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การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบั
ทรัพย ์โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยั คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํ
ผิดเก่ียวกบัทรัพย ์2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบั
ทรัพยร์ะหว่างกลุ่มผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์และกลุ่มประชาชนทัว่ไป และ 3) เพื่อนาํ
ผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในการป้องกนัและแกไ้ขพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์ 

ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยศึกษากลุ่มตวัอย่าง
จาํนวนทั้งส้ิน 803 คน ไดแ้ก่ ผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์
และปลน้ทรัพย)์ ท่ีถูกคุมขงัอยู่ในเรือนจาํพิเศษธนบุรี และทณัฑสถานหญิงกลาง จาํนวน 415 คน 
และประชาชนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 9 เขต จาํนวน 388 คน โดยการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น  
2  ส่วน ได้แก่ 1.การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มผูต้อ้งขงัท่ี
กระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพยชิ์งทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ และ การวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงปริมาณของกลุ่มประชาชนทัว่ไป และ 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ขอ้มูลจากผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบั
ทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ ในเรือนจาํพิเศษธนบุรี และในทณัฑสถาน
หญิงกลาง จาํนวน 11 คน  

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ในการวิจยัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) และการ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) โดยผลการศึกษาไดป้รากฏดงัน้ี 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณของกลุ่มผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์ พบว่า  ปัจจยัท่ี
มีความสามารถในการอธิบายพฤติกรรมความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์ (ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์
และปลน้ทรัพย)์  ไดดี้ท่ีสุดเรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่ การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง ค่านิยมในความสาํเร็จ 
โอกาสในการประสบความสาํเร็จ และการเลียนแบบ ตามลาํดบั 
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การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณของกลุ่มประชาชนทัว่ไป พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสามารถใน
การอธิบายพฤติกรรมความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ ได้
ดีท่ีสุดเรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่ โอกาสในการประสบความสาํเร็จ การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง และการ
ใหค้าํนิยามต่อการกระทาํผดิ ตามลาํดบั 

และผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบวา่ ผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์มีลกัษณะครอบครัว
ท่ีแตกแยก มีฐานะทางครอบครัวระดบัปานกลางถึงตํ่า มีการคบหาสมาคมกบับุคคลท่ีมีพฤติกรรม
เบ่ียงเบนหรือพฤติกรรมผิดกฎหมาย อีกทั้งมีการยอมรับในพฤติกรรมการกระทาํผิด  แต่อย่างไรก็
ตามก่อนได้โทษจาํคุก ผูต้ ้องขงัก็ไม่เคยมีการกระทาํผิดร้ายแรงมาก่อน  นอกจากน้ียงั พบว่า 
ผูต้อ้งขงัโดยส่วนใหญ่มีการเลียนแบบพฤติกรรมเบ่ียงเบนจากกลุ่มเพื่อนมากท่ีสุด และมีค่านิยมใน
ความสําเร็จหรือให้คุณค่ากบัส่ิงท่ีพึงปรารถนาคลา้ยคลึงกนั เช่น การศึกษา วตัถุส่ิงของ เงินทอง 
เป็นตน้ รวมถึงก่อนไดรั้บโทษจาํคุกมีความหลงใหลในทรัพยสิ์นเงินทองมาก โดยเช่ือว่าเงินคือ 
พระเจา้ และผูต้อ้งขงัมีโอกาสในการประสบความสาํเร็จในชีวิตตั้งแต่ระดบัตํ่าไปจนถึงสูง ในส่วน
ของการลงโทษทางอาญา พบว่า ผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่เช่ือว่ากฎหมายมีความรุนแรง และเม่ือมีการกระ
ผดิข้ึนจะไดรั้บการลงโทษอยา่งรวดเร็ว แต่ทั้งน้ีกลบัมีความคิดเห็นว่ากฎหมายยงัขาดความแน่นอน
ในการลงโทษ กล่าวคือ มีการจบัตวัผูก้ระทาํผิดท่ีไม่ใช่ผูท่ี้กระทาํผิดแทจ้ริง หรือมีการเลือกปฏิบติั 
จึงทาํใหก้ฎหมายขาดความน่าเช่ือถือ และไม่สามารถป้องกนัอาชญากรรมไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

และจากผลการวิจยัเชิงปริมาณ สามารถนาํไปสู่ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขและป้องกัน
พฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกับทรัพย  ์(ลกัทรัพย  ์วิ่งราวทรัพย  ์ชิงทรัพย  ์และปลน้ทรัพย)์ คือ 
สถาบนัครอบครัวควรใหส้าํคญัในการขดัเกลาทางสังคม ทั้งการปลูกฝังความคิด ใหก้ารเล้ียงดูอยา่ง
เต็มความสามารถ  สถาบนัการศึกษาควรให้การปลูกฝังแนวคิดท่ีถูกตอ้งและดีงาม สถาบนัทาง
การเมืองการปกครองควรให้โอกาสทางสังคม สร้างสภาพแวดลอ้มทางสังคมให้ผูท่ี้จะกระทาํผิด
หรือประกอบอาชญากรรมมีโอกาสในการกระทาํผิดน้อยท่ีสุด และการให้รางวลัหรือยกย่องเม่ือ
บุคคลมีการกระทาํผิดท่ีถูกตอ้ง ดีงาม เป็นไปตามบรรทดัฐานหรือกฎหมายของสังคม รวมถึงมีการ
ใหโ้ทษ เม่ือบุคคลละเมิดบรรทดัฐานหรือกฎหมายของสงัคมอยา่งรวดเร็วและเฉียบขาด  
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The objectives of this study are 1) to examine the factors that affect criminal behavior 
against property, 2) to compare the level of the effects of the factors on criminal behavior against 
property between the group of inmates and general people, and 3) to generate policy implications 
the findings obtained from the study to prevent crimes against property. 

The study is a survey research with a sample of 803 respondents. The respondents were 
divided into two groups: 415 inmates and 388 general people. These 415 inmates were from 
Thonburi Remand Prison and Central Woman Correctional Institution while the rest were general 
people who lived in nine districts in Bangkok. This study adopts both quantitative and qualitative 
approaches to conduct analysis.  Quantitative research approach was used to analyze the data of 
415 inmates as well as general people in relation to crime against property (robbery, snatching, 
mugging, and burglar). Moreover, qualitative research approach was also used to analyze the data 
of 11 inmates from Thonburi Remand Prison and Central Woman Correctional Institution.  

SPSS program was employed to do quantitative research analysis with various statistic 
techniques including Percentage, Mean, Standard Deviation, Correlation, and Multiple 
Regression. 

The results found in quantitative analysis of data from inmates indicate that the factors 
that can best explain criminal behaviors against property (robbery, snatching, mugging, and 
burglar) range from differential association, achievement orientation, a chance of achievement, 
and imitation, respectively. 

The results found in the quantitative analysis of data from general people demonstrate 
that the factors range from a chance of achievement, differential association, definition of crime 
behavior, respectively.  
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The results found in the qualitative analysis show that inmates who involved with crimes 
against property came from broken families, had low to medium family income, had socialized 
with friends who had criminal behaviors, and accepted of wrongdoing.  However, the inmates had 
not committed any serious wrongdoings before they went to the prison.  And most of them 
imitated deviant behaviors from their friends. They had similar value for success or desire such as 
education, materials, and money.  Before they went to prison, they have been fascinated in money 
and they believed that money could give them anything they wanted. They also believed that they 
would be successful in life.  Meanwhile, details about punishment for crime offences were found.  
Most inmates believed that law was severe, and when a wrongdoing took place, people would be 
punished immediately. Nevertheless, from their opinion, the law still lacks certainty in 
punishment. That is, a true wrongdoer was not caught or in other words, discrimination occurred. 
As a result, the law was not reliable and could not truly prevent criminal offences.    

The recommendations based on the results found in qualitative research analysis are as 
follows: Families should pay much attention in socialization to the kids including knowledge 
cultivation and giving best possible upbringing. Schools should cultivate correct and suitable 
knowledge to students. Political institute and governmental agency should provide opportunities 
and create positive social environment for people who tend to commit crime.  Rewarding and 
praising should be used.  Also, when people violate social norm or laws, they should be punished 
swiftly and certainly.  
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บทที ่1 

 

บทนํา 
 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญั 
 
 สังคมท่ีเนน้ถึงการพฒันาสู่ความเจริญเติบโตและความกา้วหนา้เช่นในปัจจุบนั จะเห็นได้
ถึงพฤติกรรมการกระทาํความผิดมากมายท่ีเกิดข้ึน ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบนั รวมถึงแนวโนม้ท่ีจะ
เกิดเพิ่มข้ึนในอนาคต ท่ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปของรูปแบบการกระทาํผดิและระดบัความรุนแรง  
โดยสามารถพิจารณาไดจ้ากแนวโนม้และความรุนแรงท่ีเพิ่มสูงข้ึนของอาชญากรรมในสงัคมไทยดงั
ปรากฏในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 พ.ศ.2550-2554 ซ่ึงระบุว่า 
ความกา้วหน้าของสังคมและเศรษฐกิจ ทาํให้สังคมไทยปรับตวัเขา้สู่ยุคของการเปล่ียนแปลงจาก
ชนบทสู่เมืองอย่างต่อเน่ือง  ขณะเดียวกันต้องเผชิญความเส่ียงจากปัญหาคดีอาชญากรรม                   
การประทุษร้ายต่อทรัพยสิ์นท่ีมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน ส่งผลใหแ้ต่ละปีรัฐตอ้งจดัสรรงบประมาณเพ่ือ
การป้องกนัเป็นจาํนวนมาก จะเห็นไดจ้ากในปี พ.ศ.2548 งบประมาณรายจ่ายในแผนควบคุมและ
ป้องกนัอาชญากรรมมีจาํนวนสูงถึง 36,698 ลา้นบาท (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ, 2549: 15) 

อาจกล่าวไดว้า่การประทุษร้ายต่อทรัพยสิ์นท่ีมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน เป็นเร่ืองท่ีอาจเกิดข้ึนได้
ในทุกส่วนของสังคม และเม่ือมีการกระทาํผิดความผดิหรืออาชญากรรมข้ึน ก็ยอ่มก่อให้เกิดผลเสีย
หรือผลกระทบต่อสงัคมมากมาย จนกระทัง่กลายเป็นปัญหาสงัคม ทั้งในสงัคมระดบัยอ่ย และสังคม
ระดบัประเทศ อนัจะกระทบต่อความสงบสุข ความเรียบร้อยของประชาชนในสังคม อีกทั้งยงัเป็น
อุปสรรคต่อความเจริญกา้วหนา้และการพฒันาของประเทศอีกดว้ย ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่า หากสังคม
ใดมีการกระทาํความผิดมากเท่าใด ก็ย่อมจะส่งผลต่อความมั่นคงปลอดภัยของคนในสังคมท่ี          
ลดนอ้ยลงดว้ยเท่านั้น (สุดสงวน สุธีสร และคณะ, 2552: 1) 

พฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกับทรัพย์สามารถแบ่งออกตามหลักเกณฑ์ทั่วไป ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาของไทย สามารถแบ่งแยกหมวดความผิดเก่ียวกบัทรัพยอ์อกเป็น 8 หมวด 
ดงัน้ี หมวด 1 ฐานลกัทรัพย ์และวิ่งราวทรัพย ์หมวด 2 ฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้
ทรัพย ์หมวด 3 ฐานฉอ้โกง หมวด 4 ฐานโกงเจา้หน้ี หมวด 5 ฐานยกัยอก หมวด 6 ฐานรับของโจร 
หมวด 7 ฐานทาํใหเ้สียทรัพย ์และหมวด 8 ฐานบุกรุก (สุรศกัด์ิ ลิขสิทธ์ิวฒันากลุ, 2546: 21)  
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หากพิจารณาจากการแบ่งแยกหมวดความผิดเก่ียวกับทรัพย์ข้างต้น ล้วนแล้วแต่เป็น
พฤติกรรมการกระทาํความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์เกิดข้ึนและมีอยู่ในสังคมทั้งส้ิน รวมถึงยงัก่อให้เกิด
ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของคนในสงัคมท่ีเห็นไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ดงันั้นพฤติกรรมการ
กระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีสาํคญัท่ีทาํให้สังคมมีปัญหา และทาํให้ความสงบสุข 
ความปลอดภยัของคนในสงัคมลดลง 

จากการศึกษาขอ้มูล จะพบว่า สถิติท่ีแสดงถึงพฤติกรรมการกระทาํผิดและพฤติกรรมการ
กระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพยมี์อตัราเพิ่มสูงข้ึน สามารถพิจารณาไดจ้ากตาราง ดงัน้ี  

 
ตารางที ่1.1  สถิติผูต้อ้งราชทณัฑท์ัว่ประเทศ สาํรวจ ณ วนัท่ี 1 เมษายน  

 

ประเภท 
ปี พ.ศ. 

2556 2555 2554 2553 2552 
1. นกัโทษเดด็ขาด 193,879 171,742 164,174 163,977 144,325 
2. ผูต้อ้งขงัระหวา่ง 71,040 61,001 59,173 50,417 50,080 
   2.1 อุทธรณ์-ฎีกา 36,012 31,730 31,316 27,953 24,698 
   2.2 ไต่สวน-

พิจารณา 
11,750 11,035 10,691 10,451 10,422 

   2.3 สอบสวน 23,278 18,236 17,166 12,013 14,960 
3. เยาวชนท่ีฝากขงั 247 436 385 362 616 
4. ผูถู้กกกักนั 20 14 10 12 12 
5. ผูต้อ้งกกักนั 1,691 1,485 1,794 2,544 1,739 

รวม 266,877 234,678 225,536 217,312 196,772 
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ตารางที ่1.2  สถิติคดีต่างๆ ระหวา่งปี พ.ศ. 2550-2555 (ทุกเดือนธนัวาคม) 

 

ปี 
คดีอุกฉกรรจ์
และสะเทือน

ขวญั 

คดีชีวติ 
ร่างกาย 
และเพศ 

คดี
ประทุษร้าย
ต่อทรัพย์ 

คดีที่
น่าสนใจ 

คดีทีรั่ฐเป็น
ผู้เสียหาย 

รวม 

2550 22 46 50 30 2,099 2,247 
2551 12 33 117 46 1,226 1,434 
2552 43 40 301 104 1,772 2,260 
2553 12 47 154 90 1,848 2,151 
2554 23 50 131 77 1,805 2,086 
2555 

(พ.ค.) 
34 58 373 89 1,784 2,338 

 
ตารางที ่1.3  สถิติฐานความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์(ทุกเดือนธนัวาคม) 

 

ประเภทคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 
ปี 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 
ลกัทรัพย ์ 30 100 225 100 71 295 
วิ่งราวทรัพย ์ 4 6 23 12 13 25 
รีดเอาทรัพย ์ 0 0 0 1 0 0 
กรรโชคทรัพย ์ 0 0 1 1 1 4 
ชิงทรัพย ์

1) กรณีทาํใหผู้เ้สียหายบาดเจบ็ 
 
0 

 
0 

 
0 

 
5 

 
7 

 
4 

2) กรณีทาํใหผู้เ้สียหายไม่บาดเจบ็ 0 0 0 2 6 1 
ปลน้ทรัพย ์ 4 3 10 5 10 12 
รับของโจร 8 4 22 14 0 0 
ทาํใหเ้สียทรัพย ์ 0 0 0 14 0 0 

รวม 50 117 301 154 131 373 
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จากตารางท่ี 1.1 จะเห็นไดว้่า มีผูต้อ้งราชทณัฑ์ทัว่ประเทศเพ่ิมข้ึนในทุกปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2552-2556 และจากตารางท่ี 1.2 เห็นไดว้่าสถิติคดีต่างๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2555 ก็มีแนวโน้ม
ของจาํนวนผูก้ระทาํผดิเพิ่มข้ึนและลดลงในแต่ละปีแตกต่างกนัออกไป แต่หากพิจารณาในภาพรวม
จะเห็นว่ามีแนวโนม้จาํนวนผูก้ระทาํผิดเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งในตารางท่ี 1.3 จะเห็นไดว้่า ผูท่ี้กระทาํ
ผิดในฐานความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550-2555 มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนในปี พ.ศ. 2552 
และลดลง ตามลาํดบัในปีถดัมา จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2555 มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั เม่ือ
เปรียบเทียบกบั ปี พ.ศ. 2550 

ดงันั้นจากแนวโนม้การเพ่ิมข้ึนของพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์จึงมีความสาํคญั
มากต่อการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ทั้งน้ีเพราะจะเป็นการคน้หาเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงคาํตอบของสาเหตุหรือปัจจยั
ท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกับทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึน โดยการศึกษาคร้ังน้ีเป็น
การศึกษาตามแนวคิดและหลกัการทางอาชญาวิทยา เพื่อจะทาํให้ทราบและเขา้ใจถึงสาเหตุหรือ
ปัจจยัใดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์รวมถึงยงัสามารถนาํผลการ
ศึกษาวิจยัท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลสาํหรับการหาแนวทาง มาตรการ หรือนโยบายในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาพฤติกรรมการกระทาํผดิท่ีเกิดข้ึนในสงัคม 

สรุปไดว้่า พฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์มีแนวโนม้ท่ีเพิ่มสูงข้ึน จากการปรับตวั
เขา้สู่ยคุของการเปล่ียนแปลงจากชนบทสู่เมือง โดยมีรูปแบบของพฤติกรรมการกระทาํผดิท่ีแตกต่าง
กนัออกไป อีกทั้งพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพยย์งัคงเป็นปัจจยัสําคญัให้เกิดปัญหาต่อ
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน และเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ ดงันั้น
จึงมีความสําคญัและความจาํเป็นตอ้งศึกษาเพื่อทาํความเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมการ
กระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพยข้ึ์น ทั้งน้ีเพื่อจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อการทาํความเขา้ใจกบัปัญหาท่ีเกิด
ข้ึนกบัสงัคมและหาแนวทางป้องกนัแกไ้ขใหดี้ข้ึนไดต่้อไป 
 

1.2  คาํถามในการศึกษา   
 

1.2.1  ปัจจยัใดท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
1.2.2  แต่ละปัจจัยมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกับทรัพย์มากน้อย

เพียงใด 
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1.3  มูลเหตุจูงใจในการศึกษา 
 

ในปัจจุบนัจะเห็นไดถึ้งพฤติกรรมการกระทาํผดิท่ีเกิดข้ึนมากมาย ในทุกพื้นท่ี ทั้งพื้นท่ีท่ีมี
ความเจริญมากและพ้ืนท่ีท่ีมีความเจริญนอ้ย โดยเฉพาะกระการทาํความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยท่ี์มีความ
รุนแรงมากน้อยแตกต่างกนัไป และนบัวนัจะมีการกระทาํผิดในอตัราท่ีสูงข้ึน ดงันั้นจึงก่อให้เกิด
ความสงสัยท่ีว่า เพราะเหตุใดจึงทาํให้บุคคลประกอบพฤติกรรมการกระทาํผิดข้ึน และนาํไปสู่การ
ตั้ งขอ้คาํถามเพื่อคน้หาคาํตอบ ได้แก่ “ปัจจัยใดท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการกระทาํผิด
เก่ียวกบัทรัพย”์ ทั้งน้ีเช่ือว่าการหาคาํตอบให้แก่คาํถามน้ี จะทาํให้เขา้ใจถึงสภาพปัญหาของสังคม
ไดม้ากข้ึน และเม่ือไดเ้ขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย์
แลว้นั้นกย็อ่มจะนาํไปสู่แนวทางการแกไ้ขไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

โดยในการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพยค์ร้ังน้ี 
ไดห้ยิบยกทฤษฎีอาชญาวิทยา ไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Aker ทฤษฎีกดดนัทางสังคม และ
แนวคิดอาชญาวิทยาดั้งเดิม มาประยกุตใ์ชใ้นการวิจยั โดยนาํมาเป็นกรอบแนวคิดหรือแนวทางต่อ
การคน้หาคาํตอบของคาํถามวิจยัขา้งตน้ ทั้งน้ีเช่ือว่าจะทาํใหส้ามารถกาํหนดกรอบการศึกษาวิจยัได้
อย่างชัดเจนและเหมาะสม อีกทั้ งยงัทาํให้ทราบได้อีกว่า ทฤษฎีท่ีนํามาเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาคร้ังน้ี สามารถอธิบายใหเ้ห็นถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพยไ์ด้
มากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงเช่ือว่าการศึกษาคร้ังน้ีจะทาํใหส้ามารถตอบคาํถามการวิจยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ชดัเจนได ้
 

1.4  วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
 

1.4.1  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์ 
1.4.2  เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย์

ระหวา่งผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์และกลุ่มประชาชนทัว่ไป 
1.4.3  เพื่อนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในการป้องกนัและแกไ้ขพฤติกรรมการกระทาํผิด

เก่ียวกบัทรัพย ์ 
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1.5  ขอบเขตในการศึกษา 
 

1.5.1  ขอบเขตเนือ้หา    
ศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์

ดงัน้ี 
1.5.1.1  ศึกษาเฉพาะฐานความผดิ ไดแ้ก่  

1)  ฐานลกัทรัพย ์และวิ่งราวทรัพย ์มาตรา 334-336 
2)  ฐานชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์มาตรา 337-34  

1.5.1.2  ศึกษาภายใตปั้จจยัต่างๆ ดงัน้ี 
1)  ปัจจยัด้านการเรียนรู้ ประกอบด้วย ตวัแปรการคบหาสมาคมท่ี

แตกต่าง การใหค้าํนิยามต่อการกระทาํผดิ การสนบัสนุนในการกระทาํผดิ และการเลียนแบบ 
2)  ปัจจยัดา้นความกดดนัทางสังคม ประกอบดว้ย ตวัแปรค่านิยมใน

ความสาํเร็จ ความหลงใหลในทรัพยสิ์นเงินทอง และโอกาสในการประสบความสาํเร็จ 
3)  ปัจจยัดา้นการลงโทษทางอาญา ประกอบดว้ย ตวัแปรความรุนแรงใน

การลงโทษ ความรวดเร็วในการลงโทษ และความแน่นอนในการลงโทษ 
 
1.5.2  ขอบเขตประชากร  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 1) ผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผิดเก่ียวกับทรัพย  ์(ลกัทรัพย ์

วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) จํานวน  415 คน  และ  2) ประชาชนทั่วไปในเขต
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 388 คน 

 
1.5.3  ขอบเขตพืน้ทีว่จัิย  
เป็นการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงเมืองหลวงท่ีมีความเจริญ มีจาํนวนประชากรมาก 

รวมถึงมีพฤติกรรมการกระทาํผดิท่ีสูงโดยจะทาํการศึกษาประชากรท่ีเป็นผูต้อ้งขงัในเรือนจาํท่ีอยูใ่น
เขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 1) เรือนจาํพิเศษธนบุรี และ 2) ทณัฑสถานหญิงกลาง และทาํการศึกษา
ประชากรท่ีเป็นบุคคลทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 9 เขต ไดแ้ก่  1) เขตพญาไท 2)  เขตราชเทวี 
3) เขตพระนคร  4) เขตจตุจักร 5) เขตลาดพร้าว 6) เขตวงัทองหลาง  7) เขตบางพลดั 8) เขต
ลาดกระบงั และ 9) เขตคลองสามวา  
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1.6  นิยามศัพท์เฉพาะในการศึกษา 
 
 การกระทาํผิด หมายถึง การกระทาํท่ีโดยส่วนใหญ่มกัจะมีผลกระทบการเทือนต่อความ
สงบเรียบร้อย ศีลธรรมอนัดีของประชาชนและสังคม ขดัต่อบรรทดัฐานและกฎหมายของสังคม
นั้นๆ โดยมีความคิดท่ีจะกระทาํ มีการตกลงใจท่ีจะกระทาํตามท่ีคิดไว ้และตอ้งไดก้ระทาํไปตามท่ี
ตกลงใจนั้นทั้งในลกัษณะเคล่ือนไหวร่างกายและไม่เคล่ือนไหวร่างกาย 

ทรัพย ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 137 บญัญติัว่า ทรัพย ์หมายความว่า 
วตัถุมีรูปร่าง 

ทรัพยสิ์น ตามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 138 บญัญติัว่า ทรัพยสิ์น
หมายความวา่ รวมทั้งทรัพย ์และวตัถุไม่มีรูปร่าง ซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได ้

ความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์หมายถึง ความผิดเก่ียวกบัทรัพยส์ามารถแบ่งออกตามหลกัเกณฑ์
ทัว่ไป ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย สามารถแบ่งแยกหมวดความผดิเก่ียวกบัทรัพยอ์อกเป็น 
8 หมวด ดงัน้ี หมวด 1 ฐานลกัทรัพย ์และวิ่งราวทรัพย ์หมวด 2 ฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย ์ชิงทรัพย ์
และปลน้ทรัพย ์หมวด 3 ฐานฉ้อโกง หมวด 4 ฐานโกงเจา้หน้ี หมวด 5 ฐานยกัยอก หมวด 6 ฐาน
รับของโจร   หมวด 7 ฐานทาํใหเ้สียทรัพย ์และหมวด 8 ฐานบุกรุก 

พฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์หมายถึง การแสดงออกของการกระทาํของบุคคลท่ี
ขดัต่อบทบัญญติัของกฎหมายว่าด้วยความผิดเก่ียวกับทรัพย์ ซ่ึงในงานวิจัยน้ีมีขอบเขตอยู่ใน
ประเดน็ของ การลกัทรัพย ์การวิ่งราวทรัพย ์การชิงทรัพย ์และการปลน้ทรัพย ์
 อาชญากรรม หมายถึง  การกระทาํผิดท่ีฝ่าฝืนกฎระเบียบ กฎหมายอาญาท่ีรัฐบญัญติัข้ึน 
และกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสงัคม (กรอบทางกฎหมาย) 
 

1.7  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
 

1.7.1  ทราบถึงปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์ 
1.7.2  ทราบถึงความแตกต่างของปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการกระทาํผิด

เก่ียวกบัทรัพยร์ะหวา่งกลุ่มผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพยก์บักลุ่มประชาชนทัว่ไป 
1.7.3  สามารถนําผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแกไ้ขพฤติกรรมการ

กระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของสงัคมได ้
 



 
บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย”์ 
ศึกษาเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ รวบรวม ตาํรา เอกสารทางวิชาการ 
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และทาํการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1  ความหมายของทรัพย ์
2.2  การกระทาํผดิ และความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
2.3  ประมวลกฎหมายอาญาว่าดว้ยความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์       

ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ 
2.4  แนวคิดทฤษฎีในการอธิบายสาเหตุการกระทาํผดิหรือพฤติกรรมอาชญากรรม 
2.5  ทฤษฎีการเรียนรู้ (Aker’s Social Learning Theory) 
2.6  ทฤษฎีกดดนัทางสงัคม (Strain Theory) 
2.7  ทฤษฎีวา่ดว้ยการลงโทษ  
2.8  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
2.9  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

  

2.1  ความหมายของทรัพย์ 
  

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ (2554: 301-302) ไดก้ล่าวว่า ทรัพย ์มีความหมายตามประมวล
กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.127 มาตรา 6 (10) ว่าหมายถึง บรรดาส่ิงของอันบุคคลสามารถมี
กรรมสิทธ์ิหรือถืออาํนาจเป็นเจา้ของได ้เป็นตน้วา่ เงินตรา และบรรดาส่ิงของอนัพึงเคล่ือนจากท่ีได้
กดี็ และเคล่ือนท่ีไม่ไดก้ดี็  

ส่วนในประมวลกฎหมายอาญาปัจจุบนัไม่ไดบ้ญัญติันิยามความหมายไว  ้ดงันั้นการจะ
ทราบความหมายของคาํวา่ “ทรัพย”์ ตอ้งพิจารณาความหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
ตามหลกัท่ีว่า กฎหมายย่อมเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนัอยู่ เวน้แต่ตามบทบญัญติันั้นๆ จะแสดงว่าไม่
ประสงคจ์ะใหมี้ความหมายดงัปรากฏตามกฎหมายอ่ืน ดงันั้นตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
มาตรา 137 และมาตรา 138 ไดบ้ญัญติัไวว้า่  
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มาตรา 137 ทรัพย ์หมายความวา่ วตัถุมีรูปร่าง 
มาตรา 138 ทรัพยสิ์น หมายความรวมทั้งทรัพยแ์ละวตัถุไม่มีรูปร่าง ซ่ึงอาจมีราคาและอาจ

ถือเอาได ้
  

2.2  การกระทาํผดิ และความผดิเกีย่วกบัทรัพย์ 
  
 2.2.1  การกระทาํผดิ 

แสวง  บุญเฉลิมวิภาส (2539: 35-39) ไดก้ล่าวว่า ตามหลกักฎหมายอาญา การกระทาํ คือ        
การเคล่ือนไหวหรือไม่เคล่ือนไหวร่างกายภายใตบ้งัคบัของจิตใจ ซ่ึงเรียกว่า โดยรู้สํานึก และใน
ความหมายของกฎหมาย การกระทาํจึงมิไดห้มายเฉพาะการเคล่ือนไหวร่างกายหรือไม่เคล่ือนไหว
ร่างกายเท่านั้น แต่ยงัหมายรวมถึงการเคล่ือนไหวหรือไม่เคล่ือนไหวร่างกายจะตอ้งเป็นไปตามการ
บงัคบัของจิตใจด้วย ดังนั้น การเคล่ือนไหวร่างกายของคนละเมอ คนถูกสะกดจิต หรืออาการ
กระตุกท่ีเกิดจากการสั่งการของไขสันหลงั ท่ีเรียกว่า Reflex Action หรืออาการโรคลมชกั หรือ
เคล่ือนไหวร่างกายของทารกยอ่มไม่ถือวา่เป็นการกระทาํในความหมายของกฎหมาย 
 และหากพิจารณาขั้นตอนของการกระทาํ จะประกอบไปดว้ย 1)  มีความคิดท่ีจะกระทาํ  2)  
มีการตกลงในท่ีจะกระทาํตามท่ีคิดไว ้3)  ตอ้งไดก้ระทาํไปตามท่ีตกลงใจนั้น 

