท่ีจําเป7นต1อการป�องกันอาชญากรรม ด
านประชาชน คือ ขาดความรู
         
ความเข
าใจเก่ียวกับการป�องกันอาชญากรรม ด
านเจ
าหน
าท่ีตํารวจ คือ ขาดการประชาสัมพันธ+       
ด
านการป�องกันอาชญากรรม ด
านสภาพแวดล
อม คือ แสงสว1างไม1เพียงพอในเวลากลางคืน             
ในส1วนของบทบาทของประชาชนต1อการป�องกันอาชญากรรมในชุมชน บทบาทท่ีสําคัญ คือ           
ก1อนเกิดเหตุอาชญากรรม คือ ส1งเสริมความสัมพันธ+อันดีให
แก1สมาชิกในหมู1บ
าน ขณะเกิดเหตุ
อาชญากรรม คือ เม่ือพบเหตุร
าย แจ
งตํารวจท่ีอยู1 ใกล
 ท่ีสุดให
ทราบทันที และหลังเกิดเหตุ
อาชญากรรม คือ ช1วยประชาสัมพันธ+ให
เพ่ือนบ
านได
ทราบ เพ่ือคอยสอดส1องผู
กระทําความผิด    
รวมท้ังรักษาความปลอดภัยบ
านเรือนของตนเอง เรื่องของแนวทางในการป�องกันอาชญากรรม        
ในชุมชนส1วนใหญ1มีความต
องการในแนวทางการป�องกันอาชญากรรมในระดับปานกลาง แนวทาง     
ท่ีมีความต
องการมากท่ีสุด คือ การจัดอบรมให
ความรู
เก่ียวกับการป�องกันอาชญากรรม และเรื่องของ
การทดสอบความสัมพันธ+กับบทบาทของประชาชนต1อการป�องกันอาชญากรรมในชุมชน พบว1า      
เพศ สถานภาพในครอบครัว และอาชีพมีความสัมพันธ+กับบทบาทของประชาชนต1อการป�องกัน
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อาชญากรรมในชุมชน ส1วนด
านประชาชนและปJญหาด
านเจ
าหน
าท่ีตํารวจ มีความสัมพันธ+กับบทบาท
ของประชาชนต1อการป�องกันอาชญากรรมในชุมชน (กุลชาต จันโทริ, 2544) 
 บุญมี สมสุข ได
ทําการศึกษาเรื่องการป�องกันอาชญากรรมกับความปลอดภัยในชีวิต         
และทรัพย+สินของผู
ใช
บริการรถจักรยานยนต+รับจ
างในเขตกองบังคับการตํารวจนครบาล 2               
มีวัตถุประสงค+เพ่ือศึกษาสิ่งท่ีเก่ียวกับรถจักรยานยนต+รับจ
าง ด
านความสัมพันธ+ระหว1างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย+สินของผู
ใช
บริการกับการป�องกันอาชญากรรมของสถานีตํารวจ 
 ผลการศึกษาพบว1า ในภาพรวมทุกด
าน ผู
ใช
บริการมีความเห็นว1าไม1ปลอดภัยในชีวิต        
และทรัพย+สิน เม่ือจําแนกเป7นชนิดของความผิด พบว1า ผู
ใช
บริการเห็นว1าไม1ปลอดภัยในทุกชนิด     
ของความผิดเช1นกัน นอกจากนั้นพบว1า ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สินของผู
 ใช
บริการ
รถจักรยานยนต+รับจ
าง สัมพันธ+กับอายุ และอาชีพ นอกนั้นไม1มีความสัมพันธ+ ปJญหาท่ีพบ คือ 
ผู
ใช
บริการจํานวนมากเห็นว1าการจัดทําทะเบียนประวัติผู
ขับข่ีไม1ครบทุกคน และมีการอบรมผู
ขับข่ี    
ไม1สมํ่าเสมอ จึงเสนอแนะให
ดําเนินการเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังประชาสัมพันธ+ให
ประชาชนทราบ       
อย1างต1อเนื่อง (บุญมี สมสุข, 2541) 
 กฤษฏา ต้ังวิทย+โมไนย ได
ทําการศึกษาเรื่องการมีส1วนร1วมในการป�องกันอาชญากรรม       
ของสมาชิกสภาองค+การบริหารส1วนตําบล จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค+เ พ่ือศึกษาระดับ            
การมีส1วนร1วมในการป�องกันอาชญากรรมของสมาชิกสภาองค+การบริหารส1วนตําบล ในจังหวัด
ปทุมธานี และปJจจัยท่ีมีความสัมพันธ+ต1อการมีส1วนร1วมในการป�องกันอาชญากรรมของสมาชิก        
สภาองค+การบริหารส1วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ตลอดจนอุปสรรคและแนวทางแก
ไข 
 ผลการศึกษาพบว1า สมาชิกสภาองค+การบริหารส1วนตําบล ในจังหวัดปทุมธานี ส1วนใหญ1    
เป7นเพศชาย อายุระหว1าง 41-50 ป: การศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีสถานภาพสมรส ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ส1วนใหญ1มีรายได
เฉลี่ยตํ่ากว1า 8,000 บาทต1อเดือน ดํารงตําแหน1งสมาชิกสภาองค+กร
บริหารส1วนตําบลเป7นระยะเวลา 1-2 ป: อาศัยอยู1ในท
องถ่ินเป7นระยะเวลา 46-55 ป: เป7นสมาชิก    
กลุ1มหรือองค+กรอ่ืน จํานวน 1-3 กลุ1ม เคยมีประสบการณ+ด
านอาชญากรรมมาก1อนโดยได
รับฟJง      
จากบุคคลรอบข
าง เคยได
รับการฝVกอบรมหรือการศึกษาดูงานมาก1อนในเรื่องการป�องกันการติดยา
เสพติด ได
รับรู
ข1าวสารด
านอาชญากรรมนานๆ ครั้ง และเม่ือทําการศึกษาถึงการมีส1วนร1วม              
ในการป�องกันอาชญากรรม พบว1า สมาชิกสภาองค+การบริหารส1วนตําบล ในจังหวัดปทุมธานี            
มีส1วนร1วมในการป�องกันอาชญากรรมในท
องถ่ินอยู1ในระดับปานกลาง โดยมีส1วนร1วมในข้ันตอนต1างๆ            
ของการป�องกันอาชญากรรมเรียงตามลําดับมากไปหาน
อย คือ ร1วมปฏิบัติ ร1วมวางแผนและตัดสินใจ 
ร1วมคิดและค
นหาต
นเหตุอาชญากรรม และร1วมติดตามประเมินผล ปJจจัยท่ีมีความสัมพันธ+             
กับการมีส1วนร1วมในการป�องกันอาชญากรรมของสมาชิกสภาองค+การบริหารส1วนตําบล             
จังหวัดปทุมธานี ได
แก1 เพศ อาชีพ ระยะเวลาดํารงตําแหน1งสมาชิกสภาองค+การบริหารส1วนตําบล    
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การเป7นสมาชิกกลุ1มหรือองค+กรอ่ืน ประสบการณ+ด
านอาชญากรรม การฝVกอบรมหรือศึกษา              
ดูงาน และการรับรู
ข1าวสารเก่ียวกับอาชญากรรม ส1วนปJจจัยอ่ืน ได
แก1 อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส รายได
เฉลี่ยต1อเดือน และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู1ในท
องถ่ิน ไม1มีความสัมพันธ+          
กับการมีส1วนร1วมในการป�องกันอาชญากรรม (กฤษฏา ต้ังวิทย+โมไนย, 2548) 
 เจษฎา ภุมรา ได
ทําการศึกษาเรื่องการมีส1วนร1วมของประชาชนในการป�องกันอาชญากรรม
ชุมชนเทศบาลหาดเจาสําราญ อําเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค+เพ่ือศึกษาระดับการมีส1วนร1วม
ของประชาชนในการป�องกันอาชญากรรมในชุมชนเทศบาลหาดเจ
าสําราญ อําเภอเมือง             
จังหวัดเพชรบุรี  
 ผลการศึกษาพบว1า การมีส1วนร1วมของประชาชนในการป�องกันอาชญากรรมในชุมชนเทศบาล
หาดเจ
าสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู1ในระดับมีส1วนร1วมมาก เม่ือพิจารณา        
เป7นรายด
าน พบว1า ประชาชนมีส1วนร1วมในการป�องกันอาชญากรรมในกิจกรรมท่ัวไปมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ มีส1วนร1วมในโครงการต1างๆ ตามลําดับ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
 เขตท่ีอยู1
อาศัย ระยะเวลาท่ีอยู1อาศัยในชุมชน และการรับรู
ข1าวสารเก่ียวกับอาชญากรรมต1างกัน มีส1วนร1วม    
ในการป�องกันอาชญากรรมในภาพรวมไม1แตกต1างกัน เม่ือพิจารณาเป7นรายด
าน พบว1า ประชาชน     
ท่ีมีรายได
ต1อเดือนต1างกัน มีส1วนร1วมในการป�องกันและปราบปรามอาชญากรรมในด
านโครงการต1างๆ 
แตกต1างกัน และประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอยู1อาศัยในชุมชนต1างกัน มีส1วนร1วมในการป�องกัน
อาชญากรรมในด
านกิจกรรมท่ัวไปแตกต1างกัน (เจษฎา ภุมรา, 2551) 
 โชติ ชิดไชย ได
ทําการศึกษาเรื่องยุทธศาสตร+การป�องกันอาชญากรรมลักรถจักรยานยนต+ : 
ศึกษากรณีจังหวัดหนึ่งในภาคใต
 มีวัตถุประสงค+เพ่ือศึกษากระบวนการลักจักรยานยนต+ในจังหวัด
เป�าหมายว1ามีกระบวนการหรือข้ันตอนวิธีการเป7นอย1างไร เพ่ือต
องการทราบเง่ือนไขในการ            
ลักรถจักรยานยนต+ในจังหวัดเป�าหมายว1าเป7นอย1างไร และเพ่ือเสนอยุทธศาสตร+เพ่ิมเติมในการป�องกัน
และแก
ปJญหาการลักรถจักรยานยนต+ในจังหวัดเป�าหมาย 