2.2.1.1  ประเภทของการกระทาํ 
1)  การกระทาํในเชิงบวก เป็นการกระทาํท่ีแสดงออกภายนอกโดยการ

เคล่ือนไหวร่างกายภายใตบ้งัคบัของจิตใจ ซ่ึงอาจจะกระทาํเองหรือโดยผา่นผูอ่ื้น อาจเกิดข้ึนได ้2 กรณี 
ไดแ้ก่ 1) การกระทาํโดยตรง เป็นการกระทาํของบุคคลนั้นเอง เช่น การยงิปืน ใชมี้ดแทง เป็นตน้ โดยมี
การคิด ตกลงใจ และไดก้ระทาํการตามท่ีคิดและตกลงใจนั้น นอกจากน้ีการกระทาํโดยตรง ผูก้ระทาํ
อาจจะไม่ไดก้ระทาํการในทุกขั้นตอน แต่อาจอาศยับุคคลอ่ืน เพื่อให้บรรลุถึงความตอ้งการนั้นก็ได ้
โดยบุคคลนั้นขาดความคิด ตกลงใจท่ีจะกระทาํการนั้น เช่น การสะกดจิตผูอ่ื้น การใชก้าํลงัข่มขู่
ผูอ่ื้น เป็นตน้ 2) การกระทาํโดยออ้ม ซ่ึงในบางกรณีผูก้ระทาํอาจจะไม่ไดก้ระทาํผิดเอง แต่ไดใ้ช้
บุคคลอ่ืนท่ีไม่ตอ้งรับผดิชอบทางอาญาเป็นเคร่ืองมือในการกระทาํความผดิแทน เช่น ใชเ้ด็กท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะ กระทาํในลกัษณะของการทาํใหบุ้คคลนั้นสาํคญัผดิในขอ้เทจ็จริง  

2) การกระทาํในเชิงลบ เป็นการกระทําโดยไม่เคล่ือนไหวร่างกาย 
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กรณี ไดแ้ก่ 1) การกระทาํโดยการงดเวน้ โดยพิจารณาจาก (1) การท่ีบุคคล
นั้นมีหนา้ท่ี (2) เป็นหนา้ท่ี ซ่ึงจะตอ้งกระทาํเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลนั้นข้ึน ซ่ึงการพิจารณาจะตอ้ง
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ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ั้งสองน้ี โดยในจะตอ้งพิจารณาว่าบุคคลนั้นมีหนา้ท่ีในกรณีนั้น ๆ หรือไม่ 
ซ่ึงหน้าท่ีดงักล่าวน้ีมิไดจ้าํกดัอยู่เฉพาะหน้าท่ีตามกฎหมาย แต่เป็นหน้าท่ีท่ีกระทาํเพื่อป้องกนัผล
ตามวิสัยและพฤติการณ์ท่ีผูน้ั้นมีความสัมพนัธ์ในกรณีอ่ืนดว้ย 2) การกระทาํโดยละเวน้ เป็นการ
กระทาํในเชิงลบ คือ เป็นการกระทาํโดยไม่เคล่ือนไหวร่างกายอีกกรณีหน่ึง ซ่ึงเกิดข้ึนจากการท่ี
กฎหมายบญัญติัใหบุ้คคลตอ้งกระทาํการบางอยา่งตามท่ีกฎหมายกาํหนด หากไม่กระทาํการยอ่มถือ
วา่เป็นความผดิ 

สรุป พฤติกรรมการกระทาํผิด หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในสังคมท่ีแสดงออกใน
ลกัษณะเคล่ือนไหวร่างกายและไม่เคล่ือนไหวร่างกาย โดยมีความคิดท่ีจะกระทาํ มีการตกลงใจท่ีจะ
กระทาํตามท่ีคิดไว ้และตอ้งไดก้ระทาํไปตามท่ีตกลงใจนั้น อนัส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
ต่อประชาชนและสงัคม ซ่ึงขดัต่อบรรทดัฐานและกฎหมายของสงัคมนั้นๆ   

                                                                                                                                                                
2.2.2  ความผดิเกีย่วกบัทรัพย์  
ความหมายของความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์ไดมี้ผูใ้หค้วามหมาย ดงัน้ี 
ความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์(ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2554: 301-302) หมายถึง ความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา ลกัษณะ 12 แบ่งเป็น 8 หมวด ประกอบดว้ย ความผิดฐานลกัทรัพยแ์ละ
วิ่งราวทรัพย ์ตามมาตรา 334-336 ความผิดฐานกรรโชกทรัพย ์รีดเอาทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้
ทรัพย ์ตามมาตรา 339-340 ความผดิฐานฉอ้โกง ตามมาตรา 341-348 ความผิดฐานโกงเจา้หน้ี ตาม
มาตรา 349-351 ความผดิฐานยกัยอก ตามมาตรา 352-356 ความผดิฐานรับของโจร ตามมาตรา 357 
ความผดิฐานทาํใหเ้สียทรัพย ์ตามมาตรา 358-361 และความผดิฐานบุกรุก ตามมาตรา 362-366  

ความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์มีข้ึนเพื่อคุม้ครองสิทธิในทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นของบุคคลไม่ว่าจะ
เป็นในแง่กรรมสิทธ์ิหรือการครอบครอง รวมทั้งการใชป้ระโยชน์ในทรัพยห์รือทรัพยสิ์นนั้นๆ ซ่ึง
ความผดิท่ีไดก้ระทาํ ไดแ้ก่ การไม่เคารพในสิทธิดงักล่าวของบุคคล  
 

2.3  ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผดิเกีย่วกบัทรัพย์ (ลกัทรัพย์ วิง่ราวทรัพย์              

       ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) 
 

พระราชบัญญัติการใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 (สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, 2551: 90-95) ไดก้ล่าววา่ ความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์ตามท่ีบญัญติัไวใ้นลกัษณะ 12ไดบ้ญัญติั
ลกัษณะความผิดไว ้8 หมวด และงานวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษา ความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์ในหมวด 1 ฐาน
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ความผดิลกัทรัพยแ์ละว่ิงราวทรัพย ์ตามท่ีบญัญติัไวใ้น มาตรา 334 ถึง มาตรา 336 และในหมวด 2 
ฐานความผิดชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์ตามท่ีบญัญติัไวใ้น มาตรา 339 ถึง มาตรา 340 มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

หมวด 1 ความผดิฐานลกัทรัพย ์และวิ่งราวทรัพย ์ 
เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ (2550: 19) กล่าววา่ ความผดิฐานลกัทรัพยป์ระกอบดว้ย 

1) องคป์ระกอบภายนอก 1) ผูใ้ด (ผูก้ระทาํ) 2) เอาไป (การกระทาํ) 3) ทรัพยข์อง
ผูอ่ื้น หรือท่ีผูอ่ื้นเป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ย (วตัถุแห่งการกระทาํ) 

2) องคป์ระกอบภายใน 1) เจตนา (เจตนาธรรมดา กล่าวคือ “ประสงคต่์อผล หรือ
เลง็เห็นผล”)2) เจตนาพิเศษ “โดยทุจริต” 
 ขอ้สังเกต จากองคป์ระกอบภายนอก 3 ประการดงักล่าว การกระทาํจะครบองคป์ระกอบ
ภายนอกของความผดิฐานลกัทรัพย ์กต่็อเม่ือครบหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  1)  ทรัพยน์ั้นตอ้งเป็นของผูอ่ื้น หรือผูอ่ื้นเป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ย (กรรมสิทธ์ิรวม) 
  2)  ผูก้ระทาํ “เอาไป” ซ่ึงทรัพยน์ั้น อนัหมายความวา่ 

(1)  ทรัพยน์ั้นตอ้งมีผูอ่ื้นครอบครองอยูใ่นขณะนั้น 
(2)  ผูก้ระทาํเขา้ครอบครองทรัพยน์ั้น 
(3)  การเขา้ครอบครองทรัพยน์ั้นเป็นตามขอ้ 2.2 เป็นการแยง่การครอบครอง 
(4)  ผูก้ระทาํพาทรัพยน์ั้นเคล่ือนท่ีไปในลกัษณะท่ีเป็นการตดักรรมสิทธ์ิของ

เจา้ของทรัพยต์ลอดไป ไม่ใช่แต่เพียงเอาไปชัว่คราว 
เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ (2550: 377-378) กล่าวถึงความผดิฐานวิ่งราวทรัพยป์ระกอบดว้ย 

1)   องคป์ระกอบภายนอก 1) ผูใ้ด 2) ลกัทรัพย ์3) โดยฉกฉวยเอาซ่ึงหนา้ 
2)   องคป์ระกอบภายใน 1) เจตนาธรรมดา กล่าวคือ “ประสงคต่์อผล หรือเลง็เห็น

ผล” 2) เจตนาพิเศษ “โดยทุจริต” 
 อธิบาย การวิ่งราวทรัพย ์คือ การลกัทรัพยโ์ดยการฉกฉวยเอาซ่ึงหนา้ กล่าวคือ การ

พาทรัพยเ์คล่ือนท่ีนั้นเป็นการ “ฉกฉวยเอาซ่ึงหนา้” 
 ความผดิฐานลกัทรัพยแ์ละวิ่งราวทรัพยต์ามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 ไดบ้ญัญติัไว้
ดงัน้ี 

มาตรา 334  ผูใ้ดเอาทรัพยข์องผูอ่ื้น หรือท่ีผูอ่ื้นเป็นเจา้ของรวมอยู่ดว้ยไปโดยทุจริต ผูน้ั้น 
กระทาํความผดิฐานลกัทรัพย ์ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกพนับาท 

มาตรา 335 ผูใ้ดลกัทรัพย ์
(1)  ในเวลากลางคืน 
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(2)  ในท่ีหรือบริเวณท่ีมีเหตุเพลิงไหม ้การระเบิด อุทกภยั หรือ ในท่ีหรือบริเวณท่ี
มีอุบติัเหตุ เหตุทุกขภยัแก่รถไฟ หรือยานพาหนะอ่ืนท่ีประชาชนโดยสาร หรือภยัพิบติัอ่ืนทาํนอง
เดียวกนัหรืออาศยั โอกาสท่ีมีเหตุเช่นวา่นั้น หรืออาศยัโอกาสท่ีประชาชนกาํลงัต่ืนกลวัภยนัตราย   ใดๆ 

(3)  โดยทาํอนัตรายส่ิงกีดกั้นสําหรับคุม้ครองบุคคลหรือทรัพย ์หรือโดยผ่านส่ิง
เช่นวา่นั้นเขา้ไปดว้ยประการใดๆ 

(4)  โดยเขา้ทางช่องทางซ่ึงไดท้าํข้ึนโดยไม่ไดจ้าํนงใหเ้ป็นทางคนเขา้ หรือเขา้ทาง
ช่องทางซ่ึงผูเ้ป็นใจเปิดไวใ้ห ้

(5)  โดยแปลงตวัหรือปลอมตวัเป็นผูอ่ื้น มอมหน้าหรือทาํดว้ย ประการอ่ืนเพื่อ
ไม่ใหเ้ห็นหรือจาํหนา้ได ้

(6)  โดยลวงวา่เป็นเจา้พนกังาน 
(7)  โดยมีอาวธุ หรือโดยร่วมกระทาํความผดิดว้ยกนัตั้งแต่สองคนข้ึนไป 
(8)  ในเคหสถาน สถานท่ีราชการหรือสถานท่ีท่ีจดัไวเ้พื่อให ้บริการสาธารณท่ีตน

ไดเ้ขา้ไปโดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือซ่อนตวัอยู ่ในสถานท่ีนั้น ๆ 
(9)  ในสถานท่ีบูชาสาธารณ สถานีรถไฟ ท่าอากาศยานท่ีจอดรถ หรือเรือสาธารณะ 

สาธารณสถานสาํหรับขนถ่ายสินคา้ หรือในยวดยานสาธารณ 
(10)  ท่ีใชห้รือมีไวเ้พื่อสาธารณประโยชน์ 
(11)  ท่ีเป็นของนายจา้งหรือท่ีอยูใ่นความครอบครองของนายจา้ง 
(12)  ท่ีเป็นของผูมี้อาชีพกสิกรรม บรรดาท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ พืชพนัธ์ุ สัตว์หรือ

เคร่ืองมืออนัมีไวส้าํหรับประกอบกสิกรรมหรือไดม้า จากการกสิกรรมนั้น 
ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองพนับาทถึงหน่ึงหม่ืนบาท 

ถา้ความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระทาํท่ีประกอบด้วยลักษณะ ดังท่ีบัญญัติไวใ้นอนุมาตรา 
ดงักล่าวแลว้ตั้งแต่สองอนุมาตราข้ึนไป ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงเจ็ดปี และ
ปรับตั้งแต่สองพนับาทถึงหน่ึงหม่ืนส่ีพนับาท 
 ถ้าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระทาํต่อทรัพย์ท่ีเป็นโค กระบือ เคร่ืองกล หรือ
เคร่ืองจกัรท่ีผูมี้อาชีพกสิกรรมมีไวส้ําหรับ ประกอบกสิกรรมผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่
หน่ึงปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองพนับาทถึงสองหม่ืนบาท 

ถา้การกระทาํความผดิดงักล่าวใน มาตราน้ี เป็นการกระทาํโดยความจาํใจหรือความยากจน
เหลือทนทานและทรัพยน์ั้นมีราคาเลก็นอ้ยศาลจะลงโทษผูก้ระทาํความผิดดงัท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 
334 กไ็ด ้

มาตรา 336 ผูใ้ดลกัทรัพยโ์ดยฉกฉวยเอาซ่ึงหนา้ ผูน้ั้นกระทาํความผดิฐานวิ่งราวทรัพย ์ตอ้ง
ระวางโทษจาํคุกไม่เกินหา้ปี และปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
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ถา้การวิ่งราวทรัพย ์เป็นเหตุให้ผูอ่ื้นรับอนัตรายแก่กายหรือจิตใจ ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษ
จาํคุกตั้งแต่สองปี ถึงเจด็ปี และปรับตั้งแต่ส่ีพนับาทถึงหน่ึงหม่ืนส่ีพนับาท 

ถา้การวิ่งราวทรัพย ์เป็นเหตุให้ผูอ่ื้นรับอนัตรายสาหัส ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่
สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกพนับาทถึงสองหม่ืนบาท 

ถา้การวิ่งราวทรัพย ์เป็นเหตุใหผู้อ่ื้นถึงแก่ความตาย ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่ห้า
ปีถึงสิบหา้ปี และปรับตั้งแต่หน่ึงหม่ืนบาทถึงสามหม่ืนบาท 

หมวด 2 ความผดิฐานชิงทรัพยแ์ละปลน้ทรัพย ์ 
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ (2554: 332) กล่าววา่ ความผดิฐานชิงทรัพย ์ประกอบดว้ย 

1)   องคป์ระกอบภายนอก 1) เอาไป 2) ทรัพยข์องผูอ่ื้นหรือท่ีผูอ่ื้นเป็นเจา้ของ
รวมอยูด่ว้ย 3) โดยใชก้าํลงัประทุษร้ายหรือขู่เขญ็วา่ในทนัใดนั้นจะใชก้าํลงัประทุษร้าย 

2)   องคป์ระกอบภายใน 1) เจตนา ซ่ึงตอ้งคลุมถึงการ “เอาไป” และ “ทรัพยข์อง
ผูอ่ื้น” หรือ “ท่ีผูอ่ื้นเป็นเจา้ของรวม” อยูด่ว้ยและคลุมถึงการ “ใชก้าํลงัประทุษร้ายหรือขู่เขญ็ว่าใน
ทนัใดนั้นจะใชก้าํลงัประทุษร้าย” 2) มูลเหตุจูงใจ “ทุจริต” ซ่ึงตอ้งเป็นมูลเหตุท่ีชกัจูงใจใหเ้อาทรัพย์
ของผูอ่ื้นหรือซ่ึงผูอ่ื้นเป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ยไป 3)  มูลเหตุชกัจูงใจอยา่งใดอยา่งหน่ึงใน 5 ประการ
ดงัต่อไปน้ี คือ (1)  ใหค้วามสะดวกแก่การลกัทรัพยห์รือการพาเอาทรัพยไ์ป (2)  ให ้ยืน่ใหซ่ึ้งทรัพย์
นั้น (3)  ยดึถือเอาทรัพยน์ั้นไว ้(4)  ปกปิดการกระทาํความผดินั้น หรือ (5)  ใหพ้น้จากการจบักมุ 
  การชิงทรัพย ์ไดแ้ก่ การลกัทรัพยโ์ดยใชก้าํลงัประทุษร้ายหรือขู่เขญ็วา่ในทนัใดนั้น
จะใชก้าํลงัประทุษร้ายโดยมี “มูลเหตุชกัจูงใจ” 

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ (2554: 336-337) กล่าววา่ ความผดิฐานปลน้ทรัพย ์ประกอบดว้ย 
1)  องคป์ระกอบภายนอก 1) เอาไป  2) ทรัพยข์องผูอ่ื้นหรือท่ีผูอ่ื้นเป็นเจา้ของ

รวมอยูด่ว้ย 3) โดยใชก้าํลงัประทุษร้ายหรือขู่เขญ็ว่าในทนัใดนั้นจะใชก้าํลงัประทุษร้าย 4) โดยร่วม
กระทาํความผดิดว้ยกนัตั้งแต่สามคนข้ึนไป (หมายถึงตวัการดว้ยกนัตามมาตรา 43)  
  2)  องคป์ระกอบภายใน 1) เจตนาธรรมดา ซ่ึงตอ้งคลุมถึง (ก) การเอาไป (ข) ทรัพย์
เป็นของผูอ่ื้น หรือท่ีผูอ่ื้นเป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ย (ค) ใชก้าํลงัประทุษร้ายหรือขู่เขญ็ว่าในทนัใดนั้น
จะใชก้าํลงัประทุษร้าย และ (ง) ร่วมกนักระทาํดว้ยกนัตั้งแต่สามคนข้ึนไป คือ ตอ้งรู้ว่าการชิงทรัพย์
นั้นจะร่วมกระทาํดว้ยกนัตั้งแต่สามคนข้ึนไป 2) มูลเหตุจูงใจ “ทุจริต” ซ่ึงตอ้งเป็นมูลเหตุท่ีชกัจูงใจ
ใหเ้อาทรัพยข์องผูอ่ื้นหรือซ่ึงผูอ่ื้นเป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ยไป 3) มูลเหตุชกัจูงใจอยา่งใดอยา่งหน่ึงใน 
5 ประการดงัต่อไปน้ี คือ (1) ใหค้วามสะดวกแก่การลกัทรัพยห์รือการพาเอาทรัพยไ์ป (2) ให ้ยืน่ให้
ซ่ึงทรัพยน์ั้น (3) ยึดถือเอาทรัพยน์ั้นไว ้(4) ปกปิดการกระทาํความผิดนั้น หรือ (5) ให้พน้จากการ
จบักมุ 

 การปลน้ทรัพย ์หมายถึง ผูใ้ดชิงทรัพย ์โดยร่วมกนักระทาํความผดิดว้ยกนัตั้งแต่ 3 
คนข้ึนไป มีความผดิฐานปลน้ทรัพย ์
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ความผดิฐานชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพยต์ามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 ไดบ้ญัญติัไวด้งัน้ี 
มาตรา 339 ผูใ้ดลกัทรัพยโ์ดยใชก้าํลงัประทุษร้าย หรือขู่เขญ็ว่า ในทนัใดนั้นจะใชก้าํลงั

ประทุษร้าย เพื่อ 
  (1)  ใหค้วามสะดวกแก่การลกัทรัพยห์รือการพาทรัพยน์ั้นไป 

(2)  ใหย้ืน่ใหซ่ึ้งทรัพยน์ั้น 
(3)  ยดึถือเอาทรัพยน์ั้นไว ้
(4)  ปกปิดการกระทาํความผดินั้น หรือ 
(5)  ใหพ้น้จากการจบักมุ 

ผูน้ั้นกระทาํความผิดฐานชิงทรัพย ์ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่
หน่ึงหม่ืนบาทถึงสองหม่ืนบาท 

ถา้ความผิดนั้นเป็นการกระทาํท่ีประกอบดว้ยลกัษณะดงัท่ีบญัญติัไว  ้ในอนุมาตราหน่ึง
อนุมาตรา แห่ง มาตรา 335 หรือเป็นการกระทาํต่อ ทรัพยท่ี์เป็นโค กระบือ เคร่ืองกลหรือเคร่ืองจกัร 
ท่ีผูมี้อาชีพกสิกรรม มีไวส้าํหรับประกอบกสิกรรม ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่ สิบปีถึงสิบ
หา้ปี และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสามหม่ืนบาท 

ถา้การชิงทรัพยเ์ป็นเหตุใหผู้อ่ื้นรับอนัตรายแก่กายหรือจิตใจ ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษจาํคุก
ตั้งแต่สิบปีถึงยีสิ่บปี และปรับตั้งแต่ สองหม่ืนบาทถึงส่ีหม่ืนบาท 

ถา้การชิงทรัพยเ์ป็นเหตุให้ผูอ่ื้นรับอนัตรายสาหัส ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่สิบ
หา้ปีถึงยีสิ่บปี และปรับตั้งแต่สามหม่ืนบาท ถึงส่ีหม่ืนบาท  

ถา้การชิงทรัพยเ์ป็นเหตุให้ผูอ่ื้นถึงแก่ความตาย ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษประหารชีวิต หรือ
จาํคุกตลอดชีวิต 

มาตรา 340 ผูใ้ดชิงทรัพยโ์ดยร่วมกนักระทาํความผิดดว้ยกนัตั้งแต่สามคนข้ึนไป ผูน้ั้น
กระทาํความผิดฐานปลน้ทรัพย ์ตอ้งระวางโทษจาํคุก ตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สอง
หม่ืนบาทถึงสามหม่ืนบาท 

ถา้ในการปลน้ทรัพยผ์ูก้ระทาํแมแ้ต่คนหน่ึงคนใด มีอาวุธติดตวัไป ดว้ยผูก้ระทาํตอ้งระวาง
โทษจาํคุกตั้งแต่สิบสองปีถึงยีสิ่บปีและปรับ ตั้งแต่สองหม่ืนส่ีพนับาทถึงส่ีหม่ืนบาท 

ถา้การปลน้ทรัพยเ์ป็นเหตุให้ผูอ่ื้นรับอนัตรายสาหสั ผูก้ระทาํตอ้ง ระวางโทษจาํคุกตลอดชีวิต 
หรือจาํคุกตั้งแต่สิบหา้ปีถึงยีสิ่บปี 

ถา้การปลน้ทรัพยไ์ดก้ระทาํโดยแสดงความทารุณ จนเป็นเหตุให้ ผูอ่ื้นรับอนัตรายแก่กาย
หรือจิตใจ ใชปื้นยงิ ใชว้ตัถุระเบิดหรือกระทาํทรมาน ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษจาํคุกตลอดชีวิต หรือ
จาํคุกตั้งแต่สิบหา้ปีถึงยีสิ่บปี 

ถา้การปลน้ทรัพยเ์ป็นเหตุให้ผูอ่ื้นถึงแก่ความตาย ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษประหารชีวิต  
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2.4  แนวคดิทฤษฎใีนการอธิบายสาเหตุการกระทาํผดิหรือพฤตกิรรมอาชญากรรม 
 
 พรชยั ขนัตี (2553: 33-51) ไดก้ล่าวว่า การศึกษาสาเหตุของอาชญากรรมไดศึ้กษามาเป็น
เวลานาน จากหลักฐานนักวิชาการหลายท่านเช่ือว่า มีการศึกษาสาเหตุของอาชญากรรมหรือ
พฤติกรรมกระทาํผิดโดยมีการพฒันาเป็นทฤษฎีอาชญาวิทยา อีกทั้งมีการอธิบายถึงสาเหตุของ
อาชญากรรมหรือพฤติกรรมการกระทาํผดิโดยแบ่งออกเป็น 6 ช่วงเวลาดงัต่อไปน้ี 
  1)  ยคุความดีและความชัว่ร้าย (Good Versus Evil) 

ในยุคน้ีเช่ือว่าปรากฏการณ์ต่างๆเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เป็นเร่ืองของอาํนาจลึกลบั
ไม่วา่จะเป็นอาํนาจของพระเจา้หรือปีศาจ   

2)  ยคุอาชญาวิทยาดั้งเดิม (Classical Criminology) 
ยคุน้ีเช่ือว่ามนุษยส์ามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองได ้โดยมนุษยมี์เหตุผล รู้จกัคิด

ก่อนมีพฤติกรรม และมีการแสวงหาความสุขตลอดเวลา ดงันั้นอาชญากรรมหรือการกระทาํผิดเป็น
ผลมาจากการท่ีมนุษยต์ดัสินใจเลือก ผา่นกระบวนการท่ีมีเหตุผลท่ีจะมีพฤติกรรมเช่นนั้น และจาก
แนวคิดน้ีทาํให้มีการพฒันาเป็นทฤษฎีอาชญาวิทยาใหม่ โดยยึดหลกัการของสาํนกัยุคดั้งเดิม ซ่ึงมี
ตวัอยา่งทฤษฎีท่ีสาํคญั เช่น ทฤษฎีคิดก่อนกระทาํผดิ ทฤษฎีป้องกนั เป็นตน้ 
  3)  ยคุอาชญาวิทยาแนววิทยาศาสตร์ (Nineteenth-Century Positivism) 

เป็นยุคแห่งการนาํเอาหลกัการทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายสาเหตุของพฤติกรรม
อาชญากรรม โดยเช่ือว่าพฤติกรรมอาชญากรรมเกิดมาจากปัจจยัท่ีอยูเ่หนือการควบคุม ซ่ึงมีสาเหตุ
หลกั 2 ประการ คือ 1) ความผิดปกติทางร่างกาย ประกอบไปดว้ยกลุ่มทฤษฎีทางชีววิทยา 4 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ (1) Biological Inferiority Theory (2) Body-type Theory (3) Difference and Defectiveness 
Theory และ 4 Nutrition and Vitamin Theory  2) ความผดิปกติทางจิตใจ ประกอบไปดว้ยทฤษฎี
กลุ่มแนวจิตวิทยา ซ่ึงเช่ือว่า จิตใจเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการตดัสินใจหรือมีส่วนทาํให้บุคคลมี
พฤติกรรมอาชญากรรม ดงันั้นพฤติกรรมเบ่ียงเบนหรืออาชญากรรม จะเกิดจากความผิดปกติของ
จิตใจหรือกระบวนการตดัสินใจของมนุษย ์ตวัอยา่งทฤษฎีกลุ่มน้ีเช่น ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ และทฤษฎี
บุคลิกภาพ เป็นตน้ 
  4)  ยคุอาชญาวิทยาเชิงสงัคมศาสตร์ (Sociological Criminology) 

เน่ืองจากโลกได้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการเพ่ิมข้ึนของจาํนวน
ประชากร การเปล่ียนแปลงระบบการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมจากสังคมเกษตรเป็น
สงัคมอุตสาหกรรม ซ่ึงลว้นแลว้แต่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย ์ดงันั้นในยคุน้ีจึงเช่ือวา่ สภาพ
สังคมและกระบวนการทางสังคมเป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีอิทธิพลช้ีนาํ รวมทั้งโน้มน้าวและชกัจูงให้
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บุคคลมีพฤติกรรมต่างๆ รวมทั้งพฤติกรรมการกระทาํผดิ และจากแนวคิดน้ีจึงส่งผลใหมี้ทฤษฎีทาง
อาชญาวิทยาท่ีไดรั้บการพฒันา ไดแ้ก่ 1) ทฤษฎีสงัคมไร้ระเบียบ (Social Disorganization) 2) ทฤษฎี
กดดนั (Strain Theory) 3) ทฤษฎีวฒันธรรมรอง (Subcultural Theory) 4) ทฤษฎีการเรียนรู้ (Social 
Learning Theory) และ 5) ทฤษฎีควบคุมทางสงัคม (Social Control Theory) 
  5)  ยคุอาชญาวิทยาแนวขดัแยง้ (Conflict Criminology) 

ในยุคน้ีมีแนวคิดท่ีเช่ือว่า ความแตกต่างขององคป์ระกอบต่างๆในสังคมเป็นบ่อ
เกิดสําคญัของพฤติกรรมอาชญากรรม ไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม เช้ือชาติ 
ศาสนา หรือแนวคิด จะนาํมาซ่ึงความขดัแยง้ในสังคมและในท่ีสุดก็จะสร้างเป็นปัญหาอาชญากรรม
ข้ึนมา รวมถึงเช่ือว่าผลประโยชน์หรือการเอารัดเอาเปรียบ จะเป็นปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความขดัแยง้ใน
สังคม อนัจะนํามาซ่ึงการแบ่งสังคมออกเป็นฝ่าย และตามมาด้วยการแย่งชิงผลประโยชน์ และ
กลายเป็นพฤติกรรมอาชญากรรมในท่ีสุด และทฤษฎีกลุ่มน้ีสามารถแบ่งแยกได ้ เช่น ทฤษฎีความ
ขดัแยง้  ทฤษฎีแนวมาร์กซิสส์ (Marxist Crimilogy) เป็นตน้ 
  6)  อาชญาวิทยายคุปัจจุบนั (Criminology Today) 

ในยุคน้ีได้มีการพฒันาปรับปรุงแนวคิดอาชญาวิทยาท่ีได้รับการยอมรับ เช่น 
แนวคิดดั้งเดิม แนวคิดสังคมศาสตร์ หรือแนวคิดขดัแยง้ เป็นตน้ นาํมาพฒันาเป็นแนวคิดอาชญา
วิทยาข้ึนใหม่ โดยเช่ือวา่ พฤติกรรมอาชญากรรมมีสาเหตุมาจากหลายปัจจยั แนวคิดในยคุปัจจุบนัน้ี
จึงมีการนาํทฤษฎีท่ีมีอยูม่าผสมผสานกนัเพื่อนาํมาใชอ้ธิบายสาเหตุของพฤติกรรมอาชญากรรมให้
ถูกตอ้งและแม่นยาํมากข้ึน ดงันั้นทฤษฎีอาชญาวิทยาแนวใหม่ จึงมีลกัษณะเป็นการพฒันาแนวคิด
หรือหลกัทฤษฎีเดิมให้สมบูรณ์แบบยิ่งข้ึน ซ่ึงเรียกว่า ทฤษฎีผสมผสาน (Integrated Theory)          
โดยสามารถแบ่งแยกได ้3 กลุ่มตามลกัษณะการรวมตวัของทฤษฎี ไดแ้ก่ 1) Multifactor Theories              
2) Latent Trait Theories และ 3) Development or Life-course Theories  
 ประธาน วฒันวาณิชย ์(2546: 156-239) ไดก้ล่าววา่ การอธิบายสาเหตุของอาชญากรรมหรือ
การกระทาํผดิ มีการอธิบายแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดงัน้ี 

1)  การอธิบายสาเหตุแห่งอาชญากรรมทางด้านบุคคล ประกอบไปดว้ยทฤษฎี
ต่างๆท่ีนาํมาใชอ้ธิบายจาํนวนมาก โดยทัว่ไปทฤษฎีต่างๆเหล่าน้ีเกิดจากแนวคิดว่าอาชญากรรมและ
ผูก้ระทาํผิดเป็นผูท่ี้มีความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจ โดยมีการศึกษาท่ีสนับสนุนการอธิบาย
ทางดา้นน้ี ตวัอยา่งเช่น การศึกษาของลอมโบรโซ 

เป็นการศึกษาลกัษณะของอาชญากรและความดอ้ยทางกรรมพนัธ์ุ โดยไดรั้บการ
ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษรุ่นก่อนๆ โดย ป.รัตนปัญญา (2545: 47-48) กล่าวว่า ลอมโบรโซ เช่ือว่า 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมกบัอิทธิพลของพนัธุกรรม จะเป็นปัจจยัท่ีทาํให้บุคคลก่ออาชญากรรม
หรือกระทาํผดิ  
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2) ทฤษฎีจิตเวช เป็นการอธิบายสาเหตุของอาชญากรรมหรือการกระทาํผิดท่ี
อาศยัแนวทางการศึกษาท่ีวา่บุคคลมีบุคลิกภาพพิเศษของตนเอง  

3) การอธิบายสาเหตุแห่งอาชญากรรมทางดา้นสังคม โดยมีการศึกษาและอธิบาย
สาเหตุของอาชญากรรมแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ 1) โครงสร้างทางสังคม จะพิจารณาความสัมพนัธ์
ระหวา่งอาชญากรรมกบัโครงสร้างหรือองคก์รทางสังคมและอาชญากรรมมีความสัมพนัธ์กบัระบบ
ของสังคมอย่างไร และเม่ือโครงสร้างของสังคมเปล่ียนไป อาชญากรรมย่อมเปล่ียนแปลงไปดว้ย 
และ 2) กระบวนการของสงัคม จะพิจารณาดา้นกระบวนการของสังคม  ซ่ึงบุคคลมีแนวโนม้ในการ
ประกอบอาชญากรรมมากกว่าการเป็นผูเ้คารพหรือปฏิบติัตามกฎหมาย และจากแนวทางทั้ง 2 น้ีก็
ประกอบไปดว้ยทฤษฎีท่ีนาํมาอธิบายสาเหตุของอาชญากรรมท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

(1)  ทฤษฎีโครงสร้างทางสังคม เช่น ทฤษฎีโครงสร้างทางสังคมและการไร้
กฎเกณฑ ์เนน้ถึงแนวคิดเร่ือง Anomie ซ่ึงบุคคลท่ีนาํเสนอแนวคิดน้ี เช่น Durkeim (1917) โดยไดใ้ห้
ความหมายของ Anomie ว่าหมายถึง การท่ีสังคมสลบัซบัซอ้นมากข้ึน จะทาํให้ความสัมพนัธ์ของ
บุคคลในสงัคมไม่มัน่คง กล่าวคือสภาวะท่ีเป็น Anomie หมายถึง  การไม่สามารถปรับตวัของบุคคล
ไดเ้ม่ือมีการเปล่ียนแปลงความเป็นปึกแผน่ข้ึนอยา่งรวดเร็วจากความเป็นปึกแผน่ท่ีเป็นเอกภาพไปสู่
ความเป็นปึกแผน่ท่ีสลบัซบัซอ้น จึงส่งทาํใหเ้กิดภาวะ Znomie ข้ึนในท่ีสุด 

(2)  ทฤษฎีกระบวนการทางสังคม  เ ช่น  ทฤษฎีผลต่างของการสมาคม 
(Differential Association) ของ Edwin H. Sutherland ไดอ้ธิบายว่า พฤติกรรมทางอาญา เป็นผลต่าง
ของการสมาคม โดยมีสมมติฐานว่า การกระทาํผิดเกิดข้ึนเม่ือสถานการณ์เหมาะสมตามความคิด
ของผูก้ระทาํผิดเอง และสถานการณ์ท่ีอาจทาํให้บุคคลบางคนมีความโน้มเอียงท่ีจะประกอบ
อาชญากรรมจะเกิดจากประสบการณ์ในอดีตของบุคคลนั้นดว้ย  

วรเดช จนัทรศร (อา้งถึงใน วิเชียร สมจิตร, 2542: 35-37) ไดก้ล่าวว่า ไดศึ้กษาสาเหตุ
พฤติกรรม ไวด้งัน้ี  

1)  พิจารณาสาเหตุในแง่ตวับุคคล มองว่าอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนนั้น ส่วนหน่ึงมา
จากความโนม้เอียงในการกระทาํผดิท่ีถูกกาํหนดโดยบุคลิกภาพของบุคคลท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น 
ความผิดปกติทางชีวภาพ กรรมพนัธ์ุ ความผิดปกติทางสมอง ระดับสติปัญญา ซ่ึงผลท่ีได้จาก
การศึกษาทางจิตวิทยา กายภาพ ตลอดถึงความไม่สามารถของบุคคลท่ีไม่สามารถปรับตวัเขา้กบั
ส่ิงแวดลอ้ม และแรงผลกัดนัของบุคคล ท่ีจะตกลงใจประกอบอาชญากรรม ซ่ึงเป็นผลจากการศึกษา
ดา้นสงัคมวิทยา 

2)  พิจาณาสาเหตุในแง่ของกลุ่มบุคคล มองว่า สาเหตุของอาชญากรรม ส่วนหน่ึง
เกิดจากการขาดความสามารถท่ีจะต่อตา้นความกดดนัในการกระทาํซ่ึงถูกกาํหนดโดยบทบาทของ
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กลุ่ม เช่น การเลียนแบบความสัมพนัธ์กับบุคคลต่างๆในแง่ของการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นผลท่ีได้จาก
การศึกษา 

3)  พิจารณาสาเหตุในแง่ของระบบสังคม มองว่า การเกิดอาชญากรรม ย่อม
เก่ียวขอ้งและข้ึนอยู่กบัสภาพการณ์ต่างๆทางสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม สถานภาพ และชนชั้น
ทางสังคมท่ีเป็นเคร่ืองกาํหนดความโน้มเอียงในการกระทาํผิด ซ่ึงเป็นผลท่ีไดจ้ากการศึกษาทาง
สงัคมและวฒันธรรม 

จะเห็นไดว้่ามีหลายสาเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อการก่ออาชญากรรม แต่อาจกล่าวไดว้่า 
สาเหตุทางส่ิงแวดล้อมเป็นสาเหตุท่ีสําคัญและมีผลกระทบมากท่ีสุด เน่ืองจากอิทธิพลของ
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมมนุษยท์ั้งในดา้นบวกและดา้นลบ โดยจะเขา้ไปอยู่
ภายในจิตสาํนึกของบุคคล ทาํให้เปล่ียนลกัษณะแนวคิด สภาพจิตใจ อารมณ์ และนาํไปสู่แนวโนม้
การประกอบอาชญากรรม 
 Gibbons (อา้งถึงใน เสริมศรี ประสงคสุ์ข, 2546: 8) ไดก้ล่าวว่า ทฤษฎีของอาชญากรรม 
หรือการกระทาํผิดสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ปัจจยัหลกั ไดแ้ต่ 1.ทางชีวิวิทยา 2.ทางจิตวิทยา และ 
3.ทางสงัคมวิทยา  

การอธิบายถึงสาเหตุการกระทาํผิดท่ีเกิดจากปัจจยัทางชีววิทยา กล่าวไดว้่า สาเหตุของการ
กระทาํผดิอาศยัสมมติฐานท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ โครโมโซม ยนีส์ ชีวเคมี ฮอร์โมน และลกัษณะรูปร่างของ
มนุษยท่ี์มีผลต่อพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดอาชญากรรม Lombroso (อา้งถึงใน สุวรรณ ใจคล่องแคล่ว, 
2546: 9) อธิบายว่า พฤติกรรมอาชญากรรมของบุคคลมีสาเหตุมาจากความผดิปกติทางร่างกายของ
บุคคล แต่ต่อมาภายหลงัยงัมีความเช่ือว่าส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลมากกว่าปัจจยัดา้นชีววิทยา ในการทาํ
ใหบุ้คคลมีพฤติกรรมอาชญากรรม ซ่ึงส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ี เช่น การแต่งงาน กฎหมาย ภูมิอากาศ เพศ 
เป็นตน้ 
 ปัจจยัทางจิตวิทยาโดย ธีระพล ประไชโย (2546: 24) ไดอ้ธิบายสาเหตุของการกระทาํผดิว่า
เป็นผลมาจากภาวะทางจิตใจ โดยจะศึกษาวิเคราะห์ใน 2 ลกัษณะ คือ 1) ลกัษณะทางจิตวิทยาทัว่ไป  
ซ่ึงศึกษาวิเคราะห์ปัญหาดา้นการพฒันาทางดา้นความเจริญเติบโตทางร่างกายและจิตใจ ปัญหาท่ี
เก่ียวกบัอุปนิสัยท่ีต่อตา้นสังคม และ 2) การศึกษาลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของ
อาชญากรกบัจิตท่ีมีแนวโนม้เบ่ียงเบน และหมายรวมถึงความไม่สมประกอบทางบุคลิกภาพ ความ
กระทบกระเทือนทางอารมณ์ ขาดความสามารถในการควบคุมตนเอง เป็นตน้  
 นอกจากน้ีปัจจยัทางสังคมวิทยาไดค้น้ควา้ถึงการอธิบายความประพฤติของอาชญากร โดย
ให้ความสาํคญัต่อสภาพแวดลอ้มและเหตุการณ์ต่างๆ กล่าวคือ การศึกษาทางดา้นสังคมวิทยามุ่งถึง
การอธิบายสาเหตุของการประกอบอาชญากรรมหรือการกระทาํผิด ซ่ึงสามารถแยกออกได ้              
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2 ลกัษณะ คือ 1) ทฤษฎีเก่ียวกบัโครงสร้างทางสงัคม กล่าวคือ ระบบโครงสร้างของสังคมจะเป็นตวั
กาํหนดให้เกิดอาชญากรรม และ 2) ทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการทางสังคม เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึง
สาเหตุพฤติกรรมอาชญากรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลว่ามีกระบวนการอยา่งไร โดยมีสมมติฐานว่า 
พฤติกรรมของมนุษยเ์รียนรู้ได ้ดงันั้น พฤติกรรมอาชญากรก็อาจไดรั้บมาโดยกระบวนการเรียนรู้
ทางสงัคม  
 

2.5  ทฤษฎกีารเรียนรู้   
 
 ทฤษฎีการเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของแนวคิดของสาํนกัอาชญาวิทยากลุ่มทฤษฎีกระบวนการ
ทางสังคม (Social Process Theories) โดย Barlow (1996: 468) ไดก้ล่าวว่า ทฤษฎีกระบวนการทาง
สังคม เป็นทฤษฎีกลุ่มหน่ึงท่ีอธิบายถึงแนวทางท่ีบุคคลกลายเป็นอาชญากร ช้ีใหเ้ห็นถึงคุณลกัษณะ
ของบุคคลท่ีไดรั้บผ่านการมีปฏิสัมพนัธ์ในสังคม ท่ีถือเป็นการแสดงตวัตนหรือยืนยนัตนเองใน
สายตาคนอ่ืน โดยแต่ละบุคคลก็จะมีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไป คุณลกัษณะทางสังคม เช่น ความ
น่าเช่ือถือ สถานะ หรือแนวคิด โดยเหล่าน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงของคุณลกัษณะทางสังคมของบุคคล 
โดยบุคคลจะใชคุ้ณลกัษณะเหล่าน้ีในการกาํหนดพฤติกรรมของตนใหแ้ตกต่างจากบุคคลอ่ืน ดงันั้น
ความผดิทางอาญาถือเป็นคุณลกัษณะหน่ึงทางสังคม และเม่ือบุคคลกลายเป็นอาชญากร สถานะนั้น
กจ็ะไดรั้บการยนืยนั รวมถึงบุคคลอ่ืนกจ็ะปฏิบติัต่อพวกเขาเช่นนั้นดว้ย โดยทฤษฎีกระบวนการทาง
สังคมจะเก่ียวขอ้งกับการกระทาํท่ีเช่ือมโยงระหว่างการมีปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลต่อผูอ่ื้น เช่น 
แรงจูงใจส่วนบุคคล แนวความคิด ทศันคติ พฤติกรรม และบุคลิกลกัษณะ เป็นตน้ รวมถึง สุดสงวน 
สุทีสร (2546: 83-84) ไดก้ล่าวว่า กระบวนการทางสังคมมองว่า คนไดถู้กขดัเกลา (Socialization) 
จากสถาบันต่างๆ ในสังคม ได้แก่  ครอบครัว โรงเรียน เพื่อน ท่ีทํางาน  เป็นต้น ซ่ึงถ้าหาก
ความสัมพนัธ์เป็นไปในทางบวกและไดรั้บการสนบัสนุน คนจะปฏิบติัตามกฎระเบียบของสังคม
เป็นอย่างดี ในทางตรงขา้ม หากความสัมพนัธ์เป็นไปในทางลบ คนก็จะฝ่าฝืนกฎระเบียบ นาํไปสู่
พฤติกรรมอาชญากรรม อีกทั้งทฤษฎีกระบวนการทางสงัคมเช่ือวา่ คนไม่วา่จะเช้ือชาติ ชนชาติ หรือ
เพศใดก็ตาม ต่างก็จะมีศกัยภาพท่ีจะเป็นอาชญากรได้ทั้ งส้ิน คนจนหรือคนชั้นตํ่ามีปัญหาทาง
เศรษฐกิจสูงไดรั้บการดูถูก มีการศึกษานอ้ย ครอบครัวแตกแยก จึงมีโอกาสหรือความสามารถก่อ
อาชญากรรมสูง ในขณะท่ีชนชั้นกลางมกัมีสถานะทางสงัคมดีกว่า ครอบครัวอบอุ่น ไม่มีปัญหาทาง
เศรษฐกิจ เป็นท่ียอมรับทางสังคม จึงมีโอกาสหรือความสามารถในการกระทาํความผิดน้อย แต่
อยา่งไรก็ตามไม่ว่าชนชั้นกลางหรือกลุ่มท่ีมีความพร้อมจะไม่กระทาํความผิดเลย ส่ิงน้ีจะข้ึนอยูก่บั
การขดัเกลาทางสงัคมเป็นสาํคญั ซ่ึงจะเห็นวา่การขดัเกลาทางสังคมเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิง่ไม่ว่าจะอยู่
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ชนชั้นใดๆ หากแต่ไดรั้บการขดัเกลาไปในทางท่ีดีแลว้ เขาก็จะเป็นบุคคลทีมีโอกาสหรือศกัยภาพ
ในการกระทาํผิดหรือก่ออาชญากรรมตํ่า นอกจากน้ีแนวคิดทฤษฎีกระบวนการทางสังคมท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมมนุษยมี์ 3 ส่วน คือ 1) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) 2) ทฤษฎี
การควบคุมทางสังคม (Social Control Theory) และ3) ทฤษฎีปฏิกิริยาของสังคม หรือการตีตรา 
(Social Reaction (Labeling) Theory) ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาในส่วนของทฤษฎีการเรียนรู้
ของ Aker ดงัมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
 2.5.1  ทฤษฎกีารเรียนรู้   

Reid (2006: 173-175) ไดก้ล่าวว่า ทฤษฎีการเรียนรู้น้ีเบอร์เกสและเอเคอร์ไดพ้ฒันามาจาก
แนวคิดการคบหาสมาคมท่ีแตกต่างตามทฤษฎีของซัทเธอแลนด์และหลกัการทฤษฎีพฤติกรรมท่ี
ทนัสมยั ซ่ึงเอเคอร์ไดน้ําหลกัการทั้งสองมาผสมผสานกนั รวมถึงทาํการทดสอบ จนกระทัง่ได้
ทฤษฎีใหม่ท่ีสามารถทาํความเขา้ใจไดง่้ายกวา่ ท่ีเรียกวา่ “ทฤษฎีการเรียนรู้” 
 ทฤษฎีการเรียนรู้มีสมมติฐานพื้นฐาน คือ “การเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมเป็นกลไกขั้น
แรกท่ีมีผลต่อเง่ือนไขการแสดงพฤติกรรมหรือท่าทางของบุคคล กล่าวคือ จะเป็นตวักระตุน้ให้
บุคคลนั้นๆแสดงพฤติกรรมตาม หรือแสดงพฤติกรรมนั้นบ่อยคร้ังข้ึน” โดยเง่ือนไขโดยตรงหรือ
การเลียนแบบจะเป็นตวักาํหนดให้แสดงพฤติกรรมนั้นๆ อีกทั้งรางวลัหรือการสนบัสนุนทางบวก 
เช่น ความสามารถในการหลีกเล่ียงต่อการถูกลงโทษ และการสนบัสนุนทางลบ ก็จะส่งผลต่อการ
แสดงพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนเช่นกัน ดังนั้ น การตดัสินใจของบุคคลท่ีจะกระทาํหรือไม่กระทาํ
พฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนต่างๆ ยอ่มข้ึนอยูก่บัการสนบัสนุนท่ีแตกต่างกนั หมายรวมถึงการไดรั้บรางวลั
หรือโทษตั้งแต่อดีต และในปัจจุบนั นอกจากน้ีการสนับสนุนท่ีแตกต่างกนัจะเป็นตวักาํหนดให้
บุคคลเลือกแสดงพฤติกรรมกระทาํผดิซํ้ าในคร้ังต่อไปไดเ้ช่นกนั 
 การเรียนรู้ทางสังคมเกิดข้ึนคร้ังแรกในกระบวนการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง กล่าวคือ 
บุคคลจะมีปฏิกิริยาและใหค้าํนิยามตามกลุ่มท่ีเป็นตวัแบบตามการสนบัสนุนท่ีแตกต่างกนัทางสงัคม 
โดยบุคคลจะเรียนรู้และใหค้าํนิยามของพฤติกรรมผา่นการเลียนแบบภายในกลุ่ม กล่าวคือ คาํนิยาม
เป็นการสนบัสนุนของกลุ่มท่ีส่งผลใหบุ้คคลมีพฤติกรรมต่างๆ เป็นตน้  
 พรชยั ขนัตี, ธชัชยั ปีตะนีละบุตร และอศัวิน วฒันวิบูลย ์(2543: 108-118) ไดก้ล่าวว่า นกั
อาชญาวิทยากลุ่มหน่ึงเช่ือว่า พฤติกรรมอาชญากรรมนั้นก็คือ พฤติกรรมรูปแบบหน่ึงท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้ของบุคคลในชีวิตจริง เช่นเดียวกบัการเรียนรู้เป็นผูเ้คารพกฎหมายหรือระเบียบของสังคม 
ความหมายของการเรียนรู้ของนกัทฤษฎีเหล่าน้ีหมายความถึง นิสัยและความรู้อนัเป็นผลมาจากการ
พฒันาของบุคคลในประสบการณ์เก่ียวกับการเขา้ไปและการปรับปรุงตนเองให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มทางสงัคม 
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 ทฤษฎีการเรียนรู้ (Aker’s Social Learning Theory)  โดย Aker (2003) ไดพ้ฒันาทฤษฎีการ
เรียนรู้มาจากหลกัการสําคญัในทฤษฎีของซัทเธอแลนด์ จนกระทัง่ไดน้าํเสนอเป็นทฤษฎีท่ีช่ือว่า 
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) โดยแทจ้ริงแลว้ทฤษฏีน้ียงัคงยดึหลกัการของ
การคบหาสมาคมท่ีแตกต่างกัน เพียงแต่นํามาผสมผสานรวมกับหลกัการของทฤษฎีการเรียนรู้
พฤติกรรม ซ่ึงส่งผลให้ทฤษฎีใหม่น้ีสามารถอธิบายพฤติกรรมอาชญากรรมและการกระทาํผิดได้
มากกว่าทฤษฎีเดิม  เอเคอร์ได้แสดงให้เห็นว่าทฤษฎีการเรียนรู้สามารถอธิบายพฤติกรรม
อาชญากรรมต่างๆได้เกือบทุกประเภท ครอบคลุมถึงการติดยาเสพติด การติดสุรา พฤติกรรม
เบ่ียงเบนทางเพศ อาชญากรรมคอเช๊ิตขาว องคก์รอาชญากรรม อาชญากรมืออาชีพ อาชญากรรม
รุนแรง การกระทาํอตันิบาตกรรม และความบกพร่องทางจิต ซ่ึงเอเคอร์ไดอ้า้งวา่หลกัการของทฤษฎี
น้ีครอบคลุมถึงตวัแปรท่ีกระตุน้หรือควบคุมพฤติกรรมอาชญากรรม และทาํหนา้ท่ีจูงใจหรือทาํให้
ลดนอ้ยลงซ่ึงการปฏิบติัตามกฎหมาย โดยทฤษฎีมีหลกัการท่ีสาํคญั ดงัน้ี (พรชยั ขนัตี, 2553: 225-226)   

1)   การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง (Differential Association)  
การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง หมายความถึง กระบวนการท่ีบุคคลไดมี้ประสบการณ์

ในการให้ความยอมรับหรือไม่ยอมรับพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือถูกตอ้งตามกฎหมาย หลกัการน้ี
ครอบคลุมทั้งมิติในการคบหาสมาคมและค่านิยมของสังคม มิติในการคบหาสมาคม คือ การท่ี
บุคคลไดมี้การติดต่อสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนท่ีเขา้ร่วมในพฤติกรรมเดียวกนั ส่วนมิติค่านิยมนั้นเป็น
ประสบการณ์ท่ีบุคคลไดป้ระสบกบัรูปแบบต่างๆของบรรทดัฐานและค่านิยมในการคบหาสมาคม
กบับุคคลอ่ืน  

กลุ่มชนท่ีบุคคลได้มีการคบหาสมาคมนอกจากได้รับการยอมรับแล้ว ยงัเปิด
โอกาสให้บุคคลไดมี้การเลียนแบบและการสนับสนุนพฤติกรรมอาชญากรรมหรือพฤติกรรมถูก
กฎหมาย กลุ่มบุคคลท่ีสําคญัคือ ครอบครัวและเพื่อนฝูง รองลงมาคือ เพื่อนบา้น อาจารย ์หรือครู 
กฎหมายและผูมี้อาํนาจปกครอง ตลอดจนส่ือมวลชนหรือแหล่งท่ีมาของทศันคติหรือรูปแบบต่างๆ 
นอกจากน้ีการคบหาสมาคมท่ีเกิดข้ึนก่อน มีระยะเวลานานกว่า มีความถ่ีบ่อยคร้ังกว่า และบุคคล
หรือส่ิงท่ีเป็นตน้แบบให้ความสําคญัมากกว่าหรืออยู่ใกลชิ้ดมากกว่า ก็จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของบุคคลมากกวา่เช่นกนั 
  2)  คาํนิยาม (Definition) 

คาํนิยาม หมายถึง ทศันคติหรือความหมายท่ีบุคคลยึดติดหรือมีต่อพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหน่ึง กล่าวคือ การกาํหนดทิศทาง การให้เหตุผลหรือความหมายของสถานการณ์และ
ทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรมหรือการกระทาํใดวา่ถูกหรือผดิ ดีหรือเลว เป็นท่ีตอ้งการหรือไม่ตอ้งการ มี
เหตุผลหรือไม่มีเหตุผล ซ่ึงคาํนิยามมีทั้งคาํนิยามทัว่ไป (General Definition) หมายถึง การท่ีบุคคล
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ยอมรับตามหลกัการท่ีศาสนา จริยธรรม และบรรทดัฐานและค่านิยมของสังคมกาํหนด และไม่
ยอมรับพฤติกรรมท่ีผดิกฎหมายหรืออาชญากรรม และคาํนิยามเฉพาะ (Specific Definition) จะช้ีนาํ
ใหบุ้คคลเขา้ร่วมการกระทาํใดการกระทาํหน่ึงเฉพาะเจาะจง เช่น บุคคลหน่ึงยอมรับว่าการลกัทรัพย์
เป็นส่ิงผดิกฎหมาย แต่ไม่เห็นวา่การเสพยาเสพติดเป็นส่ิงผดิกฎหมาย  

ซ่ึงหากบุคคลไม่ยอมรับการกระทาํผิดใด บุคคลนั้นก็จะไม่เขา้ไปยุ่งเก่ียวกบัการ
กระทาํผิดนั้นๆ แต่ในขณะเดียวกันหากบุคคลมีทศันคติในทางบวกกับพฤติกรรมอาชญากรรม 
บุคคลนั้นก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมผดิกฎหมาย อีกทั้งทศันคติหรือความหมายของบุคคลต่อ
พฤติกรรมถูกกฎหมายและผิดกฎหมายน้ีจะถูกพฒันาผ่านทางความใกลชิ้ดและการสนับสนุนท่ี
แตกต่างกนั นอกจากน้ีการให้คาํนิยาม ผูก้ระทาํผิดอาจใชเ้พื่อเป็นการแกต้วัหรือป้องกนัตวัจาก
พฤติกรรมการกระทาํผดิท่ีไดก้ระทาํไปแลว้ 
  3)  การสนบัสนุนท่ีแตกต่างกนั (Differential Reinforcement) 

การสนบัสนุนท่ีแตกต่างกนันั้นหมายความถึง ความสมดุลของความคาดหวงั หรือ
ความสมดุลระหว่างรางวลัและโทษท่ีเป็นผลมาจากพฤติกรรมของบุคคล บุคคลจะเวน้จากการ
กระทาํผิดหรือกระทาํผิดจะข้ึนอยู่กับประสบการณ์เก่ียวกับรางวัลและโทษท่ีเป็นผลมาจาก
พฤติกรรมนั้นในอดีต ปัจจุบนั หรืออนาคต ความเป็นไปไดข้องการกระทาํผดิซํ้ าจะข้ึนอยูก่บัรางวลั
ท่ีไดรั้บจากการกระทาํผดิ ตวัอยา่งเช่น การไดรั้บการยอมรับ มีความรู้สึกท่ีดีข้ึน หรือไดเ้งินมากข้ึน 
เราเรียกว่า “การสนบัสนุนในทางบวก” (Positive Reinforcement) สาํหรับ “การสนบัสนุนในทาง
ลบ” (Negative Reinforcement) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถหลีกเล่ียงหรือหลบหนีไดจ้าก
เหตุการณ์ท่ีตนไม่ตอ้งการ ซ่ึงก็จะทาํให้บุคคลกระทาํผิดซํ้ าไดด้ว้ย การสนับสนุนท่ีแตกต่างกนัน้ี
หากเกิดข้ึนบ่อยคร้ังและเป็นปริมาณมากกจ็ะทาํใหบุ้คคลมีพฤติกรรมผดิกฎหมายเพ่ิมมากข้ึน 
  4)  การเลียนแบบ (Imitation) 

การเลียนแบบ หมายถึง การเขา้ไปเก่ียวขอ้งในพฤติกรรมหลงัจากท่ีไดมี้การสังเกต
พฤติกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนัของบุคคลอ่ืน โดยการเลียนแบบจะเกิดข้ึนนั้นข้ึนอยู่กบัคุณลกัษณะและ
รูปแบบของพฤติกรรมท่ีถูกสังเกต ตลอดจนท่ีไดรั้บจากพฤติกรรมนั้น นอกจากน้ีคุณลกัษณะหรือ
รูปแบบท่ีไดจ้ากการสังเกตจะมาจากกลุ่มบุคคลท่ีสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํรงชีวิต รวมถึงจาก
ส่ือมวลชนซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่ีถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ดังนั้ นการสังเกตจึงมี
ความสาํคญัต่อการสร้างพฤติกรรมใหม่มากกว่าท่ีจะคงไวห้รือหยดุพฤติกรรมท่ีไดส้ร้างข้ึนมาแลว้ 
และมีความสาํคญัต่อการรักษาพฤติกรรมท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้ดว้ย 
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2.6  ทฤษฎกีดดนัทางสังคม   
 
 2.6.1  ทฤษฎกีดดันทางสังคม (Robert K. Merton) 

Stephen, Finn-Aage  and Geis (2010: 240-244) ไดก้ล่าวว่า โครงสร้างทางสังคม และอโนมี 
ไดถู้กนาํเสนอโดย Merton โดยเป็นการอา้งถึงระบบวฒันธรรมทางสังคมท่ีเป็นปัจจยักาํหนด
ค่านิยมและเป้าหมายของสังคม นั่นคือ เป้าหมายแห่งความสําเร็จ ซ่ึงทาํให้บุคคลพยายามมุ่งหา
วิธีการใหไ้ดม้าซ่ึงความสาํเร็จนั้นไม่วา่จะเป็นวิธีการท่ีถูกตอ้งและวิธีการท่ีไม่ถูกตอ้ง แมจ้ะนาํมาซ่ึง
ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตกต็าม  