 ผลการศึกษาพบว1า กระบวนการลักรถจักรยานยนต+ในจังหวัดเป�าหมาย มี 4 ข้ันตอน คือ     
(1) การสํารวจรถเป�าหมาย (2) การตัดสินใจลักรถ (3) การลงมือลักรถ และ (4) การปล1อยรถ        
ของกลาง โดยเม่ือผู
กระทําผิดได
สํารวจพบเป�าหมายท่ีต
องการจะลักแล
ว ผู
กระทําผิดก็จะตกลงใจ   
หรือตัดสินใจลักรถนั้นทันที ท้ังนี้ข้ึนอยู1กับโอกาสหรือเวลาท่ีเหมาะสมในการลัก และเม่ือลักรถ          
ท่ีต
องการได
แล
วก็จะนํารถดังกล1าวไปปล1อยอีกทีหนึ่ง วิธีการปล1อยรถอาจจะนําไปใช
ขับข่ี เอาไปขาย
ท้ังคัน หรือเอาไปขายอะไหล1 หรือเอาไปถอดอะไหล1สับเปลี่ยนใส1รถคันอ่ืน โดยการกระทําผิด     
เหล1านี้มีเง่ือนไขท่ีสําคัญในการลักรถ 6 ประการ คือ (1) เง่ือนไขจากตัวผู
ลัก ได
แก1เง่ือนไขด
าน
ครอบครัว เง่ือนไขด
านเพ่ือน เง่ือนไขด
านเศรษฐกิจ เง่ือนไขการขาดสติจากการด่ืมสุรา และเง่ือนไข
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จากความอยากได
 (2) เง่ือนไขจากเจ
าของรถ ได
แก1 เง่ือนไขการขาดความระมัดระวังในการป�องกัน
ดูแลรถของตน ซ่ึงถือได
ว1าเป7นเง่ือนไขท่ีสําคัญท่ีสุด (3) เง่ือนไขด
านสถานท่ีในการกระทําผิด           
(4) เง่ือนไขด
านโอกาส เวลา หรือความเสี่ยงในการกระทําผิด (5) เง่ือนไขด
านตัวรถ ได
แก1 เง่ือนไข
ลักษณะของรถเป�าหมาย และเง่ือนไขข้ันตอนการดําเนินการลักรถใช
เวลาน
อย และ (6) เง่ือนไข
เครือข1ายตลาดหรือแหล1งรับซ้ือรถของโจร 
 เม่ือได
ทราบถึงกระบวนการและเง่ือนไขในการประกอบอาชญากรรมลักรถจักรยานยนต+แล
ว 
ก็ทําให
ทราบถึงยุทธศาสตร+หรือแนวทางในการแก
ไขปJญหาในการลักรถจักรยานยนต+ได
 ซ่ึงจาก
การศึกษาทําให
สามารถสรุปยุทธศาสตร+ในการป�องกันและแก
ไขปJญหาการลักรถจักรยานยนต+ได
 คือ 
ยุทธศาสตร+การป�องกันตัวรถ ยุทธศาสตร+การสร
างความพร
อมมาแต1ต
น ยุทธศาสตร+การสร
างวินัย
จราจร ยุทธศาสตร+การบังคับใช
กฎหมาย ยุทธศาสตร+การอบรมให
ความรู
 ยุทธศาสตร+การคุ
มครอง
พยาน ยุทธศาสตร+การควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล
อม ยุทธศาสตร+เพ่ือนบ
านเตือนภัย 
ยุทธศาสตร+การสนธิกําลัง ยุทธศาสตร+การระดมกวาดล
างในวันหยุด ยุทธศาสตร+การปราบปราม
เครือข1ายแหล1งรับซ้ือรถของโจร และยุทธศาสตร+การควบคุมทางสังคม ซ่ึงยุทธศาสตร+ต1างๆ เหล1านี้    
มีประโยชน+และนําไปใช
ในการป�องกันและแก
 ไขปJญหาการลักรถจักรยานยนต+ ในจังหวัด        
เป�าหมายได
 (โชติ ชิดไชย, 2547) 
 เทอดเกียรติ วงศาโรจน+ ได
ทําการศึกษาเรื่องการมีส1วนร1วมในการป�องกันอาชญากรรม     
ของประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค+เพ่ือศึกษา
สภาพและแนวทางการมีส1วนร1วมในการป�องกันอาชญากรรมของประชาชนในชุมชนเทศบาล        
เมืองราชบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบสภาพและแนวทางการมีส1วนร1วมในการป�องกันอาชญากรรมของ
หัวหน
าครัวเรือนในชุมชนเทศบาลเมืองราชบุรี จําแนกตามเพศ อายุ รายได
 ระดับการศึกษา        
และอาชีพ 
 ผลการศึกษาพบว1า สภาพการมีส1วนร1วมในการป�องกันอาชญากรรมของหัวหน
าครัวเรือน     
ในชุมชนเทศบาลเมืองราชบุรีในภาพรวม พบว1า อยู1ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป7นรายด
าน 
พบว1า ท้ัง 3 ด
าน คือ (1) การมีส1วนร1วมด
านการวางแผน (2) การส1วนร1วมด
านปฏิบัติกิจกรรม       
และ (3) การมีส1วนร1วมด
านติดตามประเมินผลอยู1ในระดับปานกลาง สําหรับแนวทางการมีส1วนร1วม  
ในการป�องกันอาชญากรรมของประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองราชบุรีในภาพรวม พบว1า               
อยู1ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป7นรายด
าน พบว1า ท้ัง 3 ด
าน คือ (1) การมีส1วนร1วมด
านการวางแผน 
(2) การมีส1วนร1วมด
านปฏิบัติกิจกรรม และ (3) การมีส1วนร1วมด
านการติดตามประเมินผล               
อยู1ในระดับมาก และในส1วนการมีส1วนร1วมในการป�องกันอาชญากรรมของหัวหน
าครัวเรือนในชุมชน
เทศบาลเมืองราชบุรีแตกต1างกัน เม่ือจําแนกตามระดับดารศึกษาและอาชีพ ส1วนแนวทางการมีส1วน
ร1วมแตกต1างกันเม่ือจําแนกตามเพศ (เทอดเกียรติ วงศาโรจน+, 2547) 
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ผลการวิจัย 
 การศึกษาพฤติกรรมในการป�องกันอาชญากรรมของประชาชนในอําเภอบ
านลาด         
จังหวัดเพชรบุรี ผู
ศึกษาใช
แบบสอบถามเป7นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข
อมูลจากกลุ1มตัวอย1าง
ท้ังหมด 100 คน ในเขตอําเภอบ
านลาด จังหวัดเพชรบุรี จากนั้นนําแบบสอบถามไปวิเคราะห+
ประมวลผลข
อมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS : Statistical Package for Social 
Science) ซ่ึงผลท่ีได
จากการศึกษา พบว1า 
 ผู
ตอบแบบสอบถามซ่ึงเป7นประชาชนในอําเภอบ
านลาด จังหวัดเพชรบุรี ส1วนใหญ1            
เป7นเพศหญิง มีอายุตั้งแต1 51 ป: ข้ึนไป การศึกษาอยู1ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท1าและปริญญาตรี
หรือเทียบเท1า โดยมีอาชีพเป7นเจ
าหน
า ท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายได
 เฉลี่ยต1อเ ดือน              
5,001-10,000 บาท อาศัยอยู1ในตําบลบ
านลาด ตําบลบ
านหาด ตําบลบ
านทาน ตําบลตําหรุ ตําบล
สมอพลือ ตําบลไร1มะขาม ตําบลท1าเสน ตําบลหนองกระเจ็ด ตําบลหนองกะปุ ตําบลลาดโพธิ์            
มีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู1ในพ้ืนท่ีตั้งแต1 41 ป: ข้ึนไป ไม1มีร
านค
าเป7นของตนเอง ซ่ึงส1วนใหญ1เคยไปทําธุระ
เก่ียวกับเงินท่ีธนาคาร เคยเข
าพักตามห
องพักในโรงแรม มียานพาหนะเป7นของตนเอง โดยท่ีพักอาศัย
มีรั้วล
อมรอบ ไม1ติดลูกกรงเหล็กดัด โดยไม1ติดสัญญาณเตือนภัย หรือกล
องวงจรท้ังในร
านค
าด
วย
บริเวณรอบบ
านเป7นท่ีว1างเปล1า ซ่ึงมีและไม1มีสิ่งปลูกสร
าง ไม1มีคนงาน หรือคนรับใช
สําหรับทํางาน     
ในบ
าน และไม1มีประสบการณ+ด
านอาชญากรรมท่ีเคยถูกประทุษร
ายต1อชีวิตและทรัพย+สินในรอบ       
ป: ท่ีผ1านมา ท้ังนี้ มีการรับรู
ข1าวสารเ ก่ียวกับอาชญากรรมจากสื่อต1างๆ หรือจากบุคคลอ่ืนๆ          
ประจําทุกวัน 
 พฤติกรรมในการป�องกันอาชญากรรมของประชาชนในอําเภอบ
านลาด จังหวัดเพชรบุรี         
มีผลการศึกษามีดังนี้  (1) ด
านการป�องกันการลักทรัพย+ ปล
นทรัพย+ ในท่ีพักอาศัย ประชาชน        
ผู
ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติปรับบริเวณรอบบ
านให
โล1งโปร1ง สามารถมองเห็นได
ชัดเจน         
ก1อนออกจากบ
านท1านได
ลงกลอน และใส1กุญแจประตู หน
าต1าง สํารวจความแน1นหนาของกลอน 
ประตู หน
าต1าง สร
างความสัมพันธ+ผูกมิตรกับเพ่ือนบ
านทุกครัวเรือน เลี้ยงสัตว+ หรือสุนัขไว
เฝ�าบ
าน 
เปfดไฟนอกบ
าน หรือรอบบ
านให
สว1างในเวลากลางคืน ฝากเพ่ือนบ
านช1วยดูแลบ
านขณะไปค
างคืน
นอกบ
าน สนับสนุนให
มีเวรยามประจําหมู1บ
าน หรือชุมชน เล1ากลอุบายเล1ห+เหลี่ยมต1างๆ ของคนร
าย
ให
คนในบ
านทราบ ตรวจสอบบัตรช1างซ1อม หรือตัวแทนบริษัทท่ีเข
ามาในบ
าน และทําประวัติส1วนตัว
คนงาน คนรับใช
ท่ีรับเข
ามาทํางานในบ
าน ตามลําดับ (2) ด
านการป�องกันการลักทรัพย+ ชิงทรัพย+ 
วิ่งราวทรัพย+ ปล
นทรัพย+ ในท่ีสาธารณะ ประชาชนผู
ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเก็บทรัพย+สิน       
ท่ีพกติดตัวมาไว
อย1างมิดชิด นําของมีค1าหรือทรัพย+สินติดตัวมาเท1าท่ีจําเป7น สังเกตและระวังตัว       
เม่ือมีคนไม1รู
จักมาตีสนิท และสังเกตและระวังตัวเม่ือถูกชนหรือเบียดในท่ีสาธารณะ ตามลําดับ        
(3) ด
านการป�องกันการลักทรัพย+ ชิงทรัพย+ วิ่งราวทรัพย+ ปล
นทรัพย+ ในสถานประกอบการค
า 
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ประชาชนผู
ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติในการระมัดระวังคนแปลกหน
ามาติดต1อขายของ เก็บเงิน
สดหรือทรัพย+สินมีค1าไว
ในร
านค
าเท1าท่ีจําเป7น เปfด-ปfดร
านตามเวลาใกล
เคียงกับร
านอ่ืนๆ จัดคนท่ีรู
จัก
ดีเฝ�าร
านค
าเม่ือท1านไม1อยู1 และนําสินค
าราคาแพงมาให
ลูกค
าเลือกทีละชิ้น ตามลําดับ (4) ด
านการ
ป�องกันการลักทรัพย+ ชิงทรัพย+ วิ่งราวทรัพย+ ปล
นทรัพย+ของผู
ไปทําธุระท่ีธนาคาร ประชาชน       
ผู
ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติในการระวังบุคคลแปลกหน
าท่ีเข
ามาใกล
ชิดหรือตีสนิทขณะเดินออก       
จากธนาคาร เก็บเงินท่ีจะฝากหรือเ งินท่ีถอนจากธนาคารไว
อย1างมิดชิดในขณะท่ีอยู1ข
างใน             
และข
างนอกธนาคาร ฝากหรือถอนเงินจากธนาคารในเวลาท่ีต1างกันจากท่ีเคยปฏิบัติ ชวนญาติมิตร  
มาเป7นเพ่ือนเม่ือฝากหรือถอนเงินจํานวนมาก และขอกําลังตํารวจคุ
มครองเม่ือมีการฝากหรือถอนเงิน
จํานวนมาก ตามลําดับ (5) ด
านป�องกันการลักทรัพย+ ชิงทรัพย+ ปล
นทรัพย+ หรือถูกทําร
ายร1างกาย     
ในอาคารสถานท่ีจอดรถในลิฟต+ ในห
องพักโรงแรม ประชาชนผู
ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติ         
ในการใส1กลอนประตู คล
องกุญแจหรือโซ1ประตูทุกครั้งท่ีอยู1ห
องพัก เลือกพักโรงแรมท่ีมีมาตรการ
รักษาความปลอดภัยสําหรับผู
มาพักอาศัย เม่ือมีคนกดกริ่งหรือเคาะประตูเรียก ท1านได
ตรวจสอบ   
ก1อนเปfดประตูรับ และไม1ใช
ลิฟต+ร1วมกับคนแปลกหน
าท่ีไม1รู
จักสองต1อสอง ตามลําดับ (6) ด
านการ
ป�องกันการถูกล1อลวง และข1มขืนกระทําชําเรา ประชาชนผู
ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติแต1งกาย
มิดชิด สุภาพ ไม1อยู1ตามลําพังในท่ีเปลี่ยวและมืด เดินทางโดยใช
เส
นทางหรือสถานท่ีท่ีมีคนนิยมใช

สัญจรไป-มา ถ
าถูกลวนลามจะตะโกนร
องขอความช1วยเหลือทันที ไม1ด่ืมสุราและของมึนเมาทุกชนิด
ขณะท่ีอยู1นอกบ
าน และให
คนท่ีบ
านรับ-ส1ง เม่ือไปงานเลี้ยงนอกบ
านเวลากลางคืน ตามลําดับ              
และ (7) ด
านการป�องกันการโจรกรรมรถยนต+ และรถจักรยานยนต+ ประชาชนผู
ตอบแบบสอบถาม     
มีการปฏิบัติในการจอดรถในท่ีปลอดภัย เช1น ในบ
านหรือโรงเก็บรถ ล็อครถทุกครั้งท่ีจอดท้ิงไว
       
โดยไม1มีคนเฝ�า นํารถไปล
างอัดฉีดหรือซ1อมแก
ไขกับร
านท่ีคุ
นเคย และไว
วางใจ และเปลี่ยนกุญแจรถ
ท้ังชุดเม่ือซ้ือรถมือสองหรือเม่ือกุญแจรถหาย ตามลําดับ 
 ลักษณะทางประชากรศาสตร+ กับพฤติกรรมในการป�องกันอาชญากรรมของผู
ตอบ
แบบสอบถาม มีผลการศึกษาดังนี้ (1) ด
านการป�องกันการลักทรัพย+ ปล
นทรัพย+ ในท่ีพักอาศัย        
เม่ือพิจารณาเป7นรายข
อ พบว1า ลักษณะทางประชากรศาสตร+ท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการปรับ
บริเวณรอบบ
านให
โล1งโปร1งสามารถมองเห็นได
ชัดเจน การเลี้ยงสัตว+ หรือสุนัขไว
เฝ�าบ
าน การเปfดไฟ
นอกบ
าน หรือรอบบ
านให
สว1างในเวลากลางคืน การสํารวจความแน1นหนาของกลอน ประตู หน
าต1าง 
ก1อนออกจากบ
านได
ลงกลอนและใส1กุญแจประตู หน
าต1าง การตรวจสอบบัตรช1างซ1อม หรือตัวแทน
บริษัทท่ีเข
ามาในบ
าน การทําประวัติส1วนตัวคนงาน คนรับใช
ท่ีรับเข
ามาทํางานในบ
าน การสร
าง
ความสัมพันธ+ผูกมิตรกับเพ่ือนบ
านทุกครัวเรือน และการสนับสนุนให
มีเวรยามประจําหมู1บ
าน         
หรือชุมชนไม1แตกต1างกัน อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แต1ลักษณะทางประชากรศาสตร+ท่ีแตกต1าง
กันจะมีพฤติกรรมในการฝากเพ่ือนบ
านช1วยดูแลบ
านขณะไปค
างคืนนอกบ
าน และการเล1ากลอุบาย     
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เล1ห+เหลี่ยมต1างๆ ของคนร
ายให
คนในบ
านทราบแตกต1างกัน อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05          
(2) ด
านการป�องกันการลักทรัพย+ ชิงทรัพย+ วิ่งราวทรัพย+ ปล
นทรัพย+ ในท่ีสาธารณะ เม่ือพิจารณา      
เป7นรายข
อ พบว1า ลักษณะทางประชากรศาสตร+ท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการเก็บทรัพย+สินท่ีพก
ติดตัวมาไว
อย1างมิดชิด การนําของมีค1าหรือทรัพย+สินติดตัวมาเท1าท่ีจําเป7น การสังเกตและระวังตัว   
เม่ือถูกชนหรือเบียดในท่ีสาธารณะ และการสังเกตและระวังตัวเม่ือมีคนไม1รู
จักมาตีสนิทไม1แตกต1างกัน 
อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (3) ด
านการป�องกันการลักทรัพย+ ชิงทรัพย+ วิ่งราวทรัพย+ ปล
นทรัพย+ 
ในสถานประกอบการค
า เม่ือพิจารณาเป7นรายข
อ พบว1า ลักษณะทางประชากรศาสตร+ท่ีแตกต1างกัน
จะมีพฤติกรรมในการเปfด-ปfด ร
านตามเวลาใกล
เคียงกับร
านอ่ืนๆ การจัดคนท่ีรู
จักดีเฝ�าร
านค
าเม่ือ
ท1านไม1อยู1 การนําสินค
าราคาแพงมาให
ลูกค
าเลือกทีละชิ้น และการเก็บเงินสดหรือทรัพย+สินมีค1าไว
   
ในร
านค
 าเท1า ท่ีจํ า เป7นไม1แตกต1 าง กัน อย1าง มีนัยสํ า คัญทางสถิ ติ ท่ี  0 .05 แต1ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร+ท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการระมัดระวังคนแปลกหน
ามาติดต1อขายของ
แตกต1างกัน อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (4) ด
านการป�องกันการลักทรัพย+ ชิงทรัพย+ วิ่งราวทรัพย+ 
ปล
นทรัพย+ ของผู
ไปทําธุระท่ีธนาคาร เม่ือพิจารณาเป7นรายข
อ พบว1า ลักษณะทางประชากรศาสตร+   
ท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการชวนญาติมิตรมาเป7นเพ่ือนเม่ือฝาก หรือถอนเงินจํานวนมาก         
ไม1แตกต1างกัน อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แต1ลักษณะทางประชากรศาสตร+ท่ีแตกต1างกัน        
จะมีพฤติกรรมในการขอกําลังตํารวจคุ
มครองเม่ือมีการฝากหรือถอนเงินจํานวนมาก การฝาก         
หรือถอนเงินจากธนาคารในเวลาท่ีต1างกันจากท่ีเคยปฏิบัติ การเก็บเงินท่ีจะฝากหรือเงินท่ีถอนจาก
ธนาคารไว
อย1างมิดชิดในขณะท่ีอยู1ข
างในและข
างนอกธนาคาร และการระวังบุคคลแปลกหน
า          
ท่ีเข
ามาใกล
ชิดหรือตีสนิทขณะเดินออกจากธนาคารแตกต1างกัน อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05     
(5) ด
านการป�องกันการลักทรัพย+ ชิงทรัพย+ ปล
นทรัพย+ หรือถูกทําร
ายร1างกายในอาคารสถานท่ีจอดรถ
ในลิฟต+ ในห
องพักโรงแรม เม่ือพิจารณาเป7นรายข
อ พบว1า ลักษณะทางประชากรศาสตร+ท่ีแตกต1างกัน
จะมีพฤติกรรมในการไม1ใช
ลิฟต+ร1วมกับคนแปลกหน
าท่ีไม1รู
จักสองต1อสอง เม่ือมีคนกดกริ่งหรือเคาะ
ประตูเรียก ท1านได
ตรวจสอบก1อนเปfดประตูรับ และการใส1กลอนประตูคล
องกุญแจ หรือโซ1ประตู     
ทุกครั้งท่ีอยู1ห
องพักไม1แตกต1างกัน อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แต1ลักษณะทางประชากรศาสตร+   
ท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการเลือกพักโรงแรมท่ีมีมาตรการรักษาความปลอดภัยสําหรับผู