Merton (1968) ไดก้ล่าวว่าในสังคมอเมริกนั ไดก้าํหนดใหเ้ป้าหมายสูงสุด คือ ความมัง่คัง่ 
ร่ํารวย ในขณะท่ีโครงสร้างทางสังคมก็ยงัไดจ้าํกดัความสามารถของบุคคลท่ีจะบรรลุเป้าหมายนั้น
ดว้ย เรียกสภาวะเช่นน้ีว่า อโนมี หรือ ความกดกนัทางสังคม นอกจากน้ีในสภาวะกดดนัทางสังคม
ของบุคคล กย็อ่มแสดงใหเ้ห็นโอกาสในการบรรลุเป้าหมายทางสงัคมท่ีแตกต่างกนัของแต่ละชนชั้น
อีกดว้ย กล่าวคือ กลุ่มบุคคลท่ีเป็นชนชั้นสูง ก็ยอ่มจะสามารถบรรลุเป้าหมายของสังคมไดดี้กว่าชน
ชั้นอ่ืนๆ เช่น โอกาสดา้นการศึกษา ในขณะท่ีชนชั้นล่างก็จะไดรั้บความกดดนัทางสังคม มีโอกาส
นอ้ยท่ีจะบรรลุเป้าหมายทางสงัคมนั้นๆ ซ่ึงอาจจะทาํใหเ้กิดการใชว้ิธีการท่ีผดิกฎหมาย 
 อยา่งไรก็ตาม Merton (1968)  ไดใ้หค้วามสาํคญักบัเป้าหมายและวิธีการทางสังคม ซ่ึงทาํ
ให้เกิดภาวะกดดันทางสังคม หรืออโนมีข้ึน โดยได้เสนอวิธีการหรือการโตต้อบท่ีบุคคลเลือก
กระทาํเม่ืออยูใ่นภาวะกดดนัทางสงัคม 5 รูปแบบ ดงัน้ี  

1)  การปฏิบติัตาม เป็นการโตต้อบของบุคคลท่ียอมรับเป้าหมายของสังคม และ
ยอมรับแนวทางท่ีถูกตอ้งไม่วา่จะทาํใหบ้รรลุเป้าหมายทางสงัคมหรือไม่กต็าม 

2)  การเปล่ียนแปลง เป็นการโตต้อบของบุคคลท่ียอมรับในเป้าหมายของสังคม  
แต่จะใชว้ิธีการท่ีผิดกฎหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น  ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีมกัจะกลายเป็นอาชญากร
ในท่ีสุด 

3)  ยึดถือวฒันธรรมใหม่ เป็นการโตต้อบของบุคคลท่ีไม่ยอมรับเป้าหมายของ
สงัคม แต่กท็าํตามวิธีการท่ีถูกตอ้ง  

4)  ล่าถอย เป็นการโตต้อบของบุคคลท่ีทั้งไม่ยอมรับเป้าหมายของสังคม และไม่
ปฏิบติัตามวิธีการของสงัคม โดยบุคคลกลุ่มน้ีจะมีบุคลิกภาพเฉพาะตวั เช่น ผูท่ี้ติดยาเสพติด  

5)  ปฏิวติั เป็นการโตต้อบของบุคคลจากการถอนตวัออกจากเป้าหมายและวิธีการ
ของสงัคม ซ่ึงอาจจะมีการสร้างค่านิยมหรือเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม 
  ดงันั้นจาก 5 รูปแบบของการโตต้อบน้ี Merton (1968) ไดช้ี้ว่า เป็นการโตต้อบของ
บุคคลต่อความกดดนัทางสงัคม ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมีรูปแบบการโตต้อบท่ีแตกต่างกนัออกไป 
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 Knepper (2007: 25-26) ไดก้ล่าวว่า เป็นทฤษฎีของนกัอาชญาวิทยาท่ีช่ือว่า Robert Merton 
ท่ีใชอ้ธิบายโดยตรงถึงประเด็นท่ีว่าเพราะสาเหตุใดนโยบายสาธารณะไม่สามารถลดอตัราการเกิด
อาชญากรรมได ้ซ่ึงทฤษฎีน้ีไดน้าํเสนอประเดน็ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมและ
โครงสร้างทางสังคม โดย Merton (1968) ไดเ้รียกว่า โครงสร้างทางสังคม และอโนมี โดยวฒันธรรม
ของสังคมไดก้าํหนดเป้าหมายของสังคมไว ้คือ ความสําเร็จในความร่ํารวย มัง่คัง่ และไดมี้การ
กาํหนดถึงวิธีการท่ีจะทาํใหบ้รรลุเป้าหมายของสังคมนั้นไวด้ว้ย ในขณะท่ีโครงสร้างทางสังคมก็จะ
เป็นช่องทางของวิธีการท่ีจะบรรลุเป้าหมายนั้น ดงันั้นภายใตว้ฒันธรรมและโครงสร้างทางสังคมท่ี
ไดมี้การกาํหนดเป้าหมายและวิธีการบรรลุเป้าหมายไวอ้ย่างชดัเจนน้ี จะทาํให้บุคคลท่ีมีฐานะทาง
สังคมท่ีดี ก็จะสามารถมีวิธีการในการท่ีจะบรรลุเป้าหมายของสังคมได ้ในขณะท่ีบุคคลอีกกลุ่มท่ีมี
ฐานะทางสังคมท่ีดอ้ยกว่า ก็จะมีไม่มีความสามารถท่ีจะบรรลุเป้าหมายของสังคมได้ กล่าวคือ 
โอกาสในการบรรลุเป้าหมายของสังคมไม่เท่าเทียมกนั ดงันั้นสภาวะเช่นน้ีจึงนาํไปสู่ สภาวะท่ี
เรียกวา่ ความกดดนัทางสงัคม หรือ อโนมี ซ่ึงทาํใหบุ้คคลท่ีไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของสังคม ใช้
วิธีการต่างๆทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเพื่อให้มาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของสังคมนั้น อนัจะ
ส่งผลต่อการเกิดอาชญากรรมไดต่้อไป 
 
 2.6.2  ทฤษฎกีดดันเชิงสถาบัน (Institution Anomie Theory) 

Siegel (2009: 177-178) ไดก้ล่าวไวว้่า ทฤษฎีความกดดนัในระดบัมหภาคของ Messner  
and Rosenfeld (2009) ไดช้ี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมการต่อตา้นสังคม ทั้งน้ีเพราะอิทธิพลของสถาบนั
ทางสงัคมในสงัคมอเมริกา โดยทฤษฎีน้ีไดถู้กนาํเสนอในทฤษฎีท่ีช่ือว่า ทฤษฎีกดดนัเชิงสถาบนั ซ่ึง
เป็นการนาํหลกัการของ Merton (1968) ท่ีว่า เป้าหมายความสาํเร็จ คือ วฒันธรรมท่ีแพร่หลายของ
คนอเมริกนั ซ่ึงเปรียบเสมือนความฝันหรือความใฝ่ฝันของคนอเมริกนั ท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัการสะสม
ทรัพยสิ์นเงินทองและความร่ํารวย โดยมีการแข่งขนักนัของปัจเจกชนเพ่ือให้บรรลุถึงความใฝ่ฝัน
นั้นๆ 

Messner  and Rosenfeld (2009) ไดอ้า้งว่า วฒันธรรมของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจะ
เป็นแรงกดดนัในการแสวงหาความสําเร็จทางเศรษฐกิจ อีกทั้งสถาบนัทางสังคมอ่ืนๆก็ยงัเน้นถึง
ความสําเร็จทางการเงินดว้ยเช่นกนั ตวัอย่างเช่น สถาบนัศาสนา มูลนิธิต่างๆ เป็นตน้ นอกจากน้ี
โครงสร้างทางค่านิยมของสังคมก็เป็นการขบัเคล่ือนภายใตร้ะบบเศรษฐกิจ ซ่ึงจะทาํให้การควบคุม
ทางสถาบนัทางสังคมอ่อนแอลง กล่าวคือ ประชาชนจะรู้สึกสนใจในการแสวงหาเงินทองมากข้ึน 
ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีไม่สามารถควบคุมได้ อีกทั้ งจะทาํให้สังคมมีวฒันธรรมท่ีเน้นการแข่งขนั 
กล่าวคือ คาํนึงถึงผลประโยชน์ตนเองเป็นสาํคญั 
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นอกจากน้ีมีเหตุผล 3 ประการสําคญัท่ีทาํให้สถาบนัทางสังคมอ่อนแอหรือถูกทาํลายลง 
ไดแ้ก่ ประการแรก สถาบนัทางสังคมอ่ืนๆท่ีไม่ใช่สถาบนัทางเศรษฐกิจถูกลดคุณค่าทางสังคมลง 
เช่น สถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา เป็นตน้  โดยจะมีการให้ความสาํคญักบัความสาํเร็จทาง
เศรษฐกิจมากกว่า เช่น นักศึกษามกัเลือกเรียนในคณะหรือสาขาวิชาท่ีจะสามารถหางานท่ีดีทาํได ้
เป็นตน้ ประการท่ีสอง บทบาทของสถาบนัทางสังคมอ่ืนๆท่ีไม่ใช่สถาบนัทางเศรษฐกิจกลายเป็น
ปัจจยัรองรับบทบาททางเศรษฐกิจ ประการท่ีสาม แนวคิด บรรทดัฐาน ค่านิยมทางเศรษฐกิจไดเ้ขา้
ไปสอดแทรกในสถาบนัอ่ืนๆ กล่าวคือ แนวคิดทางเศรษฐกิจไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงท่ีประชาชนต่าง
ยดึเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต ดงันั้นจากเหตุผล 3 ประการขา้งตน้ จึงเป็นเหตุผลท่ีสาํคญัท่ีทาํให้
สถาบนัทางสงัคมอ่อนแอลง 

Messner and Rosenfeld (2009) เช่ือว่า อตัราการเกิดอาชญากรรมสามารถอธิบายไดโ้ดย
ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมและสถาบนัทางสังคม โดยวฒันธรรมและสถาบนัทางสังคมท่ียึด
แนวคิดทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยม จะเป็นปัจจยัท่ีครอบงาํความฝันหรือความใฝ่ฝันของบุคคลท่ีจะ
แสวงหาทรัพยสิ์นเงินทองและความมัง่คัง่ต่างๆ ซ่ึงความใฝ่ฝันเหล่าน้ีจะเป็นแรงกระตุน้ให้บุคคล
แสวงหาความมัง่คัง่หรือทรัพยสิ์นเงินทองไม่วา่วิธีใดกต็ามทั้งถูกและผดิกฎหมาย โดยบุคคลใดท่ีใช้
วิธีท่ีผดิกฎหมายและไม่สามารถประสบสาํเร็จไดน้ั้น กย็อ่มจะเส่ียงต่อการถูกจบัและถูกลงโทษได ้ 

Knepper (2007: 28-29) ไดก้ล่าวว่า Messner and Rosenfeld (2009) ไดส้นับสนุน
แนวความคิดของ Merton (1968) และเสนอเป็นทฤษฎีใหม่ท่ีเรียกว่า ทฤษฎีกดดนัเชิงสถาบนัท่ีใช้
อธิบายอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคมอเมริกนั โดยช้ีใหเ้ห็นถึง “ความฝันของชาวอเมริกนั” ซ่ึงเป็น
วฒันธรรมท่ีบุคคลมุ่งเนน้เป้าหมายแห่งความสาํเร็จ ภายใตเ้ง่ือนไขของความเป็นปัจเจกชน และการ
แข่งขนั ซ่ึงวฒันธรรมท่ีกล่าวถึงน้ีถือเป็นความกดดนัทางสังคม ในการแสวงหาความมัง่คัง่ ร่ํารวย 
โดยไม่สนใจต่อวิธีการหรือแนวทางท่ีทาํใหไ้ดม้าซ่ึงความมัง่คัง่ ร่ํารวยนั้น 
 Messner and Rosenfeld (2009) ไดอ้ธิบายถึงการเกิดภาวะกดดนัทางสังคม ภายใตห้ลกัการ
เดียวกบั Merton (1968) ว่า ภาวะความกดดนัทางสังคมเกิดจากสภาวะของวฒันธรรมท่ีมีความ
อ่อนไหวในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ซ่ึงจะทาํให้สังคมมีค่านิยมเน้นถึงเศรษฐกิจเป็นหลกั เช่น 
ผลประโยชน์ส่วนตน การสะสมความมัง่คัง่ การแข่งขนั เป็นตน้ นอกจากน้ีค่านิยมเหล่าน้ียงัมี
ความสมัพนัธ์ต่อสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา รวมถึงนโยบายของชาติอีกดว้ย เช่น พ่อแม่จะ
ส่งลูกไปเรียนในสาขาวิชาท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาด เป็นตน้ นอกจากน้ี Messner and Rosenfeld 
(2009) ยงักล่าวอีกว่า นอกจากระบบเศรษฐกิจจะเป็นตวักาํหนดหรือเป็นตวัช้ีวดัความสําเร็จใน
สงัคม แต่ระบบเศรษฐกิจยงัจาํกดัประสิทธิภาพของสถาบนัทางสงัคมอ่ืนๆ อนัแสดงใหเ้ห็นถึงความ
ไม่สมดุลกันอีกด้วย ดังนั้ นสรุปได้ว่า ระบบเศรษฐกิจเป็นปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการมีอัตรา
อาชญากรรมสูงผา่นทั้งโครงสร้างทางสงัคม และกระบวนการทางวฒันธรรม 
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 Stephen, Finn-Aage and Geis (2010: 251-253) ไดก้ล่าววา่ Messner  and Rosenfeld (2009) 
ไดอ้า้งถึง ความฝันของคนอเมริกนั ซ่ึงเป็นสาเหตุของระดบัอาชญากรรมสูง โดยความฝันของชาว
อเมริกนัถือเป็นวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัความมุ่งมัน่ท่ีสูง วิธีการท่ีไดม้าซ่ึงความสาํเร็จโดยการแข่งขนั
โดยมุ่งคาํนึงถึงความสาํเร็จส่วนตนเป็นหลกั ซ่ึง Messner  and Rosenfeld (2009) ไดเ้สนอว่า ความ
ฝันของคนอเมริกนัไดส้ร้างให้เกิด “ความกดดนัทางสังคม หรือ ภาวะอโนมี”  ท่ีขบัเคล่ือนโดย
ระบบเศรษฐกิจผา่นสถาบนัต่างๆ นอกจากน้ี Messner  and Rosenfeld (2009) ยงัไดเ้สนอเพ่ิมเติมอีกว่า มี 
4 ค่านิยมทางวฒันธรรมของคนอเมริกนัท่ีสําคญั 4 ประการท่ีทาํให้เกิดความกดดนัทางสังคมข้ึน 
ไดแ้ก่ 1)ความสาํเร็จ ซ่ึงเป็นค่านิยมท่ีไม่ไดต้ั้งอยูบ่นการแข่งขนัท่ียติุธรรมในการใหไ้ดม้าซ่ึงชยัชนะ 
2) ปัจเจกนิยม ท่ีเนน้ถึงค่านิยมในสิทธิส่วนตนเป็นสาํคญั 3) ความเสมอภาค ท่ีเป็นความปรารถนา
ในความสาํเร็จตามวิธีการทางเศรษฐกิจ และ 4) วตัถุนิยม คือการหลงใหลในทรัพยสิ์นเงินทอง  
 ดงันั้นในสภาวะอโนมี จะมีความสัมพนัธ์ท่ีทาํใหก้ารควบคุมทางสังคมอ่อนแอ โดยเนน้ถึง
เป้าหมายมากกวา่วิธีการ กล่าวคือ เนน้ถึงความสาํเร็จเป็นสาํคญั ซ่ึงอาจจะใชท้ั้งวิธีการท่ีถูกกฎหมาย
และผดิกฎหมายกไ็ด ้ 

พรชยั ขนัตี (2553: 204-206) ไดก้ล่าวว่า ทฤษฎีกดดนัของเมอร์ตนั ไดถู้กนกัอาชญาวิทยา 
คือ  Messner and Rosenfeld (2009) นาํมาพฒันาอีกคร้ังหน่ึง โดยนาํมาวิเคราะห์เชิงระบบเศรษฐกิจ
ระบบทุนนิยมของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเมสเนอร์ และโรเซนเฟล ไดน้าํเสนอว่า แมร้ะบบ
เศรษฐกิจจะนาํมาซ่ึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและการมีรายไดข้องประเทศ แต่กลบัส่งผล
กระทบดา้นลบ คือ ทาํให้คนอเมริกนัมีความฝันหรือจุดมุ่งหมายเชิงวตัถุนิยม ไม่คาํนึงถึงบุคคลอ่ืน 
ทาํให้กลายเป็นคนเห็นแก่ตวั และหากมีมากเกินจะทาํให้คนทาํทุกวิถีทางเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงเงินตรา 
นอกจากน้ียงัไดเ้สนอว่า สถาบนัต่างๆ ของประเทศก็มีส่วนเสริมสร้างให้คนอเมริกนักลายเป็นคน
เห็นแก่ตวั ตั้งแต่สถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา และสถาบนัการเมืองฯลฯ โดยแนวทางของ
สถาบนัเหล่าน้ีมกัจะปลูกฝังให้ประชาชนมีความตอ้งการในการศึกษาสูงสุด มีรายไดท่ี้ดี ซ่ึงทั้งหมด
ถือเป็นการทาํใหป้ระชาชนมีความเห็นแก่ตวั และเป็นปัจจยัใหเ้กิดอาชญากรรมสูง  
 แต่อยา่งไรก็ตาม Messner and Rosenfeld (2009) ยงัคงยดึหลกัการ “อโนมี” ในมิติความ
กดดนัท่ีเกิดข้ึนกบับุคคล และทาํให้บุคคลประกอบอาชญากรรม โดยเช่ือว่า อโนมีเป็นสาเหตุของ
อาชญากรรม ซ่ึงค่านิยมของชาวอเมริกนัเป็นแรงกระตุน้ให้เกิดอโนมี เน่ืองจากการไขว่ขวา้ซ่ึง
ความสาํเร็จทางวตัถุหรือทางเศรษฐกิจมากเกินไป ดงันั้นอาชญากรรมจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะทาํ
ให้บุคคลประสบความสําเร็จได ้นอกจากน้ีความฝันของชาวอเมริกนัยงักระตุน้ให้เกิดค่านิยมอีก
หลายประการท่ีเสริมสร้างให้คนประกอบอาชญากรรม ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า สังคมท่ีมีระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมจะเป็นตวักระตุน้ใหส้งัคมเกิดอาชญากรรม 
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 ทฤษฎีกดดนัเชิงสถาบนัยงัมีการสรุปเพิ่มเติมว่า ปัจจุบนัในสังคมอเมริกาไดมี้ค่านิยมท่ีเป็น
ตน้เหตุของอาชญากรรม 4 ประการ ไดแ้ก่  

1)  ค่านิยมในความสาํเร็จ (Achievement Orientation) ท่ีสร้างคุณค่าของบุคคลจาก
การไดม้าหรือไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ หากบุคคลไม่สามารถทาํไดจ้ะกลายเป็นคนไร้ความหมายใน
สงัคม ซ่ึงกระตุน้ใหบุ้คคลแสดงส่ิงท่ีตอ้งการไม่วา่วิธีใด 

2)  ความเป็นปัจเจกชน (Individualism) ซ่ึงจะกระตุน้ให้บุคคลทาํทุกอย่างดว้ย
ตนเอง และเนน้ท่ีการแข่งขนัมากกวา่การร่วมมือกนั 

3)  ความเสมอภาคกนั (Universalism)  
4)  การบูชาหรือหลงใหลในทรัพยสิ์นเงินทอง (Fetishism of Money) ท่ีกาํหนดให้

บุคคลแสวงหาและสะสมทรัพยสิ์นเงินทองหรือความร่ํารวย ซ่ึงเช่ือว่าทรัพยสิ์นจะเป็นท่ีมาของทุก
ส่ิงทุกอยา่ง 
 กล่าวไดว้่าจากค่านิยมทั้ง 4 ขา้งตน้ จะเป็นปัจจยักระตุน้ให้บุคคลแสวงหาความรํ่ ารวยใน
ทุกวิถีทางไม่ว่าถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย นอกจากน้ีบทบาทของสถาบนัทางสังคมก็จะเป็น
ตวักระตุน้ใหเ้กิดอาชญากรรมไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม ดงันั้นสรุปไดว้่า ทฤษฎีกดดนัเชิงสถาบนั
เช่ือว่าอิทธิพลของค่านิยมเชิงเศรษฐศาสตร์มีอิทธิพลต่อการดาํเนินการของสถาบนัทางสังคม 
ประกอบกบัค่านิยมท่ีเนน้ความร่ํารวย เป็นตวักระตุน้ให้เกิดสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในการกระ
กอบอาชญากรรม 
 

2.7  ทฤษฎว่ีาด้วยการลงโทษ 
 
 ทฤษฎีว่าด้วยการลงโทษ ถือเป็นทฤษฎีในกลุ่มแนวคิดการป้องกันและการควบคุม
อาชญากรรม โดยใชม้าตรการในกระบวนการยุติธรรมให้มีความเด็ดขาด มีความศกัด์ิสิทธ์ิ  เพื่อ
ป้องกนัไม่ให้มีการกระทาํผิด หรือมีการกระทาํผิดท่ีลดลง โดยทฤษฎีว่าดว้ยการลงโทษท่ีมีความ
โดดเด่น และถือเป็นการริเร่ิมความคิดในการป้องกันอาชญากรรมท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน ได้แก่ 
ทฤษฎีของซีซาร์ แบค็คาเรีย (Cesare Beccaria) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 2.7.1  ทฤษฎขีองซีซาร์ แบ็คคาเรีย (Cesare Beccaria: ค.ศ. 1738-1794) 

Beccaria  (1973: 91-95) ไดก้ล่าวว่า หลกัปรัชญาท่ีสาํคญั คือ เจตจาํนงเสรี (Free Will) ซ่ึง
เช่ือว่า หลกัเจตจาํนงเสรีเป็นปัจจยักาํหนดพฤติกรรมของมนุษย ์กล่าวคือ มนุษยเ์ป็นผูมี้เหตุผลใน
การมุ่งแสวงหาเพ่ือผลประโยชน์สูงสุด และมีเหตุผลในการตดัสินใจท่ีจะเลือกกระทาํหรือไม่กระทาํ
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การใดๆ ดงันั้นมนุษยจึ์งตดัสินใจเลือกและกระทาํการใดๆเม่ือเห็นว่าจะไดรั้บประโยชน์ ทั้งถูก
กฎหมายและผดิกฎหมาย ดงันั้น Beccaria (1973) เช่ือว่า หากจะป้องกนัไม่ใหมี้การกระทาํผดิ ตอ้ง
อาศยักฎหมายและการลงโทษเป็นเคร่ืองมือสําหรับป้องกันและควบคุมอาชญากรรม และการ
ลงโทษควรกาํหนดไวใ้นความผิดแต่ละประเภทให้เพียงพอท่ีจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดมากกว่า
ความพึงพอใจในการละเมิดกฎหมาย (ประธาน วฒันวาณิชย,์ 2546: 160-161) โดยการป้องกนั
อาชญากรรมตอ้งเร่ิมตน้จากการวางรากฐานนักปราชญ์ให้มีเฉลียวฉลาดและมีคุณธรรม มีการ
บญัญติักฎหมายท่ีมีความเท่ียงธรรม  และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตอ้งอาศยัผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายท่ี
สามารถปราบปราม และบงัคบัใชก้ฎหมายดว้ยความยุติธรรมได ้โดยกฎหมายและบทลงโทษท่ี 
Beccaria (1973) เช่ือว่าสามารถป้องกนัไม่ให้มนุษยก์ระทาํผิดไดน้ั้น มีลกัษณะดงัน้ี (พรชยั ขนัตี, 
2553: 59)  
  1)  ความรุนแรงในการลงโทษ (On the Severity of Punishments) 
  กฎหมายท่ีมีความรุนแรงในการลงโทษ จะช่วยป้องกนัไม่ใหบุ้คคลกระทาํผดิ โดย
ความรุนแรงของโทษท่ีจะไดรั้บตอ้งมีมากกว่าประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการประกอบอาชญากรรม 
แต่ทั้งน้ีโทษท่ีเหมาะสมจะตอ้งไม่ใช่การทรมานหรือโทษท่ีทารุณโหดร้าย ซ่ึงเช่ือว่าการจาํคุกตลอด
ชีวิตจะมีความรุนแรงมากกว่าการประหารชีวิต ทั้งน้ีเพราะการจาํคุกตลอดชีวิตจะเป็นเคร่ืองมือ
ใหก้บับุคคลอ่ืนๆทัว่ไปในการเป็นบทเรียนไดต้ลอดไป 

2)  ความรวดเร็วในการลงโทษ  (On the Promptness of Punishments) 
กฎหมายท่ีมีความรวดเร็วในการลงโทษ มีหลกัการว่า เม่ือมีการกระทาํผิดแลว้ไม่

อาจหลีกเล่ียงการถูกลงโทษได ้กล่าวคือ เม่ือมีการกระทาํผิด ผูก้ระทาํผิดจะไดรั้บการลงโทษท่ี
รวดเร็ว และเป็นเวลาใกลเ้คียงกบัการกระทาํผิด ซ่ึงจะเป็นการลงโทษท่ีเหมาะสมและมีประโยชน์
มากท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะเป็นปัจจยัทาํใหก้ฎหมายมีความศกัด์ิสิทธ์ิมากข้ึน  
  3)  ความแน่นอนในการลงโทษ (On the Certainty of Punishments) 
  กฎหมายท่ีมีความแน่นอนในการลงโทษจะตอ้งบงัคบัใชแ้ก่บุคคลดว้ยความเสมอ
ภาค ถือเป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัอาชญากรรมท่ีไดผ้ลมากท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะ การท่ีสามารถจบักุม
ผูก้ระทาํผดิมาลงโทษได ้ยอ่มทาํใหผู้อ่ื้นเกิดความเกรงกลวัต่อการลงโทษ และไม่กลา้กระทาํผดิ  
 Winslow and Zhang (2008: 84) ไดก้ล่าวว่า Beccaria (1973) ถือเป็นผูริ้เร่ิมท่ีสาํคญัต่อการ
ป้องกนัและควบคุมอาชญากรรมดว้ยกฎหมาย   เช่ือว่า มนุษยแ์ต่ละบุคคลมีเหตุผล และมีเสรีภาพท่ี
สามารถรวมกลุ่มทางสังคมและทาํประชาสังคมร่วมกนัเพื่อสร้างกฎหมายและบทลงโทษข้ึนได ้แต่
ทั้งน้ีกฎหมายและบทลงโทษความผดิควรมีการกาํหนดโทษท่ีชดัเจน มีขอ้จาํกดั และอยูใ่นขอบเขต
ภายใตค้วามดี และศีลธรรม โดยผูท่ี้มีอาํนาจบงัคบัใชก้ฎหมาย เช่น เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ผูพ้ิพากษา ควร
ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยอาศยัคุณธรรม จริยธรรมดว้ย 
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นอกจากน้ี Beccaria (1973) ยงัเช่ือว่า การลงโทษทางกฎหมาย จาํเป็นตอ้งมีลกัษณะอนั
ประกอบดว้ย 1.ความรุนแรง 2.รวดเร็วและ 3.ความแน่นอน เพื่อเป็นปัจจยัสาํหรับการป้องกนัและ
ปราบปรามอาชญากรรม ทั้งน้ีการลงโทษควรมีความเหมาะสมกบัความรุนแรงของความผิดท่ี
กระทาํดว้ย สรุปไดว้่าแนวคิดท่ีสาํคญัของ Beccaria (1973) เช่ือว่า การใชร้ะบบของกฎหมายและ
การลงโทษทางอาญา คือ การป้องกนัอาชญากรรมท่ีดี 
 นวลจนัทร์ ทศันชยักุล (2548: 336-337) ไดก้ล่าวว่า เบคคาเรียมีแนวคิดในการป้องกนั
อาชญากรรมท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน โดยเบคคาเรียให้ความสําคญักับกฎหมายในการนํามาเป็น
เคร่ืองมือป้องกนัและควบคุมอาชญากรรม โดยนกักฎหมายตอ้งมีความรู้ความสามารถสูง มีการออก
กฎหมายท่ีดี ซ่ึงคุณสมบติัของผูอ้อกกฎหมายควรมีความสุจริต ยติุธรรม และไม่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตน อีกทั้ งในการพิพากษาคดีตอ้งมีความรอบคอบ และตดัสินในกรอบของกฎหมายด้วย
คุณธรรม กล่าวไดว้า่ เบคคาเรียเช่ือวา่ การมีกฎหมาย และผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายท่ีดี มีคุณธรรม จะเป็น
เคร่ืองมือในการป้องกนัและควบคุมอาชญากรรมได ้
 ผจงจิตต ์อธิคมนนัทะ (2529: 118) ไดก้ล่าวว่า Beccaria (1973) ไดอ้า้งถึงการทาํลายลา้ง 
โดยบุคคลไดค้าํนึงถึงความยินดีและความเจ็บปวดทรมานล่วงหนา้แลว้ก่อนการกระทาํ ดงันั้นการ
แสดงออกของพฤติกรรมจึงเป็นไปในลกัษณะท่ีเป็นเหตุเป็นผล (Free Will) และปฏิกิริยาของสังคม
ต่ออาชญากรรมเป็นไปในรูปการวดัค่า “ความเจบ็ปวด” โดยแนวคิดของ Beccaria (1973) เช่ือว่า มี
ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งปฏิบติัต่อการกระทาํอนัไม่พึงปรารถนาอนัไดแ้ก่ความเจบ็ปวด โดยถือเป็นการ
ลงโทษต่อบุคคลนั้นใหไ้ดค้วามเจบ็ปวดมากกวา่ เพื่อใหผู้ก้ระทาํผดิไดค้าํนึงถึงการกระทาํผดิเหล่าน้ี
ก่อน อีกทั้งทาํใหค้วามเจบ็ปวดนั้นกลายเป็นความยนิดีแก่คนทัว่ไปอีกดว้ย 
 

2.8  ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาคร้ังน้ีได้ทบทวนเก่ียวกับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย                            
1) ปัจจยัพื้นฐาน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา ศาสนา และสถานภาพทาง
ครอบครัว 2) ปัจจยัดา้นการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง การใหค้าํนิยามต่อการกระทาํ
ผิดการสนบัสนุนในการกระทาํผิด และการเลียนแบบ 3) ปัจจยัดา้นความกดดนัทางสังคม ไดแ้ก่ 
ค่านิยมในความสาํเร็จ ความหลงใหลในทรัพยสิ์นเงินทอง และโอกาสในการประสบความสาํเร็จ 
และ 4) ปัจจยัดา้นการลงโทษทางอาญา ไดแ้ก่ ความรุนแรงในการลงโทษ ความรวดเร็วในการ
ลงโทษ และความแน่นอนในการลงโทษ โดยผูว้ิจยัไดร้วบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา    
คร้ังน้ี ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 2.8.1  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยพืน้ฐาน  
สาธิต  นาวานุเคราะห์ (2549: 133-134) ได้ทาํการศึกษา ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการกระทาํ

ความผิดเก่ียวกบัทรัพยข์องผูต้อ้งขงัเรือนจาํกาญจนบุรี พบว่า ผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํความผิดเก่ียวกบั
ทรัพยม์ากท่ีสุดจะมีอายรุะหว่าง 20-29 ปี มีการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษา ก่อนตอ้งโทษมีอาชีพ
รับจา้ง และมกักระทาํความผิดฐานลกัทรัพยแ์ละกระทาํความผิดเก่ียวกบัทรัพยโ์ดยไม่ใช้ความ
รุนแรง นอกจากน้ีปัจจยัทางสังคม ไดแ้ก่ ดา้นสัมพนัธภาพภายในครอบครัวกบัการกระทาํความผิด 
ลกัษณะเขตท่ีอยูอ่าศยักบัการกระทาํความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์การคบเพื่อนของผูต้อ้งขงักบัการกระทาํ
ความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์ปัจจยัดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ แรงจูงใจให้กระทาํความผิดของผูต้อ้งขงักบัการ
กระทาํความผิดเก่ียวกับทรัพย์ ทัศนคติท่ีมีต่อการกระทาํความผิดของผูต้ ้องขงักับการกระทาํ
ความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์และค่านิยมเก่ียวกบัการกระทาํความผิดของผูต้อ้งขงักบัการกระทาํความผิด
เก่ียวกบัทรัพย ์ทั้งหมดน้ีมีความสัมพนัธ์กนัในระดบันอ้ย ส่วนความประพฤติในอดีตของผูต้อ้งขงั
กบัการกระทาํความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 

วริศรา ศิริสุทธิเดชา (2546: บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษา ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
กระทาํผิดของผูต้อ้งขงัในคดีลกัทรัพย:์ ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจาํพิเศษกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูต้ ้องขงัส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-40 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ก่อนต้องโทษได้
ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป มีรายไดเ้ฉล่ีย 3,001-6,000 บาทต่อเดือน โดยปัจจยัภูมิหลงัดา้นอาย ุ
สถานภาพสมรส และรายไดก่้อนตอ้งโทษมีความสัมพนัธ์กบัมูลเหตุจูงใจในการกระทาํผิดของ
ผูต้อ้งขงัในคดีลกัทรัพย ์นอกจากน้ียงัพบว่า มูลเหตุท่ีส่งผลต่อการกระทาํผิดลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ การว่างงาน  ความตอ้งการทรัพยสิ์นเงินทอง ความขดัแยง้ในครอบครัว เพื่อน
ชกัชวนติดยาเสพติด ความทา้ทาย การเลียนแบบสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นแหล่งอาชญากรรม และความ
ตอ้งการเรียกร้องความสนใจ อีกทั้งจากการทดสอบปัจจยัแวดลอ้มทางสังคมและปัจจยัจิตวิทยา 
พบว่า  ความสัมพันธ์ในครอบครัว  การคบเพื่อน  สภาพแวดล้อมในชุมชน  และค่านิยม  มี
ความสมัพนัธ์กบัมูลเหตุจูงใจในการกระทาํผดิคดีลกัทรัพย ์

ธีระชยั เจตฎารักษ ์(2542: 103-105) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการกระทาํผิดคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพยข์องผูต้อ้งขงัเรือนจาํกลางคลองเปรม พบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคม 
ประกอบดว้ย อายุ ระดบัการศึกษา ความสัมพนัธ์ของครอบครัว แหล่งท่ีอยู่อาศยั การคบเพื่อนท่ีมี
พฤติกรรมเบ่ียงเบน รายได ้อาชีพ และจาํนวนคร้ังท่ีตอ้งโทษ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการกระทาํผิด
คดีประทุษร้ายต่อทรัพยข์องผูต้อ้งขงัเรือนจาํกลางคลองเปรม 

ศกัดิภทั เชาวน์ลกัษณ์สกุล (2539: 49-51) ไดศึ้กษา ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ
การกระทาํความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูก้ระทาํผดิร้อยละ 89 เป็นเพศชาย 
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มีอายรุะหวา่ง 20 ถึง 25 ปี ร้อยละ 52.2 สถานภาพสมรส เป็นโสดร้อยละ 72.4 และมีจาํนวนสมาชิก
ในครัวเรือนเฉล่ีย 4 คน ผูก้ระทาํผดิมีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-ม.3) ร้อยละ 58.9 
และร้อยละ 78.5 เป็นกรรมกรรับจา้งนอกภาคเกษตร ส่วนรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนั้น ร้อยละ 93.3 มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 7,000 บาท และร้อยละ 96.8 ไม่มีภาระหน้ีสินผกูพนั ส่วนการศึกษา
ปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืนๆท่ีมีผลกระทบต่อการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์คือ รายไดต่้อเดือน ขนาด
ครัวเรือน และระดบัการศึกษา  
 สรุปไดว้่าจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัพื้นฐาน พบว่า ปัจจยัพื้นฐานดา้นเพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม  
  

2.8.2  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยด้านการเรียนรู้ 
รุจิรัชช์ญานนัท ์ชยัแกว้ และ อนุษา  เลิศโตมรสกุล (2554: บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษา 

ทฤษฎีการเลียนแบบกบัพฤติกรรมการปาหิน พบวา่ ผูก้ระทาํผดิในคดีท่ีมีพฤติการณ์ปาหินมีทั้งแบบ
เด่ียวและเป็นกลุ่มแก๊ง มีทั้งการใชย้านพาหนะร่วมในการกระทาํผิดและไม่ใช ้ยานพาหนะท่ีถูกปา
หินส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุก เหตุเกิดบนถนนทั้งเลนเด่ียวและหลายเลน มกัเกิดในช่วงเวลากลางคืน 
กระทาํผิดโดยประสงค์ต่อทรัพยแ์ละเลียนแบบตามข่าว มีการจดัเตรียมหินไวล่้วงหน้าก่อนการ
กระทาํผดิและจดัหาในท่ีเกิดเหตุ ส่วนใหญ่มีการด่ืมสุราก่อนการกระทาํผดิ 

การเลียนแบบมีการรับรู้เร่ืองราวกบัคดีท่ีมีพฤติการณ์ปาหินมาก่อนท่ีจะกระทาํความผิด 
โดยส่วนใหญ่เคยรับรู้ผ่านทางส่ือต่างๆ มีการให้ความสนใจกับพฤติกรรมการปาหินท่ีได้รับรู้
รับทราบมา ความรู้สึกต่อผูก้ระทาํผดิในคดีท่ีมีพฤติการณ์ปาหินท่ีถูกนาํเสนอผา่นส่ือมีทั้งในแง่บวก
และแง่ลบ การรับรู้ในเร่ืองการถูกจบักมุตวัและการถูกลงโทษผูก้ระทาํผดิท่ีมีพฤติการณ์ปาหิน ส่วน
ใหญ่ไม่รู้ว่าถูกจับกุมตัวได้ และไม่รู้ว่ามีการถูกลงโทษอย่างไร และผูก้ระทาํผิดทุกคนคิดว่า
พฤติกรรมปาหินเป็นเร่ืองท่ีทาํตามไดง่้าย 

Bosiakoh  and  Andoh (2010: 204-205) ไดท้าํการศึกษา Differential Association Theory 
and Juvenile Delinquency in Ghana’s Capital City–Accra: the Case of Ghana Borstal Institute ซ่ึง
การศึกษาน้ีไดใ้ชท้ฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกต่างของ Sutherland ในการศึกษาความคิดเห็นของ
เยาวชนในสถานกักกันของการ์นา ถึงความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน และผลการศึกษาพบว่า 
พฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือพฤติกรรมการกระทาํผิดของเยาวชนในสถานกกักนัของการ์นามีความ
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกต่างของซทัเทอร์แลน กล่าวคือ กลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมเบ่ียงเบนของบุคคล โดยกลุ่มเพื่อนจะมีการแสดงพฤติกรรมเบ่ียงเบนใหเ้ห็น และเพิ่ม
ระดบัความรุนแรงของพฤติกรรมเบ่ียงเบนมากข้ึน ซ่ึงพฤติกรรมเบ่ียงเบนเหล่าน้ีไดมี้การแสดงให้
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เห็นทั้งพฤติกรรม และเทคนิคต่างๆ ตลอดจนกลายเป็นการเรียนรู้เป็นระยะเวลานาน จนกระทัง่ทาํ
ให้บุคคลท่ีอยู่ในกลุ่มเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนมีลกัษณะพฤติกรรมเช่นเดียวกนั ดงันั้น การคบ
หาสมาคมท่ีแตกต่างกับกลุ่มเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนจึงส่งผลต่อพฤติกรรมเบ่ียงเบนของ
เยาวชนในสถานกกักนัของการ์นา 

Wolfe and Higgins (2009: 43-52) ไดท้าํการศึกษา Explaining Deviant Peer Associations: 
An Examination of Law Self-control, Ethical Predispositions, Definitions, and Digital Piracy เป็น
การศึกษาว่าตวัแปรใดท่ีจะสามารถอธิบายการละเมิดลิขสิทธ์ิในกลุ่มเพื่อนได ้และจากการศึกษา 
พบวา่ อาย ุเพศ การควบคุมตนเองตํ่า สามารถอธิบายถึงการรวมกลุ่มเพื่อนท่ีเบ่ียงเบนได ้โดยบุคคล
ท่ีมีอายุนอ้ยจะมีการรวมกลุ่มกบัเพื่อนท่ีเบ่ียงเบนมากกว่า และบุคคลท่ีมีคาํนิยามท่ีเขม้แขง็ในการ
ช่ืนชอบต่อการละเมิดลิขสิทธ์ิ จะมีแนวโน้มการรวมกลุ่มกบัเพื่อนท่ีเบ่ียงเบนมากกว่าอีกเช่นกนั 
นอกจากน้ีพบว่าพฤติกรรมการละเมิดลิขสิทธ์ิก่อนหน้า มีอิทธิพลต่อการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลท่ีมีส่วนในการละเมิดลิขสิทธ์ิซอร์ฟแวร์ ย่อมมีเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมท่ี
เหมือนกนั และความโนม้เอียงทางจริยธรรมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการคบหาสมาคมกลุ่มเพื่อน
ท่ีเบ่ียงเบน  กล่าวคือ เม่ือความโนม้เอียงทางจริยธรรมของบุคคลมีมากข้ึน จะมีลกัษณะการละเมิด
ลิขสิทธ์ิดิจิทลัมากข้ึน 

จิตราภรณ์ จิตรธร (2551: 141) ไดท้าํการศึกษา การกระทาํความผดิซํ้ าของเด็กและเยาวชน
ในฐานความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์ศึกษาเชิงทฤษฎีการควบคุมตนเอง การควบคุมทางสงัคม และการคบ
หาสมาคมท่ีแตกต่าง พบวา่  

1) ปัจจัยด้านการควบคุมตนเอง มีผลต่อการศึกษาการกระทาํผิดของเด็กและ
เยาวชนในฐานความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์คือ เด็กและเยาวชนท่ีมีการควบคุมตนเองตํ่าจะมีแนวโนม้จะ
กระทาํผดิและกระทาํผดิซํ้ าสูงกวา่เดก็และเยาวชนท่ีมีการควบคุมตนเองสูง  

2) ปัจจยัดา้นความผกูพนัทางสังคม มีผลต่อการกระทาํผดิซํ้ าของเด็กและเยาวชน
ในฐานความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์ไดแ้ก่ ความรัก – ความผกูพนั การผกูมดัทางสงัคม การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสงัคม และความเช่ือ 

3) ปัจจยัดา้นการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง มีผลต่อการกระทาํผิดซํ้ าของเด็กและ
เยาวชนในฐานความผิดเก่ียวกับทรัพย  ์ได้แก่ การคบเพื่อนท่ีมีประสบการณ์ในการกระทาํผิด
เก่ียวกบัทรัพย ์เช่น ลกัเลก็ขโมยนอ้ย ปลน้ทรัพย ์เป็นตน้ และเคยถูกจบักุมในฐานความผดิเก่ียวกบั
ทรัพย ์การไปมาหาสู่ หรือคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีกระทาํผดิ 

4) ปัจจยัดา้นการอบรมเล้ียงดู มีผลต่อการควบคุมตนเอง ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มท่ี
อยู่อาศยั และความใกลชิ้ดผกูพนักบัครอบครัวของเด็กและเยาวชนมีผลต่อการควบคุมตนเองของ
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เด็กและเยาวชนในคดีทรัพย ์กล่าวคือ หากเด็กขาดความรู้สึกท่ีดีต่อพ่อแม่ ขาดการศึกษา และความ
อดกลั้นต่อส่ิงย ัว่ยรุอบขา้ง กจ็ะทาํใหเ้ดก็มีการควบคุมตนเองตํ่าและนาํไปสู่การกระทาํผดิไดง่้าย 

ศุภกานดา  สุขศรีวงษ ์(2550) ไดท้าํการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการกระทาํผดิในคดีเก่ียวกบั
ยาเสพติดให้โทษของเด็กและเยาวชน: ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พบวา่  

1)  ปัจจยัส่วนบุคคลหรือภูมิหลงัทางสังคมของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ถูกควบคุม
ตวัในทณัฑสถานวนัหนุ่มกลาง มีอาย ุ20-23 ปี มีอายขุณะกระทาํความผดิ 19-21 ปี โดยถูกจบัในคดี
มียาบา้ไวใ้นครอบครองเพ่ือจาํหน่าย ซ่ึงมีภูมิลาํเนาอยูใ่นกรุงเทพมหานคร มีระดบัการศึกษาสูงสุด 
คือ ระดบัประถมศึกษา บิดามารดาอาศยัอยูด่ว้ยกนัโดยประกอบอาชีพรับจา้ง และอยูใ่นชุมชนแออดั 
นอกจากน้ียงัเคยเสพยาเสพติดมานาน 1 ปี 1 เดือน 3 ปี  โดยยาเสพติดท่ีเสพ คือ ยาบา้  สาํหรับการ
เล้ียงดู กลุ่มตวัอย่างไดรั้บการเล้ียงดูแบบรักสนบัสนุนในระดบัสูง ไดรั้บการเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล
และแบบลงโทษทางจิตในระดบัปานกลาง และไดรั้บการเล้ียงดูแบบควบคุมตํ่า 

2)  ปัจจยัการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมมีผลต่อการกระทาํความผิดในคดีเก่ียวกบัยา
เสพติดใหโ้ทษของเดก็และเยาวชน 

3)  ปัจจัยด้านการคบหาสมาคมท่ีแตกต่างมีผลต่อการกระทาํความผิดในคดี
เก่ียวกบัยาเสพติดใหโ้ทษของเดก็และเยาวชน 

4)  ปัจจยัความประพฤติผิดปกติ มีผลต่อการกระทาํความผิดในคดีเก่ียวกบัยาเสพ
ติดใหโ้ทษของเดก็และเยาวชน 

5)  ปัจจยัดา้นความผกูพนัทางสังคม มีผลต่อการกระทาํความผิดในคดีเก่ียวกบัยา
เสพติดให้โทษของเด็กและเยาวชน ไดแ้ก่ องคป์ระกอบการมีส่วนร่วมกบักิจกรรมท่ีสังคมยอมรับ 
และองคป์ระกอบความเช่ือมัน่ในบรรทดัฐานหรือค่านิยม 

6)  การเล้ียงดูมีผลต่อการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม ไดแ้ก่ การเล้ียงดูแบบควบคุม  
 จินตนา อนนัตศรี (2548: 4) ไดศึ้กษา Environment Social Factors Affecting Offences of 
Sentenced Women Prisoners: a Case Study of Women Prisoners in the Women Central Correctional 
Institution in Bangkok พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาย ุ30 ปี และตํ่ากว่า มีอายท่ีุขณะท่ีกระทาํ
ความผิดระหว่าง 25 ปีและตํ่ากว่า จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา นบัถือศาสนาพุทธ มีภูมิลาํเนา
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  สมรสแล้ว  มี ท่ีอยู่อาศัยในย่านชานเมือง /ชนบท  และปัจจัย
สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการกระทําความผิด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า ปัจจัยทางด้าน
สภาพแวดลอ้มทางสังคมดา้นส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีถูกคุมขงั การมีญาติ
สนิท เพื่อน และบุคคลท่ีรู้จกัเคยกระทาํผิดกฎหมาย ปัจจยัเก่ียวกบัครอบครัว ไดแ้ก่ อาชีพก่อน
ตอ้งโทษ และอาชีพของบิดา ปัจจยัเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มดา้นส่ือสารมวลชน ไดแ้ก่ การเรียนรู้
วิธีการกระทาํผดิจากส่ือต่างๆ มีผลต่อการกระทาํผดิของผูต้อ้งขงั 
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ฉลอง สุขจนัทร์ (2542: 120-123) ไดท้าํการศึกษา การกระทาํผดิของเด็กและเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีปลน้ทรัพย ์พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการกระทาํผิดของเด็กและ
เยาวชนในคดีปลน้ทรัพย ์ไดแ้ก่ เด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผดิในคดีปลน้ทรัพย ์มีอายรุะหว่าง 15-18 
ปี เป็นบุตรคนท่ี 1 โดยมีสภาพครอบครัวแตกแยกหรือครอบครัวท่ีขาดความสมบูรณ์ บิดามารดามี
การศึกษาค่อนขา้งตํ่า และส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้งและอาชีพคา้ขาย นอกจากน้ีพบว่าความสัมพนัธ์
ในครอบครัวในส่วนของวิธีการลงโทษของบิดามารดา  จะใช้การตักเตือนมากท่ีสุด  และ
ความสัมพนัธ์ในครอบครัวของเด็กและเยาวชนอยู่ในระดบัปานกลาง นอกจากน้ีปัจจยัดา้นการ     
คบเพ่ือน พบว่า ส่วนใหญ่มีความใกลชิ้ดกบัเพื่อนมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม อีกทั้งเด็กและเยาวชน
ส่วนใหญ่ติดยาเสพติด โดยใชบุ้หร่ี ยาบา้มากท่ีสุดตามลาํดบั นอกจากน้ีเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่
เคยถูกจบัมาก่อนและมกัจะเป็นความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงทรัพยท่ี์ไดจ้ากการลงมือกระทาํผิดจะ
นาํไปใชส่้วนตวัมากท่ีสุด  

 
2.8.3  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยด้านความกดดันทางสังคม 
Rosenberger (2010) ไดท้าํการศึกษา Crime, Media, and the American Dream: A Micro-

Level Analysis of Messner and Rosenfeld’s Institutional Anomie Theory ไดศึ้กษาถึงความเปล่ียนแปลง
ทางสถาบนัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นสถาบนัอนันําไปสู่ความไม่สมดุลให้แก่สถาบนัต่างๆ ได้แก่ 
สถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา และระบบการเมือง โดยการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจได้
กลายเป็นแรงกดดนัทางวฒันธรรม และส่งผลต่อการควบคุมประชาชนในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
และจากผลการศึกษา พบว่า การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในสังคมอเมริกา ส่งผลให้เกิดความ
ครอบงาํทางเศรษฐกิจข้ึน กล่าวคือ ก่อให้เกิดวัฒนธรรมวตัถุนิยม มุ่งสะสมความสําเร็จ ซ่ึง
วฒันธรรมในรูปแบบน้ีจะทาํไปสู่อตัราการเกิดอาชญากรรมสูง นอกจากน้ียงัเช่ือว่า ผลกระทบจาก
การบริโภคส่ือต่างๆ จะมีผลต่อการเกิดอาชญากรรมในระดบัส่วนบุคคลอีกดว้ย 

Rohald (2009) ไดท้าํการศึกษา A Cross-Cultural Test of Social Learning, Self-control, 
Social Bonding and General Strain Theories of Crime and Deviance ไดท้าํการศึกษาทดสอบ
ภายใตท้ฤษฏีอาชญาวิทยา ไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม ทฤษฎีการควบคุมตนเอง ทฤษฎีพนัธะ
ทางสังคม และทฤษฎีความกดดนัทางสังคม โดยทาํการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมเบ่ียงเบนและ
การละเมิดกฎหมายของกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลยัสองแห่งคือ ในโบลิเวียและสหรัฐอเมริกา 
พบว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมไดรั้บการสนบัสนุนท่ีสามารถเป็นคาํอธิบายพฤติกรรมท่ีใชค้วาม
รุนแรงทั้งในกลุ่มตวัอยา่งชาวอเมริกนัและชาวโบลิเวีย เช่นเดียวกบัทฤษฎีพนัธะทางสังคม ทฤษฎี
ความกดดนัทางสงัคม และทฤษฎีการควบคุมตนเองสงัคม  
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Cullen, Parboteeah and Hoegl (2004: 411-420) ไดท้าํการศึกษา Cross-National Differences in 
Managers' Willingness to Justify Ethically Suspect Behaviour: A Test of Institutional Anomie Theory  
ซ่ึงเป็นการศึกษาเก่ียวกบัโลกาภิวตัน์ท่ีจะทวีความสําคญัมากข้ึน โดยใชท้ฤษฎีภาวะผิดปกติของ
สถาบนั อนัเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรทางวฒันธรรม ไดแ้ก่  ความสาํเร็จ ความเป็นปัจเจกบุคคล ความเป็น
สากล และวตัถุนิยมเงิน และตวัแปรทางสถาบนัทางสังคม ไดแ้ก่  เศรษฐกิจระบบการปกครอง 
ครอบครัว และการศึกษา ในการศึกษาพฤติกรรมทัว่ไป รวมถึงจริยธรรมจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน  
3,450 ราย จาก 28 ประเทศ พบวา่  ตวัแปรทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ ความเป็นปัจเจกบุคคล และค่านิยม
ในความสาํเร็จ มีลกัษณะท่ีสนบัสนุนทฤษฎีกดดนัเชิงสถาบนัของ Messner and Rosenfeld กล่าวคือ 
ค่านิยมทางวฒันธรรมเหล่าน้ีจะส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อเหตุผลทางจริยธรรมในความเห็นแก่ตวั 

Hoffmann and Ireland (2004) ไดท้าํการศึกษา Strain and Opportunity Structures ไดเ้นน้ย ํ้า
ถึงโครงสร้างทางโอกาส ความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดกบัความกดดนัต่างๆ และการกระทาํผดิ 
และผลการศึกษา พบว่า ทั้งความเครียดและความกดดนัส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในการกระทาํผิด
และจุดมุ่งหมายของชีวิตตลอดเวลา อีกทั้ งส่ิงท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงคือ ความกดดัน และ
ความเครียดนั้นจะส่งผลต่อรูปแบบการกระทาํผิดท่ีหลากหลายตามแต่โครงสร้างของโอกาสจะ
เอ้ืออาํนวย 

สมบุญ มาศประมุท (2547) ไดท้าํการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการกระทาํผิดซํ้ าของผูต้อ้งขงั: 
ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจาํกลางบางขวาง พบว่า ครอบครัวของผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่มีรายไดพ้อกิน
พอใช ้ไม่มีเงินเกบ็ อาศยัอยูใ่นชนบท ซ่ึงเป็นแหล่งร้านคา้ ตลาดนดั หรืออุตสาหกรรม ใกลแ้หล่งคา้
ยาเสพติด กระทาํความผิดเพราะ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มีรายไดไ้ม่พอกบัการใชจ่้าย ตอ้งการเงิน
หรือทรัพยสิ์น ยากจน และเพื่อนชกัชวน ไม่มีอาชีพเป็นหลกัแหล่ง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้ง
ทัว่ไป จบการศึกษาระดบั ป.1-ป.6 

  Lyons (2002) ไดท้าํการศึกษา General Strain Theory and Social Support: a Study of 
African Americans เป็นการศึกษาภายใตท้ฤษฏีกดดนัของแอคนิว Agnewís (1992) ในการอธิบาย
อารมณ์ และการเบ่ียงเบน พบว่า ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดพฤติกรรมเบ่ียงเบนมาจากความกดดนัท่ีเกิดจาก
อารมณ์ในดา้นลบ กล่าวคือ สังคมเป็นปัจจยัให้เกิดความกดดนั และนาํมาซ่ึงอารมณ์ในดา้นลบ 
จนกระทัง่กลายเป็นความกดดนั นาํไปสู่การแสดงออกของพฤติกรรมเบ่ียงเบน ดงันั้นสรุปไดว้่า
อารมณ์ในดา้นลบภายใตค้วามกดดนัทางสงัคม ส่งผลต่อพฤติกรรมเบ่ียงเบน 

Agnew, Cullen, Burton Jr., Evans and Gregory Dunaway  (1996)  ไดท้าํการศึกษาเร่ือง A 
New Test of Classic Strain Theory กล่าวว่า ตวัแปรหลกัในทฤษฎีความกดดนั คือ ระดบัของความ
ไม่พึงพอใจส่วนบุคคล หรือความไม่สมหวงัในสถานะทางการเงินของพวกเขา  และจากาขอ้มูลจาก
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ตวัอยา่งการศึกษาใน Cincinnati แสดงใหเ้ห็นว่า ความไม่พึงพอใจจะสูงท่ีสุดในบุคคลท่ีขาดแคลน
ปัจจยัในการดาํรงชีพต่างๆ และบุคคลท่ีปรารถนาจะไดเ้งินจาํนวนมาก บุคคลท่ีหมดหวงัในการหา
เงินเพื่อท่ีจะให้ไดเ้งินจาํนวนมากๆ และบุคคลท่ีรู้สึกท่ีขาดแคลนปัจจยัต่างๆ ในการดาํรงชีพ ยิ่งไป
กว่านั้น ความไม่พึงพอใจจะต่อผลกระทบในทางบวกต่อการประกอบอาชญากรรมและการใชย้า
เสพติด ผลกระทบน้ีจะมีความเขม้ขน้ข้ึนในบุคคลท่ีมีเพื่อนท่ีเป็นอาชญากรและมีความเช่ือใน
ทางบวกท่ีจะนาํไปสู่การเกิดอาชญากรรม ขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นขอ้คน้พบท่ีสนับสนุน
ทฤษฎีความกดดนั 
 

2.8.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยด้านการลงโทษทางอาญา 
อจัฉราพรรณ เทศปุรณะ (2524: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษา การวิเคราะห์สาเหตุการกระทาํ

ผดิของเดก็และเยาวชน ณ สถานพินิจและคุม้ครองเดก็กลาง พบวา่ เด็กและเยาวชนทั้งชายหญิง เป็น
คนท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่า ครอบครัวก็มีระดบัการศึกษาตํ่า สภาพท่ีอยู่อาศยัเป็นบา้นเช่าหรือแหล่ง
เส่ือมโทรม ครอบครัวมีรายไดน้อ้ย มีการเล้ียงดูแบบควบคุม แต่ใหค้วามรักนอ้ย ทาํใหเ้กิดทศันคติ
ท่ีไม่ดีต่อกฎหมาย เคยถูกจบัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 คร้ัง ซ่ึงเป็นความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
 ประเทิน มหาขนัธ์ และคณะ (2521: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษา การกระทาํผดิกฎหมายของ
เยาวชนไทย โดยทาํการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเยาวชนท่ีกระทาํผิดกฎหมาย กบัเยาวชนท่ีไม่ได้
กระทาํผดิกฎหมาย ในสถานฝึกอบรมเยาวชนกลาง จาํนวน 400 คน และเยาวชนปกติท่ีอยูใ่นแหล่ง
เส่ือมโทรม จาํนวน 55 คน พบว่า เยาวชนท่ีกระทาํผิดกฎหมาย มีทศันคติท่ีไม่ค่อยดีกับตนเอง
มากกว่าเยาวชนท่ีไม่กระทาํผิดกฎหมาย และมีความมุ่งหวงัในชีวิตตํ่ากว่า มีความเช่ือในโชคชะตา
และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิมากกว่ากฎหมาย มีทศันคติเบ่ียงเบนมากกว่า มีความมุ่งหวงัทางการศึกษาตํ่า 
ประสบความลม้เหลวในโรงเรียนมากกว่า มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัการอบรมเล้ียงดูแบบใหค้วาม
รักและการใหเ้หตุผล และมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการอบรมเล้ียงดูแบบควบคุมและแบบลงโทษ 
 กล่าวโดยสรุป ในทศันคติของผูว้ิจยัเห็นว่างานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกับอาชญากรรมต่างๆ
ดงักล่าวขา้งตน้ ต่างอาศยัแนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาคน้ควา้ท่ีแตกต่างกนัตามความเช่ือและ
ทศันคติของผูว้ิจยันั้นๆ และดว้ยความเช่ือและทศันคติท่ีแตกต่างกนัของผูว้ิจยั จึงส่งผลต่อความเช่ือ
ในปัจจยัท่ีก่อให้เกิดอาชญากรรมท่ีแตกต่างกนัดว้ย แต่อย่างไรก็ดีในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมี
ความเช่ือและทศันคติต่อปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพยอ์ยา่งชดัเจน อนัจะ
นาํไปสู่การศึกษา การคน้ควา้ การวิเคราะห์ และการวิจยัอยา่งเป็นลาํดบัขั้นตอน โดยมีกรอบแนวคิด
ในการศึกษาวิจยั ดงัน้ี 
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2.9  กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