มาพัก
อาศัยแตกต1างกัน อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (6) ด
านการป�องกันการถูกล1อลวงและข1มขืน
กระทําชําเรา เ ม่ือพิจารณาเป7นรายข
อ พบว1า ลักษณะทางประชากรศาสตร+ ท่ีแตกต1างกัน                
จะมีพฤติกรรมในการแต1งกายมิดชิด สุภาพ การไม1ด่ืมสุราและของมึนเมาทุกชนิดขณะท่ีอยู1นอกบ
าน 
และการถ
าถูกลวนลามจะตะโกนร
องขอความช1วยเหลือทันทีไม1แตกต1างกัน อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติ   
ท่ี 0.05 แต1ลักษณะทางประชากรศาสตร+ท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการเดินทางโดยใช
เส
นทาง
หรือสถานท่ีท่ีมีคนนิยมใช
สัญจรไป-มา การไม1อยู1ตามลําพังในท่ีเปลี่ยวและมืด และการให
คนท่ีบ
าน
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รับ-ส1ง เม่ือไปงานเลี้ยงนอกบ
านเวลากลางคืนแตกต1างกัน อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05           
และ (7) ด
านการป�องกันการโจรกรรมรถยนต+ และรถจักรยานยนต+ เม่ือพิจารณาเป7นรายข
อ พบว1า
ลักษณะทางประชากรศาสตร+ท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการล็อครถทุกครั้งท่ีจอดท้ิงไว
โดยไม1มี      
คนเฝ�าไม1แตกต1างกัน อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แต1ลักษณะทางประชากรศาสตร+ท่ีแตกต1างกัน
จะมีพฤติกรรมในการจอดรถในท่ีปลอดภัย เช1น ในบ
านหรือโรงเก็บรถ การเปลี่ยนกุญแจรถท้ังชุด   
เม่ือซ้ือรถมือสอง หรือเม่ือกุญแจรถหาย และการนํารถไปล
างอัดฉีดหรือซ1อมแก
ไขกับร
านท่ีคุ
นเคย
และไว
วางใจแตกต1างกัน อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพฤติกรรมในการป�องกันอาชญากรรมของประชาชนในอําเภอบ
านลาด         
จังวัดเพชรบุรี สามารถอภิปรายผลได
ดังนี้ 
 1. ระดับการปฏิบัติของพฤติกรรมในการป�องกันอาชญากรรม พบว1า (1) ด
านการป�องกันการ
ลักทรัพย+ ปล
นทรัพย+ ในท่ีพักอาศัย พบว1ามีระดับการปฏิบัติบ1อยบางครั้ง โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว+ 
หรือสุนัขไว
เฝ�าบ
าน การเปfดไฟนอกบ
าน หรือรอบบ
านให
สว1างในเวลากลางคืน สํารวจความแน1นหนา
ของกลอน ประตู หน
าต1าง ก1อนออกจากบ
านท1านได
ลงกลอน และใส1กุญแจประตู หน
าต1าง ฝากเพ่ือน
บ
านช1วยดูแลบ
านขณะไปค
างคืนนอกบ
าน สร
างความสัมพันธ+ผูกมิตรกับเพ่ือนบ
านทุกครัวเรือน              
และสนับสนุนให
มีเวรยามประจําหมู1บ
าน หรือชุมชน ท้ังนี้เนื่องจากในปJจจุบันโรคประจําตัวของคน
ท่ีมาจากสัตว+นั้นมีค1อนข
างมาก จึงมีผลต1อการตัดสินใจในการเลี้ยงสัตว+ หรือสุนัข รวมท้ังในเรื่องของ
เทคโนโลยีต1างๆ ท่ีเข
ามาทําให
ประชาชนนั้นสนใจ แต1เทคโนโลยีจนลืมความปลอดภัยในชีวิต         
และทรัพย+สินของตนเอง และไม1การสร
างสัมพันธ+ผู
 มิตรกับเพ่ือนบ
าน จึงทําให
ประชาชน                  
มีการระมัดระวังและป�องกันตนเองแต1ยังไม1ได
เท1าท่ีควรจึงต
องเพ่ิมมาตรการในการดูแลประชาชน  
เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสอดคล
องกับความเห็นท่ีว1าควรมีการรักษาความปลอดภัยให
แก1ผู
พักอาศัย มีคน      
เฝ�าบ
าน ความสัมพันธ+กับเพ่ือนบ
าน โดยเน
นความสัมพันธ+กับบทบาทของประชาชนในการป�องกัน
อาชญากรรม จากการศึกษาบทบาทของชุมชนในการป�องกันอาชญากรรมตามความคาดหวังของ      
ผู
พักอาศัยในหมู1บ
านจัดสรรในเขตจังหวัดนนทบุรี (สมชาย นุ1มโต, 2541) (2) ด
านการป�องกัน        
การลักทรัพย+ ชิงทรัพย+ วิ่งราวทรัพย+ ปล
นทรัพย+ ในท่ีสาธารณะ พบว1ามีระดับการปฏิบัติบ1อยบางครั้ง 
ท้ังนี้เนื่องจากในปJจจุบันมีกลุ1มมิจฉาชีพก1ออาชญากรรมข้ึนบ1อยครั้ง แต1ประชาชนเห็นว1าพ้ืนท่ีท่ีตน
อาศัยอยู1ส1วนใหญ1อยู1ในพ้ืนท่ีท่ีคุ
นเคยจึงมักมีการระมัดระวังตัวไม1มากนัก ซ่ึงสอดคล
องกับวิธี           
ในการป�องกันอาชญากรรม ในข
อท่ี 3 การลดช1องทางโอกาสการกระทําผิด (3) ด
านการป�องกันการ
ลักทรัพย+ ชิงทรัพย+ วิ่งราวทรัพย+ ปล
นทรัพย+ ในสถานประกอบการค
า พบว1ามีระดับการปฏิบัติน
อย
ครั้ง ท้ังนี้เนื่องจากประชาชนผู
ตอบแบบสอบถามส1วนใหญ1ไม1มีร
านค
าเป7นของตนเอง แต1ท้ังนี้สําหรับ
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ประชาชนท่ีมีร
านค
าเป7นของตนเองมีการติดต้ังตู
แดง การจัดท่ีพักให
สายตรวจ เพ่ือให
ช1วยกันสอดส1อง
สถานการณ+และความผิดปกติต1างๆ เพ่ือตรวจสอบ ซ่ึงสอดคล
องกับความเห็นท่ีว1าปJจจัยท่ีมีผลต1อการ
มีส1วนร1วมในการป�องกันอาชญากรรม ได
แก1 เพศ รายได
 และระยะเวลาท่ีประชาชนอาศัยอยู1ในชุมชน 
จากการศึกษาการมีส1วนร1วมของประชาชนในการป�องกันอาชญากรรมของสถานีตํารวจในสังกัดของ
กองบังคับการตํารวจนครบาล 9 (วุฒิชัย สุคนธวิท, 2544) (4) ด
านการป�องกันการลักทรัพย+ ชิงทรัพย+ 
วิ่งราวทรัพย+ ปล
นทรัพย+ของผู
ไปทําธุระท่ีธนาคาร พบว1ามีระดับการปฏิบัติเป7นบางครั้ง เม่ือพิจารณา
รายข
อ พบว1าการชวนญาติมิตรมาเป7นเพ่ือนเม่ือฝากหรือถอนเงินจํานวนมาก และฝากหรือถอนเงิน
จากธนาคารในเวลาท่ีต1างกันจากท่ีเคยปฏิบัติ มีระดับการปฏิบัติเป7นบางครั้ง ท้ังนี้เนื่องจากประชาชน
ผู
ตอบแบบสอบถามส1วนใหญ1มีอาชีพเป7นเจ
าหน
าท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ทําให
เวลาในการไปธนาคารมัก
เป7นช1วงเวลาเดิมๆ เนื่องจากอาจเป7นเวลาพักกลางวันซ่ึงว1างเว
นจากการทํางานและมีรายได
ของ
ประชาชนผู
ตอบแบบสอบถามนั้นมีไม1มากนัก การไปธนาคารด
วยตนเองลําพังเป7นเรื่องสะดวกและ
รวดเร็วกว1าชวนเพ่ือน หรือญาติมาด
วย ซ่ึงสอดคล
องกับความเห็นท่ีว1าเนื่องตากประชาชนส1วนใหญ1   
มีเงินหมุนเวียนไม1มากนัก ดังนั้นการไปติดต1อฝากหรือถอนเงินท่ีธนาคารจึงกระทําด
วยตนเอง     
เพราะสะดวกและรวดเร็วกว1าการขอกําลังเจ
าหน
าท่ีตํารวจคุ
มครอง อีกท้ังธนาคารซ่ึงเป7น
ผู
ประกอบการได
มีการติดต้ังกล
องวงจรปfด ซ่ึงสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบุคคลท่ีมี
พฤติการณ+ท่ีน1าสงสัยได
 จากการศึกษาพฤติกรรมในการป�องกันอาชญากรรมของประชาชนอําเภอ
เมืองอุตรดิตถ+ จังหวัดอุตรดิตถ+ (รัตนชาติ เย็นใจมา, 2550) (5) ด
านป�องกันการลักทรัพย+ ชิงทรัพย+ 
ปล
นทรัพย+ หรือถูกทําร
ายร1างกายในอาคารสถานท่ีจอดรถ ในลิฟต+ ในห
องพักโรงแรม พบว1ามีระดับ
การปฏิบัติเป7นบางครั้ง เม่ือพิจารณารายข
อ พบว1าการไม1ใช
ลิฟต+ร1วมกับคนแปลกหน
าท่ีไม1รู
จักสองต1อ
สอง มีการปฏิบัติเป7นบางครั้ง ท้ังนี้อาจเพราะการเดินทางด
วยลิฟต+เป7นการเดินทางท่ีสะดวกมากกว1า
บันได และรวดเร็วกว1า ทําให
ประชาชนยากท่ีจะเลือกไม1ข้ึนลิฟต+กับคนแปลกหน
า ซ่ึงสอดคล
องกับ
ความเห็นท่ีว1าลิฟต+เป7นช1องทางเดินท่ีติดต1อธุระในอาคาร การท่ีบุคคลอ่ืนมาใช
ร1วมจึงเป7นเรื่องปกติ
ท่ัวไป ดังนั้นประชาชนจึงมีระดับการปฏิบัติท่ีตํ่ากว1าด
านอ่ืน จากการศึกษาพฤติกรรมในการป�องกัน
อาชญากรรมของประชาชนอําเภอเมืองอุตรดิตถ+ จังหวัดอุตรดิตถ+ (รัตนชาติ เย็นใจมา, 2550)         
(6) ด
านการป�องกันการถูกล1อลวงและข1มขืนกระทําชําเรา พบว1ามีระดับการปฏิบัติบ1อยบางครั้ง 
รวมท้ังในรายข
อเช1นกัน ท้ังนี้เนื่องจากในสังคมไทยมีเทคโนโลยีต1างๆ ท่ีสามารถช1วยป�องกันตัวจากภัย