  ตัวแปรอสิระ             ตัวแปรตาม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
ภาพที ่2.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

พฤติกรรมการกระทาํผดิ

เกีย่วกบัทรัพย์ 

 

ปัจจัยด้านความกดดันทางสังคม 
1. ค่านิยมในความสาํเร็จ 
2. ความหลงใหลในทรัพยสิ์นเงินทอง 
3. โอกาสในการประสบความสาํเร็จ 

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 

1. การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง 
2. การใหค้าํนิยามต่อการกระทาํผดิ 
3. การสนบัสนุนในการกระทาํผดิ 
4. การเลียนแบบ 

ปัจจัยพืน้ฐาน 

1. เพศ 
2. อาย ุ 
3. อาชีพ  
4. รายไดต่้อเดือน 
5. ระดบัการศึกษา 
6. ศาสนา 

7. สถานภาพทางครอบครัว 

ปัจจัยด้านการลงโทษทางอาญา 
1. ความรุนแรงในการลงโทษ 
2. ความรวดเร็วในการลงโทษ 
3. ความแน่นอนในการลงโทษ 



 
บทที ่3 

 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกับทรัพย ์         
ไดท้าํการศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหามหานคร โดยผูท้าํการศึกษาไดท้าํการคน้ควา้จากตาํรา 
เอกสาร หนงัสือ และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมากาํหนดเป็นแนวทางในการออกแบบเคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการศึกษา 
 โดยการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจยัทางสังคมศาสตร์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่
กนัไป กล่าวคือ 1) การศึกษาเชิงปริมาณ ประกอบดว้ย วิธีการวิจยั ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การประมวลผลขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล ตวัแปรในการวิจยัและนิยาม
ปฏิบัติการ  สมมติฐานในการวิจัย  และหลักเกณฑ์การวัดตัวแปร  2) การศึกษาเชิงคุณภาพ 
ประกอบดว้ย วิธีการวิจยั ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
 

3.1  การศึกษาเชิงปริมาณ 
 
 การศึกษาเชิงปริมาณคร้ังน้ีเป็นการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ 

3.1.1 การศึกษาวิจยัเชิงปริมาณกลุ่มผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์
วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์  

3.1.2 การศึกษาวิจยัเชิงปริมาณกลุ่มประชาชนทัว่ไป 
   

3.1.1  วธีิการวจัิย 
 วิธีวิจยัท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ การสาํรวจโดยการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง (Survey Research) 
และนาํมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติทางการวิจยั 
 

3.1.2  ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.2.1  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ประกอบดว้ย 
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กลุ่มท่ี 1 ผูต้อ้งขงัท่ีเป็นนกัโทษเด็ดขาด เฉพาะฐานความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์ไดแ้ก่          
ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์ในเรือนจาํในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เรือนจาํ
พิเศษธนบุรี และทณัฑสถานหญิงกลาง  

กลุ่มท่ี 2 ประชาชนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 9 เขต ประกอบดว้ย              
เขตราชเทวี เขตพญาไท เขตพระนคร เขตจตุจกัร เขตวงัทองหลาง เขตลาดพร้าว เขตบางพลดั              
เขตพระนคร และเขตคลองสามวา  

3.1.2.2  การสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
  การสุ่มกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  

1) การสุ่มกลุ่มตวัอย่าง กลุ่ม 1 ได้แก่ ผูต้อ้งขงัท่ีเป็นนักโทษเด็ดขาด 
เฉพาะฐานความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์ไดแ้ก่  ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์โดยใช้
วิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็นไปได ้(Non-Probability Sampling) และเลือกการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบไม่ตั้งใจ (Accidental or Haphazard Collection)  

ทั้งน้ีในการศึกษาไม่ทราบถึงจาํนวนประชากรของผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผิด
เก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ในแต่ละเรือนจาํอย่างแทจ้ริง 
เน่ืองจากเป็นขอ้มูลทางราชการท่ีไม่ไดรั้บการเปิดเผย และผูว้ิจยัไม่สามารถเขา้ไปดาํเนินการเก็บ
ขอ้มูลดว้ยตนเองได ้ โดยเจา้หน้าท่ีของเรือนจาํทั้งสองแห่งดาํเนินการเก็บขอ้มูลให้ จึงทาํให้ใน
การศึกษาไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถให้ขอ้มูลได ้มีจาํนวนทั้งส้ิน 415 คน โดยแบ่งออกเป็น
ผูต้อ้งขงัชาย จาํนวน 220 คน และผูต้อ้งขงัหญิง จาํนวน 195 คน  

2)  การสุ่มกลุ่มตวัอย่าง กลุ่ม 2 ไดแ้ก่ ประชาชนทัว่ไปในเขตกรุงเทพ-
มหานคร โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วน (Proportional to Size) กล่าวคือ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกเขต
พื้นท่ีในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 9 เขต จาก 50 เขต โดยเป็นการเลือกเขตพื้นท่ีตามแผนท่ี
อาชญากรรมซ่ึงมีการเกิดอาชญากรรมเก่ียวกบัทรัพยใ์นปริมาณสูง (ประพนธ์ สหพฒันา และคณะ, 
2552: 60-61) ซ่ึงมีจาํนวนประชากร (สาํรวจเม่ือ วนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555) รวมทั้งส้ิน 1,030,397 คน 
และมีการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของ Kerjcie and Morgan (อา้งถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 
2551: 119) คือ จาํนวนประชากร ตั้งแต่ 100,000 คน ข้ึนไป กาํหนดให้มีจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 384 
คน ดงันั้นจึงไดก้ลุ่มตวัอย่างในการศึกษาจาํนวนทั้งส้ิน 384 คน และทาํการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบ
สดัส่วนจากเขตพ้ืนท่ี 9 เขต โดยใชว้ิธีคาํนวณ คือ  
 

จาํนวนตวัอยา่งทั้งส้ิน x จาํนวนประชาชนในเขตนั้น =  ตวัอยา่งท่ีใชว้ิจยัในแต่ละเขต 
  จาํนวนประชากรทั้ง 9 เขตพ้ืนท่ี 
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ตวัอยา่งการคาํนวณจากเขตพื้นท่ีพญาไท มีจาํนวนทั้งส้ิน 73,533 คน  
จาํนวนตวัอยา่งในงานวิจยั จาํนวนทั้งส้ิน 384 คน 
มีจาํนวนประชากรทั้ง 9 เขต ทั้งส้ิน 1,030,397 คน  
 

384  x 73,533 = 27.40 
   1,030,397 

 

ดงันั้น จะตอ้งใชต้วัอยา่งจากเขตพ้ืนท่ีพญาไท จาํนวนทั้งส้ิน 28 คน 
โดยจาํนวนตวัอยา่งในแต่ละเขตทั้ง 9 เขต สามารถแสดงไดต้ามตาราง ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่3.1  จาํนวนประชากรและตวัอยา่งท่ีใชใ้นแต่ละเขตพ้ืนท่ี 
 

เขตพืน้ที ่ จํานวนประชากร (คน) จํานวนตัวอย่าง (คน) 
เขตพญาไท 73,533 28 
เขตราชเทว ี 72,900 28 
เขตพระนคร 58,771 22 
เขตจตุจกัร 161,409 61 
เขตลาดพร้าว 122,180 46 
เขตวงัทองหลาง 115,083 43 
เขตบางพลดั 100,319 38 
เขตลาดกระบงั 160,850 60 
เขตคลองสามวา 165,352 62 

รวมทั้งส้ิน 1,030,397 388 
 
นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสุ่มตามสัดส่วนในตารางขา้งตน้ ในการศึกษาในแต่ละ

เขตพื้นท่ีไดท้าํการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็นไปได ้(Non-Probability Sampling) และ
เลือกการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ตั้งใจ (Accidental or haphazard collection)  
 

3.1.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีได้
จากการสร้างข้ึนตามหลกัวิชาการ และมีการตรวจสอบทั้งความเท่ียงตรงและความเช่ือถือได ้  
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3.1.3.1  การสร้างแบบสอบถาม 
ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1)  ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัคร้ังน้ี โดยทาํการศึกษาจาก
ตาํรา เอกสาร ผลงานวิจยัและวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2)  ศึกษาระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์เก่ียวกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 

3)  นําแนวคิดและทฤษฎีท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมและกรอบ
แนวคิดมาพฒันาสร้างแบบสอบถามตามระเบียบวิจยัทางสงัคมศาสตร์ โดยมีเน้ือหาสาระครอบคลุม
เน้ือหาเร่ืองท่ีจะศึกษา 

4)  นําแบบสอบถามท่ีได้สร้างข้ึนและตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุง ให้
ผูท้รงคุณวฒิุตรวจวิจารณ์และแกไ้ข เพื่อหาความเท่ียงตรงและความเช่ือถือไดต้ามเน้ือหา 

3.1.3.2  ลกัษณะแบบสอบถาม 
  สาํหรับขอ้มูลท่ีใชใ้นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐาน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดต่้อ
เดือน ระดบัการศึกษา ศาสนา และสถานภาพทางครอบครัว ซ่ึงใชเ้ป็นตวัแปรอิสระ (Independent 
Variables) ในการศึกษา 

ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การคบหาสมาคม
ท่ีแตกต่าง คาํนิยามต่อการกระทาํผดิ การสนบัสนุนในการกระทาํผดิ และการเลียนแบบ ซ่ึงใชเ้ป็น
ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ในการศึกษา 

ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความกดดนัทางสังคม ไดแ้ก่ ค่านิยม
ในความสาํเร็จ ความหลงใหลในทรัพยสิ์นเงินทอง และโอกาสในการประสบความสาํเร็จ ซ่ึงใชเ้ป็น
ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ในการศึกษา 

ส่วนท่ี 4 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการลงโทษทางอาญา ไดแ้ก่ ความ
รุนแรงในการลงโทษ ความรวดเร็วในการลงโทษ และความแน่นอนในการลงโทษ ซ่ึงใชเ้ป็นตวั
แปรอิสระ (Independent Variables) ในการศึกษา 
   ส่วนท่ี 5 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงใช้
เป็นตวัแปรตาม (Dependent Variables) ในการศึกษา 

3.1.3.3  วิธีการวดัแบบสอบถาม 
ในการวิจยัคร้ังน้ีจะใช้วิธีการวดัและมาตรวดัเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดบั โดยมีเกณฑใ์หค้ะแนน ดงัน้ี 
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ระดบั 5  หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้คาํถามนั้นๆอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ระดบั 4  หมายถึง  ความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้คาํถามนั้นๆอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบั 3  หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้คาํถามนั้นๆอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบั 2  หมายถึง  ความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้คาํถามนั้นๆอยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบั 1  หมายถึง  ความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้คาํถามนั้นๆอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

  3.1.3.4  การแปลความหมาย 
  สําหรับเกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉล่ียในแต่ละระดบั มีสูตรการคาํนวณช่วงกวา้ง
ของชั้น ดงัน้ี  

Interval    =  
)(

)(

SClass

Rrang  

 

I  =  
5

15    = 0.8 

 
ผลท่ีไดจ้ากการวดัค่าตวัแปร จะนาํมาคาํนวณหาค่าเฉล่ีย เพื่อนาํไปเปรียบเทียบกบั

เกณฑว์ดั ดงัน้ี  
 

ระดบัคะแนน     ความหมาย 
   ระดบั 5   ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00  มากท่ีสุด 

ระดบั 4  ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20  มาก 
   ระดบั 3   ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40  ปานกลาง  

ระดบั 2  ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60  นอ้ย 
ระดบั 1  ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80  นอ้ยท่ีสุด 

3.1.3.5  การทดสอบเคร่ืองมือ 
ในการทดสอบเคร่ืองมือในการวิจยัในการศึกษาคร้ังน้ีมีขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1)  ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีผา่นการแกไ้ขปรับปรุงตามคาํแนะนาํของ
ผูท้รงคุณวุฒิโดยวิธีวดัความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity)ไปทาํการทดสอบ (Pretest) กบั
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกับประชากรท่ีตอ้งการศึกษา ได้แก่ ผูต้ ้องขงัท่ีเป็นนักโทษ
เด็ดขาด เฉพาะฐานความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์ไดแ้ก่ ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์
จาํนวน 10 คน และประชาชนทัว่ไปในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 9 เขต จาํนวน 30 คน รวมทั้งส้ิน 
40 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ตั้งใจ (Accidental or Haphazard Collection) 
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2)  นาํแบบสอบถามท่ีนาํไปทาํการทดสอบ (Pretest) กลบัคืนมาเพื่อนาํมา
หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาซ (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ซ่ึงไดค่้า Reliability ดงัน้ี 
 
ตารางที ่3.2   แสดงค่า Reliability ของแบบสอบถามในแต่ละตวัแปร 
 

ตัวแปร ค่า Reliability 
การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง .892 
การใหค้าํนิยามต่อการกระทาํผดิ .834 
การสนบัสนุนในการกระทาํผดิ .918 
การเลียนแบบ .933 
ค่านิยมในความสาํเร็จ .842 
ความหลงใหลในทรัพยสิ์นเงินทอง .919 
โอกาสในการประสบความสาํเร็จ .952 
ความรุนแรงในการลงโทษ .923 
ความรวดเร็วในการลงโทษ .876 
ความแน่นอนในการลงโทษ .841 
พฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์ .774 

รวม .901 
 

3.1.3.6  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  ผูว้ิจยัได้ใช้วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามให้แก่ผูต้อ้งขงัใน
เรือนจาํและประชาชนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใหก้รอกคาํตอบเอง ซ่ึงมีการใหค้าํช้ีแจง
เก่ียวกบัแบบสอบถามท่ีชดัเจน 
 

3.1.4  การประมวลผล 
 ผูว้ิจยันาํคาํตอบท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาจดัหมวดหมู่ตามประเภทของการวดัตวัแปร และ
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
(Statistical Package for the Social Science: SPSS for Window) 
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3.1.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปของตารางและสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่         

3.1.5.1  สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายปัจจยัพื้นฐาน โดยนาํเสนอในรูปแบบตาราง 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.1.5.2  สถิติเชิงสรุปอา้งอิง ใชส้าํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
และหาค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยใช ้1.ค่าสหสมัพนัธ์ (Correlaiton) 
และ 2.Multiple Regression เป็นการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นบนัได (Stepwise Regression) 
เพื่อนาํเสนอสมการตวัแปรพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุดเพื่อนาํไปใชใ้นการทาํนายหรือวเิคราะห์ 
 

3.1.6  ตัวแปรในการวจัิยและนิยามปฏิบัติการ 
3.1.6.1  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  

1)  ปัจจยัพื้นฐาน ประกอบดว้ย  เพศ อาย ุอาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบั
การศึกษา ศาสนา และสถานภาพครอบครัว  

2)  ปัจจยัดา้นการเรียนรู้ ประกอบดว้ย      
การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง หมายถึง การท่ีบุคคลไดเ้ขา้ไปมีปฏิสัมพนัธ์

กับผูท่ี้มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนอ่ืนๆ เช่น ด่ืมเหล้า สูบบุหร่ี เล่นการพนัน เท่ียวกลางคืน หรือมี
พฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์คือ ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์โดยจะ
ข้ึนอยูก่บัจาํนวนของเพื่อน (มากกว่า 5 คน) ความถ่ี (5 วนั/สัปดาห์ หรือมากกว่า) และระยะเวลาใน
การคบหาสมาคม (ตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป) 

การให้คาํนิยามต่อการกระทาํผิด หมายถึง ความคิดเห็น หรือการให้
เหตุผลของบุคคลท่ีมีต่อพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนและพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์ไดแ้ก่ ลกั
ทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์โดยเป็นการให้เหตุผลว่าการกระทาํนั้นถูกหรือผิด ดี
หรือเลว เช่น ลกัเล็กขโมยนอ้ยไม่ถือว่าผิด รวมถึงการนาํคาํนิยามมาใชใ้นการแกต้วัต่อพฤติกรรม
การกระทาํผดิท่ีกระทาํไปแลว้ เช่น ทาํเพราะความจาํเป็น นอกจากน้ีคาํนิยามยงัรวมถึงการมีทศันคติ
ไม่ยอมรับในการยดึถือตามกฎหมาย และบรรทดัฐานทางสงัคม 

การสนบัสนุนในการกระทาํผิด หมายถึง การสนบัสนุนในอดีตท่ีผ่านมา 
ซ่ึงส่งผลต่อการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมการกระทาํความผิดข้ึน มีทั้ งการสนับสนุนทางบวก 
กล่าวคือถา้มีการกระทาํผิด แลว้ไดรั้บการยอมรับ ไดรั้บการช่ืนชม ทาํให้ชีวิตมีความสุขมากข้ึน       
มีทรัพยสิ์นเงินทองมากข้ึน กจ็ะเป็นการสนบัสนุนใหเ้กิดพฤติกรรมการกระผดิข้ึนอีก ในขณะท่ีการ
สนับสนุนทางลบ กล่าวคือ ถา้มีการกระทาํผิด แลว้สามารถหลีกเล่ียง หลบหนีจากการถูกจบักุม 
หรือถูกลงโทษได ้กจ็ะทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการกระทาํผดิข้ึนอีก 
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การเลียนแบบ หมายถึง การท่ีบุคคลสนใจเขา้ไปยุ่งเก่ียว และสังเกต
พฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนหรือพฤติกรรมท่ีผิดกฎหมายของบุคคลอ่ืนจนเกิดความคลอ้ยตาม อีกทั้งเกิด
การเรียนรู้ จดจาํ และมีการทาํตามรูปแบบพฤติกรรมท่ีไดเ้ขา้ไปยุ่งเก่ียวนั้น โดยกลุ่มท่ีบุคคลมกัมี
ความยุ่งเก่ียวมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ครอบครัว กลุ่มเพื่อน ส่ือต่างๆ ไดแ้ก่ โทรทศัน์ วิทยุ หนังสือพิมพ ์
และอินเตอร์เน็ต 

3)  ปัจจยัดา้นความกดดนัทางสงัคม ประกอบดว้ย  
ค่านิยมในความสาํเร็จ หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลคิดว่ามีคุณค่าสาํหรับตนเอง 

และตอ้งการให้ความสาํเร็จเป็นเป้าหมายของชีวิต โดยความสาํเร็จ ไดแ้ก่ การมีฐานะความเป็นอยู่
ตามท่ีตนตอ้งการ การมีทรัพยสิ์นเงินทอง ความมัง่คัง่ และร่ํารวย รวมถึงพยายามไขว่ควา้ให้ไดม้า
ซ่ึงการมีฐานะความเป็นอยู่ตามท่ีตอ้งการ การมีวตัถุส่ิงของ การมีเงินทอง การมีทรัพยสิ์น ความ     
มัง่คัง่ และร่ํารวย ไม่ว่าจะส่งผลเสียต่อบุคคลอ่ืน หรือดว้ยวิธีถูกกฎหมายหรือผดิกฎหมาย และหาก
ไม่สามารถไขวค่วา้ถึงส่ิงท่ีตอ้งการได ้กจ็ะถูกมองวา่ไร้ความหมายในสงัคม 

ความหลงใหลในทรัพยสิ์นเงินทอง หมายถึง การท่ีบุคคลให้คุณค่า และ
บูชาในวตัถุส่ิงของ ทรัพย์สิน เงินทอง ความมั่งคัง่ และร่ํารวย ซ่ึงเช่ือว่าจะทาํให้ชีวิตประสบ
ความสาํเร็จ มีความสุข และเป็นท่ียกยอ่ง 

โอกาสในการประสบความสําเร็จ หมายถึง โอกาสของแต่ละบุคคลท่ีจะ
สามารถบรรลุถึงเป้าหมายทางสังคม หรือเป้าหมายท่ีตนเองตอ้งการได ้เช่น การศึกษา อาชีพท่ีดี      
มีรายไดสู้ง  ฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดี ไดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการ สุขภาพท่ีดี มีท่ีอยูอ่าศยัท่ีดี เป็นท่ียอมรับทาง
สงัคม เป็นตน้ 

 4)  ปัจจยัดา้นการลงโทษทางอาญา ประกอบดว้ย 
ความรุนแรงของการลงโทษ หมายถึง การลงโทษท่ีรุนแรงหรือหนกัเพียง

พอท่ีจะทาํให้บุคคลเกรงกลวัไม่กลา้ตดัสินในกระทาํผิด ซ่ึงจะช่วยยบัย ั้งการกระทาํผิด นอกจากน้ี
หากบุคคลมีการตดัสินใจท่ีจะกระทาํผิดก็จะเลือกกระทาํผิดในลกัษณะท่ีมีความรุนแรงน้อยท่ีสุด 
รวมถึงความรุนแรงในการลงโทษตอ้งมีความเหมาะสมกบัความร้ายแรงของการกระทาํผดิ และตอ้ง
มีมากกวา่ขอ้ไดเ้ปรียบหรือประโยชน์ท่ีไดจ้ากการกระทาํผดิ  

ความรวดเร็วในการลงโทษ หมายถึง เม่ือมีการกระทาํผดิเกิดข้ึน ผูก้ระทาํ
ผดิสามารถถูกลงโทษไดใ้นทนัทีหรือในเวลาใกลเ้คียงกบัการกระทาํผดิ โดยผูก้ระทาํผดิไม่สามารถ
มีเวลาเพียงพอท่ีจะทาํการหลบหนีจากการถูกลงโทษได ้นอกจากน้ีการลงโทษท่ีมีความรวดเร็ว
หมายรวมถึงการพิพากษาวางโทษของศาลต่อการกระทาํผดิอยา่งรวดเร็ว 

ความแน่นอนในการลงโทษ หมายถึง ความมัน่ใจไดว้่าหากมีการกระทาํ
ผิดเกิดข้ึน จะไม่สามารถหลีกเล่ียงหรือหลบหนีต่อการถูกลงโทษได ้อีกทั้งความแน่นอนในการ
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ลงโทษ จะเป็นการลงโทษทางอาญาท่ีทาํให้บุคคลอ่ืนเกรงกลวัและเป็นบทเรียนไม่ให้ผูอ่ื้นกระทาํ
ผิดตาม รวมถึงป้องกนัไม่ให้ผูท่ี้เคยกระทาํผิดมีการกระทาํผิดซํ้ าอีก และไม่ว่าบุคคลในชนชั้นใดมี
การกระทาํผดิ กย็อ่มไดรั้บการลงโทษเช่นเดียวกนั 

3.1.6.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
พฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์ หมายถึง การกระทาํของบุคคลท่ีขดัต่อ

บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยความผิดเก่ียวกับทรัพย์ ได้แก่ การลักทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย ์               
การชิงทรัพย ์และการปลน้ทรัพย ์
 

3.1.7  สมมติฐานในการวจัิย 
สมมติฐานท่ี 1  การคบหาสมาคมกับบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนมีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมกระทาํผดิ 
สมมติฐานท่ี 2  การใหค้าํนิยามต่อพฤติกรรมการกระทาํผิดในทางบวก มีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการกระทาํผดิ 
สมมติฐานท่ี  3  การไดรั้บการสนบัสนุนในการกระทาํผิดทั้งทางบวกและลบมีความสัมพนัธ์

กบัพฤติกรรมกระทาํผดิ 
สมมติฐานท่ี 4  การเลียนแบบพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบน มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมกระทาํผดิ 
สมมติฐานท่ี 5  การท่ีบุคคลมีค่านิยมในความสาํเร็จสูง มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

กระทาํผดิ 
สมมติฐานท่ี 6  การท่ีบุคคลมีความหลงใหลในทรัพยสิ์นเงินทองสูง มีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมกระทาํผดิ 
สมมติฐานท่ี 7  การท่ีบุคคลมีโอกาสในการประสบความสําเร็จตํ่า มีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมกระทาํผดิ 
สมมติฐานท่ี 8  การลงโทษท่ีมีความรุนแรงนอ้ย มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมกระทาํผดิ 
สมมติฐานท่ี 9  การลงโทษท่ีไม่มีความรวดเร็ว มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมกระทาํผดิ 
สมมติฐานท่ี 10  การลงโทษท่ีไม่มีความแน่นอน มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม  กระทาํผดิ 
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3.1.8  หลกัเกณฑ์การวดัตัวแปร 
 
   ตัวแปร              ระดับการวดั 

 
ตัวแปรอสิระ 

ปัจจัยพืน้ฐาน 
- เพศ        Nominal 
- อาย ุ        Interval 
- อาชีพ         Nominal 
- รายไดต่้อเดือน       Interval 
- ระดบัการศึกษา       Nominal 
- ศาสนา        Nominal 
- สถานภาพทางครอบครัว     Nominal 

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 
- การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง     Interval 
- การใหค้าํนิยามต่อการกระทาํผดิ     Interval 
- การสนบัสนุนในการกระทาํผดิ     Interval 
- การเลียนแบบ       Interval 

ปัจจัยด้านความกดดันทางสังคม 
- ค่านิยมในความสาํเร็จ      Interval 
- ความหลงใหลในทรัพยสิ์นเงินทอง    Interval 
- โอกาสในการประสบความสาํเร็จ    Interval 

ปัจจัยด้านการลงโทษทางอาญา     Interval 
- ความรุนแรงในการลงโทษ     Interval 
- ความรวดเร็วในการลงโทษ     Interval 
- ความแน่นอนในการลงโทษ     Interval 

ตัวแปรตาม 
พฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์    Ratio 

 
 



48 
 

3.2  การศึกษาเชิงคุณภาพ 
 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ทําการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทาง
สงัคมศาสตร์ มาใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล ซ่ึงไดก้าํหนดวิธีการวิจยัและการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 
 3.2.1  วธีิการวจัิย 
 ในการศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์
(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิจยัสนาม (Field Research) โดย
การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) มีการดาํเนินการดงัน้ี 

การสัมภาษณ์เก่ียวกบัการกระทาํผิดในประเด็นต่างๆ เป็นการสัมภาษณ์เจาะลึกถึงพฤติกรรม
การกระทาํผิด รวมถึงแนวคิดของผูต้อ้งขงัในความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิง
ทรัพย  ์และปลน้ทรัพย)์ รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อใช้สนับสนุนขอ้มูลท่ีได้จากการ
ศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ รวมถึงแนวทางในการป้องกนัการเกิดพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์

 
3.2.2  ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 
ในการศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์

(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย  ์ชิงทรัพย  ์และปลน้ทรัพย)์ ผูว้ิจยัได้กาํหนดประชากรท่ีจะทาํการศึกษา 
ได้แก่ กลุ่มผูต้ ้องขังในเรือนจําในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1) เรือนจําพิเศษธนบุรี และ                  
2) ทณัฑสถานหญิงกลาง โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกประชากรท่ีจะทาํการศึกษาโดยเป็นผูต้อ้งขงัจาํนวน       
11 คน  

  
3.2.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารสมัภาษณ์แบบเจาะลึก ซ่ึงผูว้ิจยัใชแ้บบสัมภาษณ์ท่ีมีลกัษณะเป็น

ขอ้คาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผดิของผูต้อ้งขงัทั้งในดา้นพฤติกรรม และแนวความคิดเก่ียวกบั
การกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์โดยผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสัมภาษณ์จากแนวคิด ทฤษฎีทางอาชญาวิทยา 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดท้าํการตรวจสอบและพิจารณาแกไ้ขจากผูท้รงคุณวุฒิ และปรับปรุง
แบบสมัภาษณ์จนสมบูรณ์ แลว้จึงนาํไปใชเ้กบ็ขอ้มูลจริง 

 
 3.2.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการรวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ารสัมภาษณ์เจาะลึก  ในลกัษณะของการสนทนา
แลกเปล่ียนความคิด ซกัถามแลว้ให้ผูต้อ้งขงัตอบคาํถาม โดยคาํถามจะมีทั้งลกัษณะท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ แลว้จดบนัทึกคาํตอบไวอ้ยา่งละเอียด 
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 3.2.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์ ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ขอ้มูลต่างๆท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ตลอดจนแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีทางอาชญาวิทยา มาใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลในลกัษณะของการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  
 

 

 



 
บทที ่ 4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

จากการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย”์  
เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) และเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ กล่าวคือ แบบสอบถาม สาํหรับเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผิดในคดีเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์
และปลน้ทรัพย)์ และประชาชนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครในประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่   การคบหา
สมาคมท่ีแตกต่าง การนิยามในการกระทาํผิด การสนับสนุนในการกระทาํผิด การเลียนแบบ  
ค่านิยมในความสําเร็จ การหลงใหลในทรัพย์สินเงินทอง โอกาสในการประสบความสําเร็จ           
ความรุนแรงในการลงโทษ ความรวดเร็วในการลงโทษ และความแน่นอนในการลงโทษ และแบบ
สัมภาษณ์ สําหรับเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผิดในคดีเก่ียวกบั
ทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชว้ิเคราะห์ในการวิจยัเชิงสํารวจ 
(Survey Research) จาํนวนทั้งส้ิน 803 คน ไดแ้ก่ ผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์
วิ่ งราวทรัพย์  ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์)  จํานวน  415 คน  และประชาชนทั่วไปในเขต
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 388 คน และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) จาํนวน 11 คน  

ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยจะนาํเสนอผลการศึกษา
ออกเป็น 3 ส่วนหลกั ดงัน้ี 

 

4.1  การวเิคราะห์ข้อมูลการวจิยัเชิงปริมาณ 
 
4.1.1  การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มผู้ต้องขังที่กระทําผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ลัก

ทรัพย์ วิง่ราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์)  
เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง

ผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 415 คน โดยมีการวิเคราะห์ดงัน้ี 



51 

4.1.1.1  การพรรณนาตวัแปรเดียว เป็นการพรรณนาลกัษณะต่างๆ ประกอบดว้ย 
ปัจจยัพื้นฐาน ปัจจยัดา้นการเรียนรู้ ปัจจยัดา้นความกดดนัทางสงัคม ปัจจยัดา้นการลงโทษทางอาญา 
และพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกับทรัพย  ์ซ่ึงเป็นการพรรณนาตวัแปรตวัเดียว สถิติท่ีใช้ คือ          
ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std.Deviation)  

4.1.1.2  การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบั
ทรัพยโ์ดยพิจารณาตามลาํดบัความสําคญั: การวิเคราะห์มากกว่า 2 ตวัแปร สถิติท่ีใช้คือ ค่า
สหสมัพนัธ์ (Correlation) และสถิติการถดถอยแบบพหุ Multiple Regression 

 
4.1.2  การวเิคราะห์ข้อมูลการวจัิยเชิงปริมาณกลุ่มประชาชนทัว่ไป 
เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง

ประชาชนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร  9 เขต จาํนวน 388 คน โดยมีการวิเคราะห์ดงัน้ี 
4.1.2.1  การพรรณนาตวัแปรเดียว เป็นการพรรณนาลกัษณะต่างๆ ประกอบดว้ย 

ปัจจยัพื้นฐาน ปัจจยัดา้นการเรียนรู้ ปัจจยัดา้นความกดดนัทางสงัคม ปัจจยัดา้นการลงโทษทางอาญา 
และพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงเป็นการพรรณนาตวัแปรตวัเดียว สถิติท่ีใช ้คือ ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std.Deviation)  

4.1.2.2  การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบั
ทรัพยโ์ดยพิจารณาตามลาํดบัความสําคญั: การวิเคราะห์มากกว่า 2 ตวัแปร สถิติท่ีใช้คือ ค่า
สหสมัพนัธ์ (Correlation) และสถิติการถดถอยแบบพหุ Multiple Regression 
 
4.2  การวเิคราะห์ข้อมูลการวจิยัเปรียบเทยีบระหว่างกลุ่มตวัอย่างประชาชนทัว่ไปและ 
       ผู้ต้องขงัทีก่ระทาํผดิเกีย่วกบัทรัพย์ (ลกัทรัพย์ วิง่ราวทรัพย์  ชิงทรัพย์ และปล้น 
       ทรัพย์) 

 
เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลวิจยัโดยทาํการเปรียบเทียบ เพื่อหาความเหมือนและความ

แตกต่างในเร่ืองของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์
วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ ระหว่างกลุ่มตวัอย่างผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์
และกลุ่มตวัอยา่งประชาชนทัว่ไป  
 
4.3   การวเิคราะห์ข้อมูลการวจิยัเชิงคุณภาพ 

   
เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพเก่ียวกบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพยข์อง

ผูต้อ้งขงั ในฐานความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ 
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4.4  การวเิคราะห์ข้อมูลการวจิยัเชิงปริมาณ 
 

4.4.1  การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มผู้ต้องขังที่กระทําผิดเกี่ยวกับทรัพย์            

(ลกัทรัพย์ วิง่ราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์)  
4.1.1.1  การพรรณนาตวัแปรเดียว 
 เป็นการพรรณนาลกัษณะต่างๆ ประกอบดว้ย ปัจจยัพื้นฐาน ปัจจยัดา้นการเรียนรู้ 

ปัจจยัดา้นความกดดนัทางสงัคม และปัจจยัดา้นการลงโทษทางอาญา ซ่ึงเป็นการพรรณนาตวัแปรตวั
เดียวจากผูต้อบแบบสอบถามในส่วนของการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) ท่ีเป็นผูต้อ้งขงัท่ี
กระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ จาํนวน 415 คน 

1) ปัจจยัพื้นฐาน 
ตารางท่ี  4.1  เป็นการพรรณนาตัวแปรเดียวเก่ียวกับปัจจัยพื้นฐาน 

ประกอบดว้ยขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา ศาสนา และ
สถานภาพครอบครัว ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.1   จาํนวนและร้อยละของลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มผูต้อ้งขงัท่ี

กระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
 

ลกัษณะทางประชากร จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 220 53.0 
หญิง 195 47.0 

รวม 415 100.0 
อายุ   

ตํ่ากวา่  25  ปี 106 25.5 
25-35  ปี 189 45.5 
36-45  ปี 86 20.7 
46-55  ปี 27 6.5 
56  ปีข้ึนไป 7 1.7 

รวม 415 100.0 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

  

ลกัษณะทางประชากร จํานวน ร้อยละ 

อาชีพ   
รับราชการ 5 1.2 
รัฐวิสาหกิจ 7 1.7 
อาชีพอิสระ,รับจา้งทัว่ไป 311 74.9 
ธุรกิจส่วนตวั 36 8.7 
นกัเรียน,นกัศึกษา 13 3.1 
อ่ืนๆ 36 8.7 
ไม่ตอบ 7 1.7 

รวม 415 100.0 
รายได้ต่อเดือน   

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 305 73.5 
10,000-15,000 บาท 58 14.0 
15,001-20,000 บาท 20 4.8 
20,001-25,000 บาท 4 1.0 
25,001-30,000 บาท 10 2.4 
30,001 บาทข้ึนไป 18 4.3 

รวม 415 100.0 
ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา 147 35.4 
มธัยมศึกษา 158 38.1 
ปวช. 31 7.5 
ปวส. 22 5.3 
ปริญญาตรี 29 7.0 
ปริญญาโท 6 1.4 
อ่ืนๆ 13 3.1 
ไม่ตอบ 9 2.2 

รวม 415 100.0 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

  

ลกัษณะทางประชากร จํานวน ร้อยละ 

ศาสนา   
พทุธ 372 89.6 
คริสต ์ 17 4.1 
อิสลาม 17 4.1 
ไม่ตอบ 9 2.2 

รวม 415 100.0 
สถานภาพครอบครัว   

บิดา-มารดาอยูด่ว้ยกนั 138 33.3 
บิดา-มารดาอยา่ร้าง,แยกกนัอยู ่ 121 29.2 
บิดาหรือมารดาเสียชีวิต 137 33.0 
อ่ืนๆ 6 1.4 
ไม่ตอบ 13 3.1 

รวม 415 100.0 
 

ผลจากตารางท่ี  4.1 พบวา่   
เพศ   ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 220  คน  คิดเป็นร้อยละ 53.0  

และเป็นเป็นเพศหญิง จาํนวน  195  คน  คิดเป็นร้อยละ  47.0 
อาย ุ ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาย ุ25-35 ปี จาํนวน  189  คน  คิดเป็นร้อยละ  

45.5  รองลงมาคือ  อายตุ ํ่ากว่า 25 ปี  จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ  25.5 และนอ้ยท่ีสุดคือ อาย ุ56  
ปี  ข้ึนไป จาํนวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.7 

อาชีพ ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพอิสระ,รับจา้งทัว่ไป จาํนวน 311 คน คิด
เป็นร้อยละ  74.9 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั และอาชีพอ่ืนๆ มีจาํนวนเท่ากนั คือ  36 คน  คิดเป็น
ร้อยละ  8.7  และนอ้ยท่ีสุดคือ รับราชการ จาํนวน  5 คน  คิดเป็นร้อยละ  1.2 

รายไดต่้อเดือน  ตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท 
จาํนวน     305 คน  คิดเป็นร้อยละ 73.5 รองลงมาคือ รายไดร้ะหว่าง 10,000-15,000 บาท  จาํนวน  
58  คน     คิดเป็นร้อยละ 14.0 และนอ้ยท่ีสุดคือ รายไดร้ะหว่าง 20,001-25,000 บาท จาํนวน  4 คน  
คิดเป็นร้อยละ  1.0 
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ระดบัการศึกษา  ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน        
158 คน คิดเป็นร้อยละ 38.1 รองลงมาคือ ระดบัประถมศึกษา จาํนวน 147 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.4 
และนอ้ยท่ีสุดคือ ระดบัปริญญาโท จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 

ศาสนา  ตวัอยา่งส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ จาํนวน  372 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 89.6  รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต ์มีจาํนวนเท่ากนั คือ  17  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 4.1    

สถานภาพทางครอบครัว ตวัอยา่งส่วนใหญ่บิดา-มารดาอยูด่ว้ยกนั จาํนวน      
138  คน   คิดเป็นร้อยละ  33.3  รองลงมาคือ บิดาหรือมารดาเสียชีวิต จาํนวน  137  คน  คิดเป็นร้อยละ 
33.0 และ  นอ้ยท่ีสุดคือ อ่ืนๆ จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 

2) ปัจจยัดา้นการเรียนรู้ 
เป็นการพรรณนาตวัแปรเดียวเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 

การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง การให้คาํนิยามต่อการกระทาํผิด การสนบัสนุนในการกระทาํผิด และ
การเลียนแบบ ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

(1)  การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง 
ตารางท่ี  4.2  เป็นการพรรณนาตวัแปรเดียวของการคบหาสมาคมท่ี

แตกต่างเป็นรายขอ้ยอ่ย ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.2  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการคบหาสมาคมท่ีแตกต่างขอ 
                     ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
 

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 
ระดับความคดิเห็น 

  SD. มาก
ทีสุ่ด 

มาก   ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. มีการคบหาสมาคมกบัเพื่อน
ท่ีชอบสูบบุหร่ี 

57 
(13.7) 

88 
(21.2) 

147 
(35.4) 

48 
(11.6) 

75 
(18.1) 

3.00 1.26 

2. มีการคบหาสมาคมกบัเพื่อน
ท่ีชอบด่ืมเหลา้ 

49 
(11.8) 

82 
(19.8) 

146 
(35.2) 

66 
(15.9) 

71 
(17.1) 

2.93 1.23 

3. มีการคบหาสมาคมกบัเพื่อน
ท่ีชอบเล่นการพนนั 

20 
(4.8) 

39 
(9.4) 

102 
(24.6) 

85 
(20.5) 

166 
(40.0) 

2.17 1.19 

4. มีการคบหาสมาคมกบัเพื่อน
ท่ีเท่ียวกลางคืน 

70 
(16.9) 

55 
(13.3) 

95 
(22.9) 

90 
(21.7) 

99 
(23.9) 

2.77 1.40 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

       

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 
ระดับความคดิเห็น 

  SD. มาก
ทีสุ่ด 

มาก   ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5. มีเพื่อนท่ีมีการกระทาํผดิ
เก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์
วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และ
ปลน้ทรัพย)์ 

9 
(2.2) 

29 
(7.0) 

51 
(12.3) 

93 
(22.4) 

230 
(55.4) 

1.77 1.05 

6.มีเพื่อนสนิทท่ีมีพฤติกรรม
การกระทาํผดิกฎหมาย 

17 
(4.1) 

31 
(7.5) 

90 
(21.7) 

88 
(21.2) 

187 
(45.1) 

2.03 1.15 

7. มีเพื่อนท่ีเคยถูกจบัเพราะทาํ
ผดิกฎหมายมาก่อน 

15 
(3.6) 

36 
(8.7) 

88 
(21.2) 

89 
(21.4) 

187 
(45.1) 

2.04 1.15 

8. มีเพื่อนท่ีกระทาํผดิกฎหมาย 
5 คน หรือมากกวา่ 

14 
(3.4) 

28 
(6.7) 

70 
(16.9) 

77 
(18.6) 

224 
(54.0) 

1.86 1.12 

9. มีการพบเจอและสนทนากบั
เพื่อนท่ีกระทาํผดิกฎหมาย
อยา่งสมํ่าเสมอ (คบหาสมาคม 
5 วนั ต่อสปัดาห์หรือมากกวา่) 

25 
(6.0) 

25 
(6.0) 

59 
(14.2) 

80 
(19.3) 

224 
(54.0) 

1.90 1.21 

10. มีการคบหาสมาคมกบั
เพื่อนท่ีกระทาํผดิเป็น
ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป 

15 
(3.6) 

27 
(6.5) 

67 
(16.1) 

77 
(18.6) 

225 
(54.2) 

1.85 1.13 

รวม 2.23 0.86 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพยมี์การคบหา
สมาคมกบับุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนในลกัษณะต่างๆ ทั้งพฤติกรรมเบ่ียงเบนท่ีไม่ผิดกฎหมาย 
ไดแ้ก่ ผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่มีการคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีชอบสูบบุหร่ี ( = 3.00)  รวมถึงมีการคบหา
สมาคมกบัเพื่อนท่ีชอบด่ืมเหลา้ ( = 2.93) และมีการคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีเท่ียวกลางคืน ( = 
2.77)  นอกจากน้ีผูต้อ้งขงัยงัมีการคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีการกระทาํผิดกฎหมายดว้ย แต่อยูใ่น
ระดบันอ้ย ไดแ้ก่  มีการคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีชอบเล่นการพนนั ( = 2.17 )  ทั้งยงัมีเพื่อนท่ีมี
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การกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ ( ) = 1.77  รวม
ไปถึงมีเพื่อนสนิทท่ีมีพฤติกรรมการกระทาํผดิกฎหมาย  (  = 2.03) และมีเพื่อนท่ีเคยถูกจบัเพราะ
ทาํผดิกฎหมายมาก่อน  ( = 2.04)  ซ่ึงโดยส่วนใหญ่มีเพื่อนท่ีกระทาํผดิกฎหมาย นอ้ยกว่า      5 คน 
( = 1.86) โดยมีการพบเจอและสนทนากบัเพื่อนท่ีกระทาํผดิกฎหมายอยา่งไม่สมํ่าเสมอ      (คบหา
สมาคมนอ้ยกว่า 5 วนั ต่อสัปดาห์) ( = 1.90)  และมีการคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีกระทาํผดิเป็น
ระยะเวลานอ้ยกวา่หรือ 6 เดือน ( = 2.23) 

และเม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการคบหาสมาคมท่ีแตกต่างอยู่ในระดบัน้อย โดยมีค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) = 0.8 

(2)  การใหค้าํนิยามต่อการกระทาํผดิ 
ตารางท่ี 4.3 เป็นการพรรณนาตวัแปรเดียวของการใหค้าํนิยามต่อการ

กระทาํผดิเป็นรายขอ้ยอ่ย ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.3  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใหค้าํนิยามต่อการกระทาํผดิ 
                     ของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
 

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 
ระดับความคดิเห็น  

  

 
 SD. มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
1.การเกบ็ของมีค่าราคาแพง
ของคนอ่ืนท่ีตกอยูม่าเป็นของ
ตน โดยไม่ส่งคืนใหเ้จา้ของ 
ถือวา่เป็นความโชคดี 

41 
(9.9) 

54 
(13.0) 

101 
(24.3) 

77 
(18.6) 

141 
(34.0) 

2.46 1.33 

2. การลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์
ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์
เป็นแค่การชอบเส่ียงตาม
ประสาเดก็ ไม่ใช่เร่ืองร้ายแรง 

21 
(5.1) 

37 
(8.9) 

108 
(26.0) 

81 
(19.5) 

167 
(40.2) 

2.18 1.20 

3. การลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์
ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย์
เพราะตอ้งรักษาพอ่แม่ท่ีป่วย
หนกั ไม่ใช่เร่ืองเสียหาย 

28 
(6.7) 

33 
(8.0) 

97 
(23.4) 

79 
(19.0) 

175 
(42.5) 

2.17 1.25 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

       

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 
ระดับความคดิเห็น  

  

 
 SD. มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
4. การลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์
ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์
เพราะความยากจน ไม่ใช่
เร่ืองท่ีผดิ 

21 
(5.1) 

39 
(9.4) 

107 
(25.8) 

74 
(17.8) 

170 
(41.0) 

2.18 1.21 

5. การลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์
ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์
หากทาํเพราะมีหน้ีสิน
มากมาย กส็ามารถทาํได ้

26 
(6.3) 

33 
(8.0) 

79 
(19.0) 

80 
(19.3) 

192 
(46.3) 

2.07 1.24 

6. กฎหมายและบรรทดัฐาน
ของสงัคม ไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกตอ้ง
ดีงามเสมอไป 

62 
(14.9) 

58 
(14.0) 

139 
(33.5) 

55 
(13.3) 

98 
(23.6) 

2.83 1.34 

7. กฎหมายและบรรทดัฐาน
ของสงัคม เป็นการจาํกดัการ
แสดงออกทางพฤติกรรม 

55 
(13.3) 

70 
(16.9) 

142 
(34.2) 

70 
(16.9) 

74 
(17.8) 

2.90 1.26 

8. ทาํดีไดดี้มีท่ีไหน ทาํชัว่ได้
ดีมีถมไป 

100 
(24.1) 

68 
(16.4) 

86 
(20.7) 

43 
(10.4) 

117 
(28.2) 

2.97 1.53 

รวม 2.46 0.84 
 

จากตารางท่ี 4.3 จะเห็นไดว้่าผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพยมี์การ
ให้คาํนิยามต่อการกระทาํผิดในลกัษณะท่ีไม่ยอมรับการกระทาํผิด โดยจากการสอบถามความ
คิดเห็นของผูต้อ้งขงั พบวา่ การใหเ้หตุผลหรือความหมายของแต่ละสถานการณ์ทั้งท่ีร้ายแรงและไม่
ร้ายแรงเป็นไปในทิศทางไม่ยอมรับพฤติกรรมท่ีผดิ โดยผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยหรือเห็นดว้ย
ในระดบันอ้ยต่อสถานการณ์ต่างๆ ไดแ้ก่ การเก็บของมีค่าราคาแพงของคนอ่ืนท่ีตกอยู่มาเป็นของ
ตน โดยไม่ส่งคืนใหเ้จา้ของ ถือว่าเป็นความโชคดี ( = 2.46) การลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์
และปลน้ทรัพย ์เป็นแค่การชอบเส่ียงตามประสาเด็ก ไม่ใช่เร่ืองร้ายแรง (  = 2.18) อีกทั้งการลกั
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ทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพยเ์พราะตอ้งรักษาพ่อแม่ท่ีป่วยหนกั ไม่ใช่เร่ืองเสียหาย                
(  = 2.17) รวมไปถึงการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์เพราะความยากจน 
ไม่ใช่เร่ืองท่ีผดิ ( = 2.18) และ การลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์หากทาํเพราะ
มีหน้ีสินมากมาย ก็สามารถทาํได ้(  = 2.07) นอกจากน้ีในส่วนของการให้คาํนิยามทัว่ไปหรือ
ทศันคติต่อบรรทดัฐานหรือกฎหมายของสังคม พบว่า ผูต้อ้งขงัมีการยอมรับบรรทัดฐานหรือ
กฎหมายของสังคมในระดบัหน่ึงเท่านั้น โดยผูต้อ้งขงัเห็นว่ากฎหมายและบรรทดัฐานของสังคม 
ไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงามเสมอไป (  = 2.83) รวมถึงกฎหมายและบรรทดัฐานของสังคม เป็นการ
จาํกดัการแสดงออกทางพฤติกรรม ( = 2.90) และทาํดีไดดี้มีท่ีไหน ทาํชัว่ไดดี้มีถมไป ( = 2.97) 

และเม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้คาํนิยามต่อการกระทาํผิด อยูใ่นระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ีย ( ) = 2.46 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.84 

(3)  การสนบัสนุนในการกระทาํผดิ 
ตารางท่ี  4.4  เป็นการพรรณนาตวัแปรเดียวของการสนบัสนุนในการ

กระทาํผดิเป็นรายขอ้ยอ่ย ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.4  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการสนบัสนุนในการกระทาํผดิ 
                     ของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
 

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 
ระดับความคดิเห็น  

  

 
 SD. มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. การลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิง
ทรัพย ์และปลน้ทรัพยท่ี์ทาํใหมี้
เงินทองมากข้ึน จะทาํใหค้นไม่
ลงัเลท่ีจะกระทาํผดิอีก 

46 
(11.1) 

82 
(19.8) 

101 
(24.3) 

72 
(17.3) 

113 
(27.2) 

2.70 1.35 

2. การทาํการลกัทรัพย ์วิ่งราว
ทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์
แลว้ไดรั้บการยอมรับจากกลุ่ม
เพื่อน  จะทาํใหเ้กิดการกระทาํ
ผดินั้นอีก 

58 
(14.0) 

63 
(15.2) 

81 
(19.5) 

86 
(20.7) 

127 
(30.6) 

2.61 1.41 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

       

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 
ระดับความคดิเห็น  

  

 
 SD. มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

3. การลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิง
ทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์แลว้เกิดมี
ความรู้สึกช่ืนชมตนเอง เช่น เป็น
คนท่ีเจ๋ง จะทาํใหเ้กิดการกระทาํ
ผดินั้นอีก 

44 
(10.6) 

48 
(11.6) 

83 
(20.0) 

67 
(16.1) 

171 
(41.4) 

2.33 1.38 

4. การไดรั้บประโยชน์จากการ
กระทาํผดิกฎหมาย จะทาํให้
บุคคลตดัสินใจกระทาํผดิอีกคร้ัง
ต่อไป 

41 
(9.9) 

90 
(21.7) 

89 
(21.4) 

69 
(16.6) 

123 
(29.6) 

2.65 1.36 

5. การหยบิเงินของพอ่แม่ไปใช้
โดยไม่ไดข้อ แลว้ไม่ถูกพอ่แม่
ตาํหนิหรือลงโทษ จะทาํให้
กระทาํเช่นน้ีอีก 

75 
(18.1) 

73 
(17.6) 

89 
(21.4) 

66 
(15.9) 

110 
(26.5) 

2.84 1.45 

6. การลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิง
ทรัพย ์และปลน้ทรัพยท่ี์รอดพน้
จากการถูกจบั จะทาํใหมี้การ
กระทาํผดิเกิดข้ึนอีก 

109 
(26.3) 

101 
(24.3) 

66 
(15.9) 

57 
(13.7) 

82 
(19.8) 

3.23 1.47 

7. การไม่ไดรั้บโทษจากการ
กระทาํผดิกฎหมาย จะทาํให้
บุคคลตดัสินใจกระทาํผดิอีกคร้ัง
ต่อไป 

125 
(30.1) 

99 
(23.9) 

78 
(18.8) 

42 
(10.1) 

70 
(16.9) 

3.40 1.43 

รวม 2.82 1.08 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพยมี์ความ
คิดเห็นต่อการสนบัสนุนในการกระทาํผดิทั้งในทางบวกและทางลบ กล่าวคือ รางวลัหรือประโยชน์
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ท่ีจะไดรั้บเม่ือมีการกระทาํผดิข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อการกระทาํผดิอีกคร้ังต่อไป โดยผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นว่า การกระทาํผิดท่ีไดรั้บการสนบัสนุนในทางบวกหรือไดรั้บประโยชน์ จะทาํให้มี
การกระทาํผดิอีกคร้ังต่อไปนอ้ย ไดแ้ก่ การลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพยท่ี์ทาํให้
มีเงินทองมากข้ึน จะทาํให้คนไม่ลงัเลท่ีจะกระทาํผิดอีก (  = 2.70)  อีกทั้งการทาํการลกัทรัพย ์
วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์แลว้ไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนจะทาํให้เกิดการกระทาํผิด  
นั้นอีก ( = 2.61) รวมถึงการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์แลว้เกิดมีความรู้สึก
ช่ืนชมตนเอง เช่น เป็นคนท่ีเจ๋ง จะทาํให้เกิดการกระทาํผิดนั้นอีก (  = 2.33) และการไดรั้บ
ประโยชน์จากการกระทาํผดิกฎหมาย จะทาํให้บุคคลตดัสินใจกระทาํผิดอีกคร้ังต่อไป ( = 2.65) 
นอกจากน้ีผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การกระทาํผิดท่ีได้รับการสนับสนุนในทางลบ
หรือไม่ไดรั้บโทษเม่ือมีการกระทาํผดิ จะทาํใหมี้การกระทาํผดิอีกคร้ังต่อไปมากกวา่ ไดแ้ก่ การหยบิ
เงินของพ่อแม่ไปใช้โดยไม่ได้ขอ แลว้ไม่ถูกพ่อแม่ตาํหนิหรือลงโทษ จะทาํให้กระทาํเช่นน้ีอีก           
( = 2.84) รวมถึงการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพยท่ี์รอดพน้จากการถูกจบั จะ
ทาํใหมี้การกระทาํผดิเกิดข้ึนอีก ( = 3.23) และการไม่ไดรั้บโทษจากการกระทาํผดิกฎหมาย จะทาํ
ใหบุ้คคลตดัสินใจกระทาํผดิอีกคร้ังต่อไป 

และเม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการสนบัสนุนในการกระทาํผิด อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย (  ) = 
2.82  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.08 

(4)  การเลียนแบบ 
ตารางท่ี 4.5 เป็นการพรรณนาตวัแปรเดียวของการเลียนแบบเป็นราย

ขอ้ยอ่ย ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.5  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเลียนแบบของผูต้อบ 
                     แบบสอบถามกลุ่มผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
 

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 
ระดับความคดิเห็น  

  

  
SD. มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. บุคคลท่ีสูบบุหร่ี เพราะ
ทาํตามพอ่แม่ท่ีสูบบุหร่ี 

37 
(8.9) 

49 
(11.8) 

103 
(24.8) 

74 
(17.8) 

145 
(34.9) 

2.40 1.31 

2.บุคคลท่ีด่ืมเหลา้ เพราะ
ทาํตามพอ่แม่ท่ีด่ืมเหลา้ 

32 
(7.7) 

44 
(10.6) 

96 
(23.1) 

96 
(23.1) 

139 
(33.5) 

2.34 1.26 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 

       

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 
ระดับความคดิเห็น  

  

  
SD. มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

3. บุคคลท่ีเล่นการพนนั 
เพราะทาํตามพอ่แม่ท่ีเล่น
การพนนั 

26 
(6.3) 

54 
(13.0) 

105 
(25.3) 

92 
(22.2) 

134 
(32.3) 

2.38 1.23 

4. บุคคลท่ีลกัทรัพย ์วิ่งราว
ทรัพย ์ชิงทรัพย ์หรือปลน้
ทรัพย ์เพราะ ทาํตามพอ่แม่
ท่ีลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์

14 
(3.4) 

29 
(7.0) 

67 
(16.1) 

96 
(23.1) 

204 
(49.2) 

1.90 1.11 

ชิงทรัพย ์หรือปลน้ทรัพย ์        
5.บุคคลท่ีสูบบุหร่ี เพราะ       
ทาํตามเพ่ือนท่ีสูบบุหร่ี 

125 
(30.1) 

106 
(25.5) 

77 
(18.6) 

44 
(10.6) 

62 
(14.9) 

3.45 1.40 

6.บุคคลท่ีด่ืมเหลา้ เพราะ       
ทาํตามเพ่ือนท่ีด่ืมเหลา้ 

122 
(29.4) 

111 
(26.7) 

76 
(18.3) 

48 
(11.6) 

56 
(13.5) 

3.47 1.37 

7. บุคคลท่ีเล่นการพนนั 
เพราะ ทาํตามเพื่อนท่ีเล่น
การพนนั 

81 
(19.5) 

101 
(24.3) 

107 
(25.8) 

62 
(14.9) 

64 
(15.4) 

3.17 1.32 

8. บุคคลท่ีลกัทรัพย ์วิ่งราว
ทรัพย ์ชิงทรัพย ์หรือปลน้
ทรัพย ์เพราะ ทาํตามเพ่ือน
ท่ีลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิง
ทรัพย ์หรือปลน้ทรัพย ์

63 
(15.2) 

87 
(21.0) 

105 
(25.3) 

76 
(18.3) 

82 
(19.8) 

2.93 1.34 

9.ท่านมีความสนใจต่อการ
ติดตามข่าวอาชญากรรม
จากส่ือต่างๆ  (โทรทศัน์, 
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ) 

131 
(31.6) 

101 
(24.3) 

101 
(24.3) 

34 
(8.2) 

45 
(10.8) 

3.58 1.30 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 

       

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 
ระดับความคดิเห็น  

  

  
SD. มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

10. บุคคลท่ีทาํการลกั
ทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิง
ทรัพย ์หรือปลน้ทรัพย ์
เพราะทาํตามส่ือท่ีติดตาม 
(จากโทรทศัน ์วิทย ุ
หนงัสือพิมพ ์หรือ
อินเตอร์เน็ต) 

26 
(6.3) 

50 
(12.0) 

116 
(28.0) 

90 
(21.7) 

130 
(31.3) 