ของอาชญากรรม รวมท้ังเทคโนโลยีท่ีสามารถเป7นหูเป7นตาให
กับสังคม ดังนั้นจึงทําให
ประชาชนนิ่ง
นอนใจในการปฏิ บั ติ ในด
านดังกล1าว และ (7) ด
านการป�องกันการโจรกรรมรถยนต+และ
รถจักรยานยนต+ พบว1ามีระดับการปฏิบัติบ1อยบางครั้ง รวมท้ังในรายข
อเช1นกัน ท้ังนี้เนื่องจากรายได

ของประชาชนนั้นมีไม1พอท่ีจะสามารถปฏิบัติเป7นประจําได
 ไม1ว1าจะเป7นการสร
างโรงเก็บรถ หรือการ
เปลี่ยนกุญแจก็ตาม 
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 2. เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร+กับพฤติกรรมในการป�องกันอาชญากรรม         
มีผลการศึกษาดังนี้ 
  2.1 ด
านการป�องกันการลักทรัพย+ ปล
นทรัพย+ ในท่ีพักอาศัย เม่ือพิจารณา           
เป7นรายข
อ พบว1า (1) ในการปรับบริเวณรอบบ
านให
โล1งโปร1งสามารถมองเห็นได
ชัดเจน พบว1า
ลักษณะทางประชากรศาสตร+แตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการปรับบริเวณรอบบ
านให
โล1งโปร1ง
สามารถมองเห็นได
ชัดเจนไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากในแต1ละครอบครัวต1างทํากิจกรรมร1วมกัน      
ท้ังพ1อ แม1 ลูก ทําให
บริเวณรอบบ
านให
โล1งโปร1ง (2) ในการเลี้ยงสัตว+ หรือสุนัขไว
เฝ�าบ
าน พบว1า
ลักษณะทางประชากรศาสตร+แตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการเลี้ยงสัตว+ หรือสุนัขไว
เฝ�าบ
าน           
ไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากสุนัขเป7นสัตว+ท่ีนิยมเลี้ยงไว
เพ่ือสังเกตการณ+บริเวณรอบบ
าน หรือเฝ�าบ
าน 
และสุนัขเองก็เป7นสัตว+ท่ีเด็กๆ ชื่นชอบ และอยากเลี้ยง จึงทําให
การตัดสินใจเลี้ยงนั้นไม1แตกต1างกัน    
(3) ในการเปfดไฟนอกบ
าน หรือรอบบ
านให
สว1างในเวลากลางคืน พบว1าลักษณะทางประชากรศาสตร+
แตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการเปfดไฟนอกบ
านหรือรอบบ
านให
สว1างในเวลากลางคืนไม1แตกต1างกัน 
ท้ังนี้เนื่องจากไม1ว1าจะเป7นบุคคลใด หรืออายุเท1าไรในครอบครัวก็สามารถท่ีจะเปfดไฟนอกบ
าน         
ได
 เพ่ือให
แสงสว1างและสามารถมองเห็นได
ชัดเจน (4) ในการสํารวจความแน1นหนาของกลอน ประตู 
หน
าต1าง พบว1าลักษณะทางประชากรศาสตร+แตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการสํารวจความแน1นหนา
ของกลอน ประตู หน
าต1างไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากทุกคนในครอบครัวสามารถตรวจเช็คความ
หนาแน1นได
  ทุกคน แต1ส1วนใหญ1มักจะเป7นพ1อ แม1 ท่ีเป7นคนตรวจเช็คความหนาแน1น แต1ความเป7น
จริงทุกคนก็สามารถทําได
 (5) ก1อนออกจากบ
านท1านได
ลงกลอน และใส1กุญแจประตู หน
าต1าง พบว1า
ลักษณะทางประชากรศาสตร+แตกต1างกันจะมีพฤติกรรมก1อนออกจากบ
านได
ลงกลอนและใส1กุญแจ
ประตู หน
าต1างไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากการกระทําดังกล1าวสามารถทําได
ทุกคน (6) ในการฝาก
เพ่ือนบ
านช1วยดูแลบ
านขณะไปค
างคืนนอกบ
าน พบว1าลักษณะทางประชากรศาสตร+ในด
านของเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพหลักท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการฝากเพ่ือนบ
านช1วยดูแลบ
าน
ขณะไปค
างคืนนอกบ
านไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากในด
านดังกล1าวไม1มีความจําเป7นท่ีเก่ียวข
อง     
กับการฝากเพ่ือนบ
านช1วยดูแลบ
าน แต1ในด
านของรายได
เฉลี่ยต1อเดือนท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรม            
ในการฝากเพ่ือนบ
านช1วยดูแลบ
านขณะไปค
างคืนนอกบ
านแตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากประชาชน        
ท่ีรายได
ต1อเดือนน
อยจะมีพฤติกรรมในการไปค
างคืนนอกบ
านน
อยกว1าประชาชนท่ีมีรายได
ต1อเดือน    
ท่ีมากกว1า เพราะการไปค
างคืนนอกบ
านแต1ละครั้งมักมีค1าใช
จ1าย ซ่ึงเป7นค1าใช
จ1ายท่ีค1อนข
างสูง       
ทําให
พฤติกรรมดังกล1าวนั้นแตกต1างกัน (7) ในการตรวจสอบบัตรช1างซ1อม หรือตัวแทนบริษัทท่ีเข
ามา
ในบ
าน พบว1าลักษณะทางประชากรศาสตร+ท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการตรวจสอบบัตรช1างซ1อม 
หรือตัวแทนบริษัทท่ีเข
ามาในบ
านไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากช1างซ1อม หรือตัวแทนบริษัทท่ีเข
ามา   
ในบ
านมักมีบัตรประจําตัว หรือบัตรท่ีบ1งบอกว1ามาจากบริษัท หรือสังกัดใด ทําให
ประชาชนส1วนใหญ1
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ตรวจบัตรได
ทุกคน และเชื่อม่ันในบริษัท และบุคคลนั้นๆ (8) ในการทําประวัติส1วนตัวคนงาน คนรับใช

ท่ีรับเข
ามาทํางานในบ
าน พบว1าลักษณะทางประชากรศาสตร+ท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการทํา
ประวัติส1วนตัวคนงาน คนรับใช
ท่ีรับเข
ามาทํางานในบ
านไม1แตกต1างกันท้ังนี้เนื่องจากประชาชนส1วน
ใหญ1ไม1มีคนงาน หรือคนรับใช
เข
ามาทํางานในบ
าน จึงไม1มีการทําประวัติ (9) ในการเล1ากลอุบาย     
เล1ห+เหลี่ยมต1างๆ ของคนร
ายให
คนในบ
านทราบ พบว1าลักษณะทางประชากรศาสตร+ในด
านเพศ อายุ 
อาชีพหลัก และรายได
เฉลี่ยต1อเดือนท่ีแตกต1างกัน จะมีพฤติกรรมในการเล1ากลอุบาย เล1ห+เหลี่ยมต1างๆ 
ของคนร
ายให
คนในบ
านทราบไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากในด
านท่ีกล1าวมาไม1เก่ียวข
องกับการเล1ากล
อุบายเล1ห+เลี่ยมต1างๆ แต1ในด
านของระดับการศึกษาท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการเล1ากลอุบาย
เล1ห+เหลี่ยมต1างๆ ของคนร
ายให
คนในบ
านทราแตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากปJจจุบันการศึกษาของไทย    
ได
 มีการสอดแทรกเก่ียวกับเรื่องของอาชญากรรมเข
าไปในหลักสูตรของการเรียนการสอน             
หากไม1ได
รับการศึกษาอาจทําให
ไม1รู
ถึงกลอุบายเล1ห+เหลี่ยมต1างๆ ทําให
ตามเล1ห+เหลี่ยมของคนร
าย    
ไม1ทัน (10) ในการสร
างความสัมพันธ+ผูกมิตรกับเพ่ือนบ
านทุกครัวเรือน พบว1าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร+ท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการสร
างความสัมพันธ+ผูกมิตรกับเพ่ือนบ
าน            
ทุกครัวเรือนไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากการท่ีจะทําความรู
จัก หรือสร
างมิตรกับเพ่ือนบ
านนั้น        
ไม1จําเป7นต
องแบ1งเพศ อายุ หรือชนชั้น วรรณะ สามารถทําความสนิทคุ
นเคยกันได
 และ (11) ในการ
สนับสนุนให
มีเวรยามประจําหมู1บ
าน หรือชุมชน พบว1าลักษณะทางประชากรศาสตร+ท่ีแตกต1างกัน    
จะมีพฤติกรรมในการสนับสนุนให
มีเวรยามประจําหมู1บ
าน หรือชุมชนไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจาก
ประชาชนส1วนใหญ1ต1างก็ต
องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สิน ทําให
ประชาชนต1างกัน
สนับสนุนให
มีเวรยามประจําหมู1บ
าน หรือชุมชนท่ีไม1แตกต1างกัน 
  2.2 ด
านการป�องกันการลักทรัพย+ ชิงทรัพย+ วิ่งราวทรัพย+ ปล
นทรัพย+ ในท่ีสาธารณะ
เม่ือพิจารณาเป7นรายข
อ พบว1า (1) ในการเก็บทรัพย+สินท่ีพกติดตัวมาไว
อย1างมิดชิด พบว1าลักษณะ
ทางประชากรศาสตร+ท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการเก็บทรัพย+สินท่ีพกติดตัวมาไว
อย1างมิดชิด     
ไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากแต1ละบุคคลมักรักทรัพย+สินของตนเอง เพราะต
องทํางานเพ่ือนําเงินเดือน 
หรือรายได
ท่ีได
มาไปซ้ือทรัพย+สินเหล1านั้น ทําให
แต1ละบุคคลต1างเก็บทรัพย+สินกันอย1างมิดชิด 
โดยเฉพาะขณะท่ีพกติดตัว (2) ในการนําของมีค1าหรือทรัพย+สินติดตัวมาเท1าท่ีจําเป7น พบว1าลักษณะ
ทางประชากรศาสตร+ท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการนําของมีค1าหรือทรัพย+สินติดตัวมาเท1าท่ี   
จําเป7นไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากประชาชนตระหนักถึงความจําเป7นในการท่ีจะพกของมีค1าติดตัว           
ว1าหากพกติดตัวเยอะไปนั้นอาจเป7นเป�าหมายสําหรับการก1ออาชญากรรมก็เป7นได
 (3) ในการสังเกต
และระวังตัวเม่ือถูกชนหรือเบียดในท่ีสาธารณะ พบว1าลักษณะทางประชากรศาสตร+ท่ีแตกต1างกัน                 
จะมีพฤติกรรมในการสังเกตและระวังตัวเ ม่ือถูกชนหรือเบียดในท่ีสาธารณะไม1แตกต1างกัน             
ท้ังนี้เนื่องจากการท่ีประชาชนจะสํารวจตัวเองหลังจากถูกชนหรือเบียดในท่ีสาธารณะแล
วเป7นปฏิกิริยา     
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ท่ีตอบสนองอัตโนมัติ เพราะหากตนเองรู
ว1าท่ีตัวพกของมค1ามาด
วยจะทําการสํารวจและสังเกต    
ตนเองทันที และ (4) ในการสังเกตและระวังตัวเม่ือมีคนไม1รู
จักมาตีสนิท พบว1าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร+ท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการสังเกตและระวังตัวเม่ือมีคนไม1รู
จักมาตีสนิทไม1
แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากการท่ีมีคนท่ีไม1รู
จักเข
ามาตีสนิท หรือใกล
ชิดมากกว1าปกติ ประชาชนจะ
ระวังตนเอง   เป7นพิเศษอยู1แล
ว เนื่องจากไม1มีบุคคลใดท่ีจะเข
ามาตีสนิทหากไม1ใช1บุคคลท่ีรู
จักอยู1แล
ว 
  2.3 ด
านการป�องกันการลักทรัพย+ ชิงทรัพย+ วิ่งราวทรัพย+ ปล
นทรัพย+ ในสถาน
ประกอบการค
า เม่ือพิจารณาเป7นรายข
อ พบว1า (1) ในการเปfด-ปfด ร
านตามเวลาใกล
เคียงกับร
าน
อ่ืนๆ พบว1าลักษณะทางประชากรศาสตร+ท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการเปfด-ปfด ร
านตามเวลา
ใกล
เคียงกับร
านอ่ืนๆ ไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากร
านค
าในแต1ละพ้ืนท่ีอยู1อาศัยมีประชาชนใช
บริการ
ในแต1ละวันไม1เท1ากัน ทําให
ร
านค
าจะต
องเปfดให
บริการจนกว1าจะไม1มีลูกค
า (2) ในการจัดคนท่ีรู
จักดี
เฝ�าร
านค
าเม่ือท1านไม1อยู1 พบว1าลักษณะทางประชากรศาสตร+ท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการจัดคน    
ท่ีรู
จักดีเฝ�าร
านค
าเม่ือท1านไม1อยู1ไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากเป7นปกติของทุกร
านค
าท่ีเม่ือเจ
าของ
ร
านค
าไม1อยู1ร
านก็จะต
องหาคนท่ีมาอยู1ร
านแทนเพ่ือขายของ โดยบุคคลท่ีจะมาเฝ�าร
านนั้นส1วนใหญ1   
จะเป7นเครือญาติกันเอง (3) ในการระมัดระวังคนแปลกหน
ามาติดต1อขายของ พบว1าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร+ในด
านของเพศ อายุ และอาชีพหลักท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการระมัดระวัง
คนแปลกหน
ามาติดต1อขายของไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้ เนื่องจากด
วยวัย และวุฒิภาวะท่ีพอจะรู
             
ได
ว1าลักษณะของคนท่ีจะก1ออาชญากรรมนั้นมาแบบไหน ทําให
มีการระมัดระวังตัวเป7นพิเศษ          
แต1ในด
านของระดับการศึกษา และรายได
เฉลี่ยต1อเดือนท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการระมัดระวัง
คนแปลกหน
ามาติดต1อขายของแตกต1างกัน ท้ังนี้ เนื่องจากการท่ีได
รับการศึกษาไม1เพียงพอ            
อาจทําให
ประชาชนรู
ไม1เท1าทันอาชญากรท่ีจะก1ออาชญากรรมต1างๆ อีกท้ังรายได
ของประชาชน        
ท่ีมีน
อยอาจไม1มีการระมัดระวังตัวอาจเพราะคิดว1าตนเองมีรายได
ไม1มาก คงไม1มีอาชญากรรมเกิดข้ึน 
(4) ในการนําสินค
าราคาแพงมาให
ลูกค
าเลือกทีละชิ้น พบว1าลักษณะทางประชากรศาสตร+ท่ีแตกต1าง
กันจะมีพฤติกรรมในการนําสินค
าราคาแพงมาให
ลูกค
าเลือกทีละชิ้นไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจาก
ประชาชนทุกคนต1างก็รู
ว1าสินค
านั้นมีราคาท่ีค1อนข
างสูง จึงพึงรู
ว1าตนเองควรจะหยิบออกมาทีละชิ้น 
ไม1ควรหยิบออกมาเยอะ เพราะหากหยิบออกมาเยอะอาจทําให
เกิดอาชญากรรมได
 เช1น การขโมยของ 
เป7นต
น และ (5) ในการเก็บเงินสดหรือทรัพย+สินมีค1าไว
ในร
านค
าเท1าท่ีจําเป7น พบว1าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร+ท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการเก็บเงินสดหรือทรัพย+สินมีค1าไว
ในร
านค
า       
เท1าท่ีจําเป7นไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากประชาชนเองต1างก็รู
ว1าหากเก็บของมีค1าไว
ในร
านค
า           
ทีละมากๆ และด
วยการท่ีบางครั้งเจ
าของร
านเองจะต
องเดินหยิบของให
ลูกค
า จึงอาจเป7นช1องว1าง    
ให
อาชญากรทําการอาชญากรรมข้ึนได
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  2.4 ด
านการป�องกันการลักทรัพย+ ชิงทรัพย+ วิ่งราวทรัพย+ ปล
นทรัพย+ ของผู
ไปทํา
ธุระท่ีธนาคาร เม่ือพิจารณาเป7นรายข
อ พบว1า (1) ในการขอกําลังตํารวจคุ
มครองเม่ือมีการฝาก     
หรือถอนเงินจํานวนมาก พบว1าลักษณะทางประชากรศาสตร+ในด
านของเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และรายได
เฉลี่ยต1อเดือนท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการขอกําลังตํารวจคุ
มครองเม่ือมีการฝาก   
หรือถอนเงินจํานวนมากไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากประชาชนแต1ละบุคคลมีสิทธิท่ีจะขอกําลังตํารวจ
ได
ในการคุ
มครอง แต1ในด
านของอาชีพหลักท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการขอกําลังตํารวจ
คุ
มครองเม่ือมีการฝากหรือถอนเงินจํานวนมากแตกต1างกัน ท้ังนี้ เนื่องจากการประกอบอาชีพ          
แต1ละประเภทของประชาชนต1างมีความจําเป7นในการขอกําลังตํารวจในการคุ
มครองไม1เหมือนกัน    
เช1น อาชีพธุรกิจส1วนตัว ท่ีอาจมีความจําเป7นในการขอกําลังตํารวจมากกว1าอาชีพเกษตรกรท่ีรายได
   
นั้นมักน
อยกว1าอาชีพธุรกิจส1วนตัว เป7นต
น (2) ในการชวนญาติมิตรมาเป7นเพ่ือนเม่ือฝากหรือถอนเงิน
จํานวนมาก พบว1าลักษณะทางประชากรศาสตร+ท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการชวนญาติมิตร      
มาเป7นเพ่ือน เม่ือฝากหรือถอนเงินจํานวนมากไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากประชาชนมองว1าการชวน
ญาติมาเป7นเพ่ือนทําธุระท่ีธนาคารมีความปลอดภัยมากกว1าการมาเพียงคนเดียว อาจเป7นเพราะ      
การชวนญาติมาด
วยนับว1าเป7นการให
ญาติช1วยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลแปลกหน
าท่ีมีพฤติกรรม
แปลกๆ ไม1น1าไว
วางใจในเบ้ืองต
นได
ด
วย (3) ในการฝากหรือถอนเงินจากธนาคารในเวลาท่ีต1างกัน   
จากท่ีเคยปฏิบัติ พบว1าลักษณะทางประชากรศาสตร+ในด
านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได

เฉลี่ยต1อเดือนท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการฝากหรือถอนเงินจากธนาคารในเวลาท่ีต1างกัน       
จากท่ีเคยปฏิบัติไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากประชาชนส1วนใหญ1จะยึดติดกับเวลาท่ีตนเองเคยไป
ธนาคารมากกว1าการท่ีจะต
องเปลี่ยนเวลา แต1ในด
านของอาชีพหลักท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรม       
ในการฝากหรือถอนเงินจากธนาคารในเวลาท่ีต1างกันจากท่ีเคยปฏิบัติแตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจาก   
อาชีพบางอาชีพเวลาในการพัก หรือว1างเว
นจากการทํางานในแต1ละวันไม1ตรงกัน เช1น อาชีพเจ
าหน
าท่ี
ของรัฐมักจะว1างในเวลาพักเท่ียง แต1อาชีพเกษตรกรเวลาว1างในแต1ละวันจะไม1เหมือนเดิม เนื่องจาก  
แต1ละวันในการประกอบอาชีพมีกิจกรรมท่ีแตกต1างกันออกไป เป7นต
น (4) ในการเก็บเงินท่ีจะฝาก  
หรือเงินท่ีจะถอนจากธนาคารไว
อย1างมิดชิดในขณะท่ีอยู1ข
างในและข
างนอกธนาคาร พบว1า       
ลักษณะทางประชากรศาสตร+ในด
านเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพหลักท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรม
ในการเก็บเงินท่ีจะฝากหรือเงินท่ีถอนจากธนาคารไว
อย1างมิดชิดในขณะท่ีอยู1ข
างใน และข
างนอก
ธนาคารไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากประชาชนมักมีความกลัวจากการเกิดอาชญากรรมกับตนเอง     
จึงมีการเก็บเงินไว
อย1างมิดชิด แต1ในด
านของอายุ และรายได
 เฉลี่ยต1อเดือนท่ีแตกต1างกัน                 
จะมีพฤติกรรมในการเก็บเงินท่ีจะฝากหรือเงินท่ีถอนจากธนาคารไว
อย1างมิดชิดในขณะท่ีอยู1ข
างใน  
และข
างนอกธนาคารแตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากอายุของประชาชนท่ีเริ่มมากข้ึน โดยเฉพาะต้ังแต1     
51 ป: ข้ึนไป มักมีอาการหลงๆ ลืมๆ จึงอาจทําให
ตนเองคิดว1าเก็บเงินไว
อย1างมิดชิดแล
ว แต1ความจริง
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คือยังไม1มีการเก็บไว
อย1างมิดชิด ท่ีสําคัญคือประชาชนท่ีมีรายได
ต1อเดือนท่ีค1อนข
างไม1มากนัก มักคิดว1า
ตนเองไม1เป7นเป�าหมายของอาชญากรท่ีจะก1ออาชญากรรม จึงทําให
เป7นเป�าหมายท่ีสําคัญของการเกิด
อาชญากรรม ส1วนประชาชนท่ีมีรายได
ค1อนข
างสูง เป7นเรื่องปกติท่ีประชาชนเหล1านั้นจะกลัว          
การสูญหายในทรัพย+สินของตน จึงมีการเก็บไว
อย1างมิดชิด และ (5) ในการระวังบุคคลแปลกหน
า      
ท่ีเข
ามาใกล
ชิดหรือตีสนิทขณะเดินออกจากธนาคาร พบว1าลักษณะทางประชากรศาสตร+ในด
านเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพหลักท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการระวังบุคคลแปลกหน
าท่ีเข
ามา
ใกล
ชิดหรือตีสนิทขณะเดินออกจากธนาคารไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากเป7นเรื่องปกติของคนท่ีเม่ือมี
คนแปลกหน
าเข
ามาทําความรู
จัก หรือตีสนิทจะมีการป�องกัน หรือระมัดระวังตัวเองมากกว1าปกติ      
ท่ีเป7นอยู1 เช1น อาจจะรีบเก็บเงินเข
ากระเปiา หรือเก็บของมีค1าไว
อย1างมิดชิด เป7นต
น แต1ในด
าน      
ของรายได
เฉลี่ยต1อเดือนท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการระวังบุคคลแปลกหน
าท่ีเข
ามาใกล
ชิด    
หรือตีสนิทขณะเดินออกจากธนาคารแตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากประชาชนท่ีมีรายได
ค1อนข
างมาก     
จะมีการเก็บเงิน หรือของมีค1าไว
อย1างมิดชิดอยู1แล
ว เพ่ือป�องกันการก1ออาชญากรรมจากนแปลกหน
า 
หรือคนท่ีเข
ามาตีสนิท ส1วนประชาชนท่ีมีรายได
ค1อนข
างน
อยนั้น มักคิดว1าเงิน หรือทรัพย+สินท่ีมี     
ไม1ใช1สิ่งท่ีมีค1าสักเท1าไรจึงมักไม1ค1อยมีการระมัดระวังตัว 
  2.5 ด
านการป�องกันการลักทรัพย+ ชิงทรัพย+ ปล
นทรัพย+ หรือถูกทําร
ายร1างกาย      
ในอาคารสถานท่ีจอดรถในลิฟต+ ในห
องพักโรงแรม เม่ือพิจารณาเป7นรายข
อ พบว1า (1) ในการเลือกพัก
โรงแรมท่ีมีมาตรการรักษาความปลอดภัยสําหรับผู
มาพักอาศัย พบว1าลักษณะทางประชากรศาสตร+   
ในด
านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพหลักท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการเลือกพักโรงแรม    
ท่ีมีมาตรการรักษาความปลอดภัยสําหรับผู
มาพักอาศัยไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากความปลอดภัย    
ในชีวิตและทรัพย+สินเป7นความต
องการหลักๆ ของประชาชนท่ัวไปอยู1แล
ว จึงไม1แปลกท่ีประชาชน    
จะเลือกห
องพักท่ีมีมาตรการรักษาความปลอดภัย แต1ในด
านของรายได
เฉลี่ยต1อเดือนแตกต1างกัน     
จะมีพฤติกรรมในการเลือกพักโรงแรมท่ีมีมาตรการรักษาความปลอดภัยสําหรับผู
มาพักอาศัย    
แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากห
องพักท่ีมีมาตรการรักษาความปลอดภัยมักมีราคาท่ีสูงกว1าห
องพักธรรมดา 
ทําให
ผู
 ท่ี มีรายได
ไม1มากมักเลือกห
องพักท่ีราคาถูกมากกว1าเลือกห
องพักท่ีมีมาตรการรักษา          
ความปลอดภัย (2) ในการไม1ใช
ลิฟต+ร1วมกับคนแปลกหน
าท่ีไม1รู
จักสองต1อสอง พบว1าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร+ท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการไม1ใช
ลิฟต+ร1วมกับคนแปลกหน
าท่ีไม1รู
จัก          
สองต1อสองไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากลิฟต+เป7นช1องทางการเดินทางภายในอาคารท่ีสะดวก        
และรวดเร็ว ทําให
ประชาชนเลือกใช
เป7นจํานวนมาก และเม่ือเลือกท่ีจะเดินทางด
วยช1องทางลิฟต+    
แล
วก็ยากท่ีจะเลี่ยงจากคนแปลกหน
าในการใช
ลิฟต+ (3) ในกรณีเม่ือมีคนกดกริ่งหรือเคาะประตู     
เรียกท1านได
ตรวจสอบก1อนเปfดประตูรับ พบว1าลักษณะทางประชากรศาสตร+ท่ีแตกต1างกันจะมี
พฤติกรรมในกรณีเม่ือมีคนกดกริ่งหรือเคาะประตูเรียก ท1านได
ตรวจสอบก1อนเปfดประตูรับ              
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ไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากเป7นเรื่องปกติท่ีประชาชนท่ีพักอาศัยอยู1ในห
องพักจะต
องมีการตรวจสอบ
ก1อนเปfดประตูเพ่ือดูว1าเป7นใคร โดยเฉพาะอย1างยิ่งเ ม่ือไม1ได
มีการเรียกพนักงานของโรงแรม           
หรือการสั่งอาหารต1างๆ และ (4) ในการใส1กลอนประตูคล
องกุญแจหรือโซ1ประตูทุกครั้งท่ีอยู1ห
องพัก 
พบว1าลักษณะทางประชากรศาสตร+ท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการใส1กลอนประตูคล
องกุญแจ 
หรือโซ1ประตูทุกครั้งท่ีอยู1ห
องพักไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากประชาชนส1วนใหญ1มักใส1กลอนประตู
คล
องกุญแจ หรือโซ1ประตูเป7นเรื่องปกติ เพราะบางครั้งอาจมีการเปลี่ยนเสื้อผ
า หรือทําธุระส1วนตัว 
รวมท้ังยังเป7นการป�องกันอาชญากรรมได
อีกด
วย 
  2.6 ด
านการป�องกันการถูกล1อลวงและข1มขืนกระทําชําเรา เม่ือพิจารณาเป7นรายข
อ 
พบว1า (1) ในการแต1งกายมิดชิด สุภาพ พบว1าลักษณะทางประชากรศาสตร+ ท่ีแตกต1างกัน               
จะมีพฤติกรรมในการแต1งกายมิดชิด สุภาพไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากสังคมไทยเองเป7นสังคม        
ท่ีมีวัฒนาธรรม มีค1านิยมท่ีมีการแต1งตัวอย1างมิดชิดอยู1แล
ว (2) ในการเดินทางโดยใช
เส
นทาง         
หรือสถานท่ีท่ีมีคนนิยมใช
สัญจรไป-มา พบว1าลักษณะทางประชากรศาสตร+ในด
านเพศ อายุ         
ระดับการศึกษา และรายได
เฉลี่ยต1อเดือนท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการเดินทางโดยใช
เส
นทาง
หรือสถานท่ีท่ีมีคนนิยมใช
สัญจรไป-มา ไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากประชานส1วนใหญ1ได
รับข1าวสาร
เก่ียวกับอาชญากรรมทุกวัน และอาชญากรรมมักเกิดข้ึนจากเส
นทางท่ีมืด และเปลี่ยว ทําให
ประชาชน
มักใช
เส
นทางท่ีมีคนสัญจรไป-มา แต1ในด
านของอาชีพหลักท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการเดินทาง
โดยใช
เส
นทางหรือสถานท่ีท่ีมีคนนิยมใช
สัญจรไป-มา แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากอาชีพบางอาชีพ
หลีกเลี่ยงในการสัญจรบนถนนท่ีมืด และเปลี่ยวไม1ได
 เพราะการประกอบอาชีพหลักนั้นจําเป7น       
ต
องใช
เส
นทางท่ีมืดและเปลี่ยวในการไปทํางาน เช1น อาชีพเกษตรกร เป7นต
น (3) ในการไม1อยู1        
ตามลําพังในท่ีเปลี่ยวและมืด พบว1าลักษณะทางประชากรศาสตร+ในด
านเพศ ระดับการศึกษา       
อาชีพหลัก และรายได
เฉลี่ยต1อเดือนท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการไม1อยู1ตามลําพังในท่ีเปลี่ยว  
และมืดไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากส1วนใหญ1แล
วประชาชนเองก็มักจะกลัวอันตรายต1างๆ แต1ในด
าน
ของอายุ ท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการไม1อยู1ตามลําพังในท่ีเปลี่ยวและมืดแตกต1างกัน            
ท้ังนี้เนื่องจากประชาชนท่ีมีอายุค1อนข
างมากมักคิดว1าตนเองนั้นมีอายุมากแล
ว ไปไหนมาไหน        
หรืออยู1คนเดียวในท่ีมืดก็คงไม1มีใครทําอะไร (4) ในการให
คนท่ีบ
านรับ-ส1ง เม่ือไปงานเลี้ยงนอกบ
าน
เวลากลางคืน พบว1าลักษณะทางประชากรศาสตร+ในด
านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และรายได

เฉลี่ยต1อเดือนท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการให
คนท่ีบ
านรับ-ส1ง เม่ือไปงานเลี้ยงนอกบ
านเวลา
กลางคืนไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากอาจเป7นเพราะความสะดวกในการเดินทาง หรือคํานึงถึง     
ความปลอดภัยในการเดินทางด
วย แต1ในด
านของเพศท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการให
คนท่ีบ
าน
รับ-ส1ง เม่ือไปงานเลี้ยงนอกบ
านเวลากลางคืนแตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากเพศชายมักคิดว1าเป7นเพศ     
ท่ีดูแลตัวเองได
 และทางครอบครัวเองก็มักคิดว1าสามารถดูแลตัวเองได
เช1นกัน จึงมักจะนํารถไปเอง
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มากกว1า ส1วนเพศหญิงก็อาจเป7นไปได
ว1าทางครอบครัวเป7นกังวลในการเดินทาง และด
วยความ      
เป7นผู
หญิงจึงให
ทางบ
านไปรับ-ส1ง ดีกว1าการนํารถไปเอง (5) ในการไม1ด่ืมสุราและของมึนเมาทุกชนิด
ขณะท่ีอยู1นอกบ
าน พบว1าลักษณะทางประชากรศาสตร+ท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการไม1ด่ืมสุรา
และของมึนเมาทุกชนิดขณะท่ีอยู1นอกบ
านไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากการด่ืมสุราและของมึนเมา    
จะทําให
การรับรู
ช
ากว1าปกติ และทําให
การมองเห็นนั้นแย1ลงกว1าเดิม ซ่ึงจะเป7นอันตรายต1อตนเองได
 
โดยเฉพาะการถูกกระทําชําเรา ไม1ว1าจะเป7นเพศชาย หรือเพศหญิงก็ตาม และ (6) ในการถ
าถูก
ลวนลามจะตะโกนร
องขอความช1วยเหลือทันที พบว1าลักษณะทางประชากรศาสตร+ท่ีแตกต1างกัน                 
จะมีพฤติกรรมในการถ
า ถูกลวนลามจะตะโกนร
องขอความช1วยเหลือทันทีไม1แตกต1างกัน               
ท้ังนี้ เนื่องจากไม1ว1าจะเป7นใครการถูกลวนลามนั้นนับว1าเป7นเรื่องท่ีไม1 ดี ส1งท่ีทําได
อย1างแรก              
คือการตะโกนขอความช1วยเหลือจากคนรอบข
าง 
  2.7 ด
านการป�องกันการโจรกรรมรถยนต+ และรถจักรยานยนต+ เม่ือพิจารณา       
เป7นรายข
อ พบว1า (1) ในการจอดรถในท่ีปลอดภัย เช1น ในบ
านหรือโรงเก็บรถ พบว1าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร+ในด
านเพศ อายุ และระดับการศึกษาท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการจอดรถ     
ในท่ีปลอดภัย เช1น ในบ
านหรือโรงเก็บรถไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากการจอดรถในบ
านหรือโรงเก็บ
รถเป7นการปฏิบัติท่ีทําให
รถนั้นปลอดภัยจากการก1ออาชญากรรมได
 แต1ในด
านของอาชีพหลัก        
และรายได
เฉลี่ยต1อเดือนท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการจอดรถในท่ีปลอดภัย เช1น ในบ
าน       
หรือโรงเก็บรถแตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากอาชีพบางอาชีพนั้นรายได
ท่ีได
ต1อเดือนไม1มากพอท่ีจะสร
าง
โรงเก็บรถ หรือสร
างบริเวณบ
านให
สามารถจอดรถได
อย1างปลอดภัยได
 เช1น อาชีพรับจ
างท่ัวไป      
เป7นต
น (2) ในการล็อครถทุกครั้งท่ีจอดท้ิงไว
โดยไม1มีคนเฝ�า พบว1าลักษณะทางประชากรศาสตร+        
ท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการล็อครถทุกครั้งท่ีจอดท้ิงไว
โดยไม1มีคนเฝ�าไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้
เนื่องจากรถในปJจจุบันนั้นมีระบบลjอคอัตโนมัติหากว1าเจ
าของรถนั้นลืมลjอครถ อีกท้ังประชาชน      
ส1วนใหญ1รักรถของตนเอง จึงทําให
การลjอครถนั้นไม1แตกต1างกัน (3) ในการเปลี่ยนกุญแจรถท้ังชุด   
เม่ือซ้ือรถมือสองหรือเม่ือกุญแจรถหาย พบว1าลักษณะทางประชากรศาสตร+ในด
านเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพหลักท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการเปลี่ยนกุญแจรถท้ังชุดเม่ือซ้ือรถมือสอง
หรือเม่ือกุญแจรถหายไม1แตกต1างกัน ท้ังนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนกุญแจรถจะเป7นการป�องกัน            
การรถหายได
 แต1ในด
านของรายได
เฉลี่ยต1อเดือนท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรมในการเปลี่ยนกุญแจรถ
ท้ังชุดเม่ือซ้ือรถมือสอง หรือเม่ือกุญแจรถหายแตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากการเปลี่ยนกุญแจรถท้ังชุด
เป7นเรื่องท่ีต
องใช
เงินเป7นจํานวนมากเลยก็ว1าได
 ฉะนั้นรายได
ต1อเดือนท่ีแตกต1างกัน มักจะมีผล        
ต1อการเปลี่ยนกุญแจรถท้ังชุด และ (4) ในการนํารถไปล
างอัดฉีดหรือซ1อมแก
ไขกับร
านท่ีคุ
นเคย     
และไว
วางใจ พบว1าลักษณะทางประชากรศาสตร+ในด
านเพศ อายุ และระดับการศึกษาท่ีแตกต1างกัน
จะมีพฤติกรรมในการนํารถไปล
างอัดฉีดหรือซ1อมแก
ไขกับร
านท่ีคุ
นเคยและไว
วางใจไม1แตกต1างกัน 
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ท้ังนี้เนื่องจากโดยปกติแล
วเม่ือประชาชนนํารถไปซ1อมหรือแก
ไขกับร
านใดร
านหนึ่ง จะมีการทําความ
รู
จักเป7นนัยอยู1แล
ว ทําให
ครั้งต1อๆ ไป ประชาชนก็จะไปร
านเดิมท่ีตนเคยทํา ซ่ึงกลายเป7นร
านท่ีรู
จักกัน
ไปโดยปริยาย แต1ในด
านของอาชีพหลัก และรายได
เฉลี่ยต1อเดือนท่ีแตกต1างกันจะมีพฤติกรรม          
ในการนํารถไปล
างอัดฉีดหรือซ1อมแก
ไขกับร
านท่ีคุ
นเคย และไว
วางใจแตกต1างกัน ท้ังนี้เนื่องจากอาชีพ
ท่ีต1างกันนั้นจะส1งไปถึงรายได
ท่ีแตกต1างกัน โดยประชาชนท่ีมีรายได
มากมักจะมีความคิดว1านํารถ     
ไปร
านไหนก็ได
 ส1วนผู
 ท่ีมีรายได
ไม1มากมักจะนํารถไปร
านท่ีรู
จักกัน เพราะจะได
ลดค1าใช
จ1าย            
ในบางส1วนอีกด
วย 
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