2.39 1.22 

รวม 2.81 0.87 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพยส่์วนใหญ่มี
การเลียนแบบพฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือพฤติกรรมการกระทาํผดิจากพอ่แม่นอ้ย โดยมีความคิดเห็นวา่  
บุคคลท่ีสูบบุหร่ีเพราะทาํตามพ่อแม่ท่ีสูบบุหร่ี ( = 2.40) อีกทั้งบุคคลท่ีด่ืมเหลา้เพราะทาํตามพ่อ
แม่ท่ีด่ืมเหลา้ (  = 2.34) รวมถึงบุคคลท่ีเล่นการพนันเพราะทาํตามพ่อแม่ท่ีเล่นการพนัน                  
(  = 2.38) และบุคคลท่ีลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์หรือปลน้ทรัพย ์เพราะทาํตามพ่อแม่ท่ี     
ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์หรือปลน้ทรัพย ์( = 1.90) แต่ทั้งน้ีผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่กลบัมีการ
เลียนแบบพฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือพฤติกรรมการกระทาํผดิจากเพ่ือนมากกว่า โดยมีความคิดเห็นว่า 
บุคคลท่ีสูบบุหร่ีเพราะทาํตามเพ่ือนท่ีสูบบุหร่ี( = 3.45) อีกทั้งบุคคลท่ีด่ืมเหลา้เพราะทาํตามเพ่ือน
ท่ีด่ืมเหลา้ ( = 3.47) รวมถึงบุคคลท่ีเล่นการพนนัเพราะทาํตามเพื่อนท่ีเล่นการพนนั ( = 3.17) 
และบุคคลท่ีลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์หรือปลน้ทรัพย ์เพราะทาํตามเพ่ือนท่ีลกัทรัพย ์วิ่งราว
ทรัพย ์ชิงทรัพย ์หรือปลน้ทรัพย ์ ( = 2.93) นอกจากน้ีผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่ยงัมีความสนใจต่อการ
ติดตามข่าวอาชญากรรมจากส่ือต่างๆ (โทรทศัน์,อินเตอร์เน็ต ฯลฯ) มาก ( = 3.58) แต่กลบัมีความ
คิดเห็นวา่ นอ้ยมากท่ีบุคคลจะทาํการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์หรือปลน้ทรัพย ์เพราะทาํตาม
ส่ือท่ีติดตาม (จากโทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ ์หรืออินเตอร์เน็ต) ( = 2.39) 

และเม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลียนแบบ อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย (  ) = 2.81 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.87 
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3)  ปัจจยัดา้นความกดดนัทางสงัคม 
เป็นการพรรณนาตวัแปรเดียวเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความกดดนัทางสังคม 

ประกอบดว้ย ค่านิยมในความสาํเร็จ ความหลงใหลในทรัพยสิ์นเงินทอง และโอกาสในการประสบ
ความสาํเร็จ ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

(1)  ค่านิยมในความสาํเร็จ 
ตารางท่ี  4.6 เป็นการพรรณนาตวัแปรเดียวของค่านิยมในความสาํเร็จ

เป็นรายขอ้ยอ่ย ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 

ตารางที ่4.6  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของค่านิยมในความสาํเร็จของ 
                     ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
 

ปัจจัยด้านความกดดัน 
ทางสังคม 

ระดับความคดิเห็น  

  

 
SD. มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. ชีวิตท่ีสมบูรณ์แบบ คือ 
การมีวตัถุส่ิงของ ทรัพยสิ์น 
เงินทองมากมาย 

70 
(16.9) 

88 
(21.2) 

163 
(39.3) 

50 
(12.0) 

42 
(10.1) 

3.22 1.17 

2. เพื่อชีวิตท่ีมัง่คัง่ร่ํารวย 
ตอ้งใชว้ิธีการท่ีผดิกฎหมาย 
กไ็ม่เป็นไร 

27 
(6.5) 

45 
(10.8) 

118 
(28.4) 

89 
(21.4) 

133 
(32.0) 

2.37 1.22 

3. เพื่อใหไ้ดส่ิ้งท่ีตอ้งการ 
(ทรัพยสิ์น เงินทอง)  แม้
จะตอ้งทาํใหผู้อ่ื้นเดือนร้อน 
กจ็ะทาํ 

22 
(5.3) 

48 
(11.6) 

91 
(21.9) 

91 
(21.9) 

160 
(38.6) 

2.22 1.22 

4. เพื่อความร่ํารวย มี
ทรัพยสิ์น แมจ้ะตอ้งเส่ียงต่อ
ความสูญเสียในอนาคต กคุ็ม้
ท่ีจะเส่ียง 

26 
(6.3) 

62 
(14.9) 

83 
(20.0) 

98 
(23.6) 

143 
(34.5) 

2.34 1.26 

5. การถูกมองวา่ไร้
ความหมายในสงัคม (ถูก
มองวา่จน) เป็นเร่ืองท่ีน่าอบั
อายและยอมรับไม่ได ้

51 
(12.3) 

52 
(12.5) 

104 
(25.1) 

91 
(21.9) 

109 
(26.3) 

2.61 1.33 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 

       

ปัจจัยด้านความกดดัน 
ทางสังคม 

ระดับความคดิเห็น  

  

 
SD. มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

6. ชีวิตน้ีมีความตอ้งการไม่
ส้ินสุดเสมอ คือ มีเงินนอ้ยก็
จะตอ้งทาํใหมี้เงินมากข้ึน 
และมีเงินมากอยูแ่ลว้ก็
จะตอ้งมีมากข้ึนไปอีก 

86 
(20.7) 

75 
(18.1) 

118 
(28.4) 

67 
(16.1) 

66 
(15.9) 

3.11 1.34 

7. มนุษยย์อ่มตอ้งการฐานะ
ความเป็นอยูท่ี่ดีกวา่ผูอ่ื้น
เสมอ 

102 
(24.6) 

106 
(25.5) 

125 
(30.1) 

42 
(10.1) 

39 
(9.4) 

3.45 1.22 

8. ชีวิตน้ีหยดุน่ิงไม่ได ้ตอ้ง
ด้ินรนเพื่อชีวติท่ีดีอยู่
ตลอดเวลา 

154 
(37.1) 

101 
(24.3) 

98 
(23.6) 

27 
(6.5) 

33 
(8.0) 

3.76 1.24 

9. การมีเงินแค่พอใชใ้น
ชีวิตประจาํวนันั้นไม่
เพียงพอสาํหรับชีวิต แต่ตอ้ง
มีเงินเหลือเกบ็ และมีท่ีจะ
ซ้ือในส่ิงท่ีตนตอ้งการได้
ดว้ย 

110 
(26.5) 

106 
(25.5) 

124 
(29.9) 

47 
(11.3) 

27 
(6.5) 

3.54 1.18 

รวม 2.96 0.90 
 

จากตารางท่ี 4.6 จากการสอบถามผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย์
ในเร่ืองของค่านิยมในความสาํเร็จ พบวา่ ผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัหน่ึงว่า ชีวิต
ท่ีสมบูรณ์แบบ คือ การมีวตัถุส่ิงของ ทรัพยสิ์น เงินทองมากมาย ( = 3.22) แต่ทั้งน้ีมีความเห็นดว้ย
นอ้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัการประสบความสาํเร็จ ท่ีก่อใหเ้กิดผลเสียมากกว่าผลดีหรือเป็นการกระทาํ
ท่ีผิดกฎหมาย ไม่ว่าเพื่อชีวิตท่ีมัง่คัง่ร่ํารวย ตอ้งใชว้ิธีการท่ีผิดกฎหมาย ก็ไม่เป็นไร (  = 2.37)  
รวมถึงเพื่อให้ได้ส่ิงท่ีต้องการ (ทรัพย์สิน เงินทอง) แม้จะต้องทําให้ผูอ่ื้นเดือนร้อนก็จะทํา                 
( = 2.22 ) และเพื่อความรํ่ ารวย มีทรัพยสิ์น แมจ้ะตอ้งเส่ียงต่อความสูญเสียในอนาคต ก็คุม้ท่ีจะ
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เส่ียง ( = 2.34) โดยการถูกมองวา่ไร้ความหมายในสงัคม (ถูกมองว่าจน) เป็นเร่ืองท่ีน่าอบัอายและ
ยอมรับไม่ไดใ้นระดบัหน่ึงเท่านั้น ( = 2.61)  นอกจากน้ีผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่เห็นว่าชีวิตน้ีมีความ
ตอ้งการไม่ส้ินสุดเสมอ คือ มีเงินน้อยก็จะตอ้งทาํให้มีเงินมากข้ึน และมีเงินมากอยู่แลว้ก็จะตอ้งมี
มากข้ึนไปอีก ( = 3.11)  โดยมนุษยย์อ่มตอ้งการฐานะความเป็นอยูท่ี่ดีกว่าผูอ่ื้นเสมอ ( = 3.45)  
รวมถึงชีวิตน้ีหยดุน่ิงไม่ได ้ตอ้งด้ินรนเพื่อชีวิตท่ีดีอยูต่ลอดเวลา ( = 3.76) และการมีเงินแค่พอใช้
ในชีวิตประจาํวนันั้ นไม่เพียงพอสําหรับชีวิต แต่ตอ้งมีเงินเหลือเก็บ และมีท่ีจะซ้ือในส่ิงท่ีตน
ตอ้งการไดด้ว้ย ( = 3.54) 

และเม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัค่านิยมในความสาํเร็จ อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย ( ) = 2.96  และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.90 

(2)  ความหลงใหลในทรัพยสิ์นเงินทอง 
ตารางท่ี 4.7 เป็นการพรรณนาตัวแปรเดียวของความหลงใหลใน

ทรัพยสิ์น เงินทอง เป็นรายขอ้ยอ่ย ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 

ตารางที ่4.7  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความหลงใหลในทรัพยสิ์นเงิน 
                     ทองของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
 

ปัจจัยด้านความกดดัน 
ทางสังคม 

ระดับความคดิเห็น  

  

  
SD. มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. เงินเท่านั้นท่ีทาํใหไ้ดทุ้ก
ส่ิงท่ีตอ้งการ 

119 
(28.7) 

109 
(26.3) 

107 
(25.8) 

41 
(9.9) 

37 
(8.9) 

3.56 1.24 

2. เงินทาํใหชี้วิตมีความสุข
ท่ีสุดได ้

101 
(24.3) 

113 
(27.2) 

118 
(28.4) 

39 
(9.4) 

41 
(9.9) 

3.47 1.23 

3. เงินทาํใหชี้วิตประสบ
ความสาํเร็จสูงสุดได(้มี
การศึกษาสูง,มีงานท่ีดี) 

125 
(30.1) 

110 
(26.5) 

107 
(25.8) 

41 
(9.9) 

30 
(7.2) 

3.62 1.21 

4. ยิง่มีทรัพยสิ์นเงินทอง
มากเท่าใด ยิง่ทาํใหไ้ดรั้บ
การยกยอ่งจากสงัคมมาก
เท่านั้น 

119 
(28.7) 

111 
(26.7) 

105 
(25.3) 

44 
(10.6) 

33 
(8.0) 

3.58 1.23 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ) 
 

       

ปัจจัยด้านความกดดัน 
ทางสังคม 

ระดับความคดิเห็น  

  

  
SD. มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5. เงินทองเป็นส่ิงท่ีสาํคญั
ท่ีสุดของชีวิต 

135 
(32.5) 

102 
(24.6) 

107 
(25.8) 

32 
(7.7) 

37 
(8.9) 

3.64 1.25 

6. ชีวิตน้ียดึถือเอาความ
ร่ํารวยเป็นเป้าหมาย 

78 
(18.8) 

84 
(20.2) 

150 
(36.1) 

43 
(10.4) 

50 
(12.0) 

3.23 1.23 

รวม 3.52 1.01 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพยส่์วนใหญ่มี
ความหลงใหลในทรัพยสิ์นเงินทองมาก โดยผูต้อ้งขงัมีความคิดเห็นว่า เงินเท่านั้นท่ีทาํใหไ้ดทุ้กส่ิงท่ี
ตอ้งการ ( = 3.56) อีกทั้งเงินทาํใหชี้วิตมีความสุขท่ีสุดได ้( = 3.47) และเงินทาํใหชี้วิตประสบ
ความสาํเร็จสูงสุดได(้มีการศึกษาสูง,มีงานท่ีดี) ( = 3.62) รวมถึงยงัมีความคิดเห็นว่ายิง่มีทรัพยสิ์น
เงินทองมากเท่าใด ยิ่งทาํให้ไดรั้บการยกยอ่งจากสังคมมากเท่านั้น ( = 3.58) และถือว่าเงินทอง
เป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดของชีวิต (  = 3.64) นอกจากน้ีชีวิตน้ียึดถือเอาความร่ํารวยเป็นเป้าหมายใน
ระดบัหน่ึงดว้ยเช่นกนั ( =3.23) 

และเม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความหลงใหลในทรัพยสิ์นเงินทอง อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย ( ) = 3.52  
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.01 

(3)  โอกาสในการประสบความสาํเร็จ 
ตารางท่ี 4.8 เป็นการพรรณนาตวัแปรเดียวของโอกาสในการประสบ

ความสาํเร็จ เป็นรายขอ้ยอ่ย ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
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ตารางที ่4.8   จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของโอกาสในการประสบ 
                      ความสาํเร็จ ของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
 

ปัจจัยด้านความกดดัน 
ทางสังคม 

ระดับความคดิเห็น  

  

 
 SD. มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. ท่านสามารถเขา้ถึง
การศึกษาในระดบัสูงได้
(ปริญญาตรี หรือสูงกวา่) 

54 
(13.0) 

77 
(18.6) 

141 
(34.0) 

66 
(15.9) 

75 
(18.1) 

2.92 1.26 

2. ท่านสามารถหาอาชีพท่ีมี
รายไดสู้งทาํได ้

51 
(12.3) 

105 
(25.3) 

150 
(36.1) 

62 
(14.9) 

47 
(11.3) 

3.12 1.15 

3. ท่านสามารถหาอาชีพท่ีมี
ความมัง่คงทาํได ้

60 
(14.5) 

112 
(27.0) 

145 
(34.9) 

58 
(14.0) 

36 
(8.7) 

3.24 1.13 

4. ท่านสามารถหาอาชีพท่ี
ไดรั้บการยอมรับ และยก
ยอ่งทางสงัคมทาํได ้

63 
(15.2) 

121 
(29.2) 

143 
(34.5) 

53 
(12.8) 

33 
(8.0) 

3.30 1.12 

5. หากท่านเจบ็ป่วย ท่าน
สามารถเขา้ถึงการ
รักษาพยาบาลท่ีดีได ้

58 
(14.0) 

103 
(24.8) 

158 
(38.1) 

67 
(16.1) 

29 
(7.0) 

3.22 1.09 

6. ท่านสามารถมีท่ีอยูอ่าศยั
ท่ีดี คือ มีเคร่ืองอาํนวย
ความสะดวกครบครัน เช่น 
โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ แอร์ เคร่ือง
ซกัผา้ ฯลฯ 

87 
(21.0) 

95 
(22.9) 

154 
(37.1) 

44 
(10.6) 

35 
(8.4) 

3.37 1.17 

7. ท่านสามารถหาส่ิงท่ีท่าน
ตอ้งการดว้ยวธีิท่ีถูกตอ้งได ้   

118 
(28.4) 

126 
(30.4) 

117 
(28.2) 

36 
(8.7) 

18 
(4.3) 

3.69 1.10 

8. ท่านสามารถแสวงหา
ความร่ํารวยโดยวิธีท่ีถูก
กฎหมายได ้

111 
(26.7) 

113 
(27.2) 

111 
(26.7) 

44 
(10.6) 

36 
(8.7) 

3.52 1.23 

รวม 3.30 0.90 



69 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพยส่์วนใหญ่มี
โอกาสในการประสบความสําเร็จในด้านต่างๆ  ได้แก่  การศึกษา การประกอบอาชีพ การ
รักษาพยาบาล ท่ีอยูอ่าศยัในระดบัหน่ึงเท่านั้น โดยสามารถเขา้ถึงการศึกษาในระดบัสูงได ้(ปริญญา
ตรี หรือสูงกว่า) ( = 2.92) อีกทั้งสามารถหาอาชีพท่ีมีรายไดสู้งทาํได ้( = 3.12)  และสามารถหา
อาชีพท่ีมีความมัง่คงทาํได ้( = 3.24) รวมถึงสามารถหาอาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งทาง
สังคมทาํได ้ ( = 3.30) นอกจากน้ีเม่ือเจบ็ป่วยสามารถเขา้ถึงการรักษาพยาบาลท่ีดีได ้( = 3.22) 
โดยสามารถมีท่ีอยู่อาศยัท่ีดี คือ มีเคร่ืองอาํนวยความสะดวกครบครัน เช่น โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ แอร์ 
เคร่ืองซกัผา้ ( = 3.37) แต่ทั้งน้ีผูต้อ้งขงัมีโอกาสค่อนขา้งสูงในการแสวงหาส่ิงท่ีตอ้งการดว้ยวิธีท่ี
ถูกกฎหมาย ไดแ้ก่ สามารถหาส่ิงท่ีตอ้งการดว้ยวิธีท่ีถูกตอ้งได ้(  = 3.69) และสามารถแสวงหา
ความร่ํารวยโดยวิธีท่ีถูกกฎหมายได ้( = 3.52) 

และเม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัโอกาสในการประสบความสาํเร็จ อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย ( ) = 
3.30    และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.90 

4)  ปัจจยัดา้นการลงโทษทางอาญา 
เป็นการพรรณนาตวัแปรเดียวเก่ียวกับปัจจยัด้านการลงโทษทางอาญา 

ประกอบดว้ย ความรุนแรงในการลงโทษ  ความรวดเร็วในการลงโทษ และความแน่นอนในการ
ลงโทษ ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

(1)  ความรุนแรงในการลงโทษ 
ตารางท่ี  4.9  เป็นการพรรณนาตวัแปรเดียวของความรุนแรงในการ

ลงโทษ เป็นรายขอ้ยอ่ย ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.9  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรุนแรงในการลงโทษของ 
                     ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
 

ปัจจัยด้านการลงโทษ 
ทางอาญา 

ระดับความคดิเห็น  

  

 
 SD. มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. กฎหมายไทยในปัจจุบนั 
มีบทลงโทษท่ีหนกัเพียงพอ
ต่อการยบัย ั้งไม่ใหบุ้คคลทาํ
การลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์  
ชิงทรัพย ์ และปลน้ทรัพย ์

139 
(33.5) 

108 
(26.0) 

113 
(27.2) 

25 
(6.0) 

29 
(7.0) 

 
3.73 

 
1.18 
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ตารางที ่4.9  (ต่อ) 
 

       

ปัจจัยด้านการลงโทษ 
ทางอาญา 

ระดับความคดิเห็น  

  

 
 SD. มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

2. การลงโทษของไทยใน
ปัจจุบนั หนกัเพียงพอท่ีจะ
ทาํใหบุ้คคลเลิกคิดในการ
ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ ชิง
ทรัพย ์

123 
(29.6) 

112 
(27.0) 

113 
(27.2) 

40 
(9.6) 

27 
(6.5) 

3.63 1.18 

และปลน้ทรัพย ์        
3. การลงโทษของไทยใน
ปัจจุบนั มีความรุนแรง
เพียงพอ ต่อการเลือกท่ีจะ
กระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพยท่ี์มี
โทษรุนแรงนอ้ยท่ีสุด 

75 
(18.1) 

110 
(26.5) 

169 
(40.7) 

38 
(9.2) 

22 
(5.3) 

3.43 1.05 

4. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
การลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ 
 ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์
ไม่คุม้ค่ากบับทลงโทษท่ีจะ
ไดรั้บ 

154 
(37.1) 

92 
(22.2) 

89 
(21.4) 

57 
(13.7) 

21 
(5.1) 

3.72 1.23 

5. การลงโทษของไทยใน
ปัจจุบนั ในคดีการลกัทรัพย ์
วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพยแ์ละ
ปลน้ทรัพย ์ท่ีบงัคบัใชอ้ยูมี่
ความเหมาะสมกบัการ
กระทาํความผดิแลว้ 

131 
(31.6) 

110 
(26.5) 

104 
(25.1) 

38 
(9.2) 

30 
(7.2) 

3.66 1.21 

รวม 3.63 0.91 
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จากตารางท่ี 4.9 จะเห็นไดว้่า ผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพยส่์วน
ใหญ่มีความคิดเห็นวา่ในปัจจุบนักฎหมายไทยมีความรุนแรงในการลงโทษมาก โดยพบว่า กฎหมาย
ไทยในปัจจุบนัมีบทลงโทษท่ีหนกัเพียงพอต่อการยบัย ั้งไม่ให้บุคคลทาํการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์
ชิงทรัพย ์ และปลน้ทรัพย ์( = 3.73) อีกทั้งการลงโทษของไทยในปัจจุบนั หนกัเพียงพอท่ีจะทาํให้
บุคคล   เลิกคิดในการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์(  = 3.63) นอกจากน้ี
ผูต้อ้งขงัยงัเห็นว่าการลงโทษของไทยในปัจจุบนั มีความรุนแรงเพียงพอต่อการเลือกท่ีจะกระทาํผิด
เก่ียวกบัทรัพยท่ี์มีโทษรุนแรงนอ้ยท่ีสุด (  = 3.43) และมีความคิดเห็นว่าประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก    
การ ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์ไม่คุม้ค่ากบับทลงโทษท่ีจะไดรั้บ ( = 3.72) 
รวมทั้งการลงโทษของไทยในปัจจุบนั ในคดีการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพยแ์ละปลน้ทรัพย ์ท่ี
บงัคบัใชอ้ยูมี่ความเหมาะสมกบัการกระทาํความผดิแลว้ ( = 3.66)   

และเม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความรุนแรงในการลงโทษ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย ( ) = 3.63  และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.91 

(2)  ความรวดเร็วในการลงโทษ 
ตารางท่ี 4.10 เป็นการพรรณนาตวัแปรเดียวของความรวดเร็วในการ

ลงโทษ เป็นรายขอ้ยอ่ย ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.10  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรวดเร็วในการลงโทษ 
                       ของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
 

ปัจจัยด้านการลงโทษ 
ทางอาญา 

ระดับความคดิเห็น 

  SD. มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. ปัจจุบนัเม่ือมีการลกัทรัพย ์
วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และ
ปลน้ทรัพยเ์กิดข้ึน ผูก้ระทาํ
ผดิจะไดรั้บการลงโทษทนัที 

93 
(22.4) 

110 
(26.5) 

126 
(30.4) 

52 
(12.5) 

33 
(8.0) 

3.43 1.19 

2. ปัจจุบนัเม่ือมีการลกัทรัพย ์
วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และ
ปลน้ทรัพยเ์กิดข้ึน ผูก้ระทาํ 

70 
(16.9) 

126 
(30.4) 

129 
(31.1) 

56 
(13.5) 

32 
(7.7) 

3.35 1.14 
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ตารางที ่4.10  (ต่อ) 
 

       

ปัจจัยด้านการลงโทษ 
ทางอาญา 

ระดับความคดิเห็น 

  SD. มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ผดิจะไดรั้บการลงโทษใน
เวลาใกลเ้คียงกบัการกระทาํ
ผดิ 

       

3.ท่ีผา่นมาในสงัคมไทย เม่ือ
เกิดคดีการลกัทรัพย ์วิ่งราว
ทรัพย ์ ชิงทรัพยแ์ละปลน้
ทรัพยข้ึ์น ผูก้ระทาํผดิไม่ 

76 
(18.3) 

95 
(22.9) 

142 
(34.2) 

60 
(14.5) 

42 
(10.1) 

3.24 1.20 

สามารถมีเวลาท่ีจะทาํการ
หลบหนีในการถูกลงโทษ 
ไดท้นั 

     
  

4. ปัจจุบนัเม่ือมีการลกัทรัพย ์
วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพยแ์ละ
ปลน้ทรัพยเ์กิดข้ึน ผูก้ระทาํ
ผดิจะไดรั้บการพิพากษา
ลงโทษในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว 

93 
(22.4) 

95 
(22.9) 

135 
(32.5) 

51 
(12.3) 

40 
(9.6) 

3.36 1.22 

รวม 3.34 0.97 
 

จากตารางท่ี 4.10 จะเห็นไดว้า่ผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพยส่์วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่าในปัจจุบนักฎหมายไทยมีความรวดเร็วในการลงโทษในระดบัหน่ึงเท่านั้น 
โดยพบว่าปัจจุบนัเม่ือมีการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพยเ์กิดข้ึน ผูก้ระทาํผิดจะ
ไดรั้บการลงโทษทนัที ( = 3.43) หรือปัจจุบนัเม่ือมีการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้
ทรัพยเ์กิดข้ึน ผูก้ระทาํผดิจะไดรั้บการลงโทษในเวลาใกลเ้คียงกบัการกระทาํผดิ ( = 3.35)  ซ่ึงท่ี
ผา่นมาในสงัคมไทย เม่ือเกิดคดีการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ ชิงทรัพยแ์ละปลน้ทรัพยข้ึ์น ผูก้ระทาํผดิ
ไม่สามารถมีเวลาท่ีจะทาํการหลบหนีในการถูกลงโทษไดท้นั (  = 3.24) โดยในปัจจุบนัเม่ือมี          
การลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพยแ์ละปลน้ทรัพยเ์กิดข้ึน ผูก้ระทาํผดิจะไดรั้บการพิพากษาลงโทษ
ในระยะเวลาท่ีรวดเร็วดว้ย ( = 3.36)   
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และเม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความรวดเร็วในการลงโทษ อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย ( ) = 3.34  
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.97 

(3)  ความแน่นอนในการลงโทษ 
ตารางท่ี  4.11 เป็นการพรรณนาตวัแปรเดียวของความแน่นอนในการ

ลงโทษเป็นรายขอ้ยอ่ย ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.11  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความแน่นอนในการลงโทษ 
                       ของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
 

ปัจจัยด้านการลงโทษ 
ทางอาญา 

ระดับความคดิเห็น 

  SD. มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. ในปัจจุบนัเม่ือมีการลกั
ทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ ชิง
ทรัพยแ์ละปลน้ทรัพย์
เกิดข้ึน ไม่วา่อยา่งไร
ผูก้ระทาํผดิจะไดรั้บการ
ลงโทษตามกฎหมาย 

162 
(39.0) 

121 
(29.2) 

82 
(19.8) 

33 
(8.0) 

17 
(4.1) 

3.91 1.12 

2.ในปัจจุบนัเม่ือมีการลกั
ทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ ชิง
ทรัพยแ์ละปลน้ทรัพย์
เกิดข้ึน ผูก้ระทาํผดิจะไม่
สามารถหลีกเล่ียงจากการ
ถูกลงโทษได ้

120 
(28.9) 

114 
(27.5) 

102 
(24.6) 

53 
(12.8) 

26 
(6.3) 

3.60 1.20 

3. ในปัจจุบนัการลงโทษ
ทางกฎหมาย ทาํใหผู้ท่ี้เคย
ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิง
ทรัพยแ์ละปลน้ทรัพย ์ไม่
กลา้กลบัไปกระทาํผดิซํ้ า 
ไดอี้ก 

82 
(19.8) 

74 
(17.8) 

130 
(31.3) 

73 
(17.6) 

56 
(13.5) 

3.12 1.29 
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ตารางที ่4.11  (ต่อ) 
 

       

ปัจจัยด้านการลงโทษ 
ทางอาญา 

ระดับความคดิเห็น 

  SD. มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

4. ในปัจจุบนัคนไม่กลา้
กระทาํผดิ เพราะกลวัวา่
จะตอ้งถูกจบัมาลงโทษตาม
กฎหมายอยา่งแน่นอน 

93 
(22.4) 

88 
(21.2) 

 
116 

(28.0) 
 

68 
(16.4) 

45 
(10.8) 

3.28 1.28 

5. ในปัจจุบนั ไม่วา่คนชน
ชั้นใดทาํการลกัทรัพย ์
วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และ
ปลน้ทรัพยเ์กิดข้ึน ยอ่ม
ไดรั้บการลงโทษทางอาญา
อยา่งไม่มีการเลือกปฏิบติั 

109 

(26.3) 

99 

(23.9) 

109 

(26.3) 

51 

(12.3) 

46 

(11.1) 
3.42 1.29 

รวม 3.47 0.99 
 

จากตารางท่ี 4.11 จะเห็นไดว้่า ผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย์
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าในปัจจุบนักฎหมายไทยมีความแน่นอนในการลงโทษค่อนขา้งมาก โดย
พบว่า ในปัจจุบนัเม่ือมีการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ ชิงทรัพยแ์ละปลน้ทรัพยเ์กิดข้ึน ไม่ว่าอย่างไร
ผูก้ระทาํผดิจะไดรั้บการลงโทษตามกฎหมาย ( = 3.91 ) ซ่ึงเม่ือมีการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ ชิง
ทรัพยแ์ละปลน้ทรัพยเ์กิดข้ึน ผูก้ระทาํผดิจะไม่สามารถหลีกเล่ียงจากการถูกลงโทษได ้ ( = 3.60) 
รวมถึง   การลงโทษทางกฎหมาย ทาํให้ผูท่ี้เคยลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพยแ์ละปลน้ทรัพย ์ไม่
กลา้กลบัไปกระทาํผดิซํ้ าไดอี้ก ( = 3.12)  นอกจากน้ีในปัจจุบนัคนไม่กลา้กระทาํผดิ เพราะกลวัว่า
จะตอ้งถูกจบัมาลงโทษตามกฎหมายอย่างแน่นอน (  = 3.28) และไม่ว่าคนชนชั้นใดทาํการ            
ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพยเ์กิดข้ึน ยอ่มไดรั้บการลงโทษทางอาญาอย่างไม่มี
การเลือกปฏิบติั ( = 3.42)   

และเม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความแน่นอนในการลงโทษ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย ( ) = 3.47  และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.99 
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5) พฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
ตารางท่ี 4.12  เป็นการพรรณนาตวัแปรเดียวเก่ียวกบัพฤติกรรมการกระทาํ

ผดิเก่ียวกบัทรัพย ์ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.12  จาํนวนและร้อยละพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพยข์องผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิ 
                        เก่ียวกบัทรัพย ์
 

พฤติกรรมการกระผดิเกีย่วกบัทรัพย์ จํานวน ร้อยละ 

ท่านเคยมีพฤติกรรมลกัทรัพย์หรือไม่ 
ไม่เคย 167 40.2 
เคย 248 59.8 

รวม 415 100.0 
ท่านเคยมีพฤติกรรมวิง่ราวทรัพย์หรือไม่ 

ไม่เคย 349 84.1 
เคย 66 15.9 

รวม 415 100.0 
ท่านเคยมีพฤติกรรมชิงทรัพย์หรือไม่ 

ไม่เคย 362 87.2 
เคย 53 12.8 

รวม 415 100.0 
ท่านเคยมีพฤติกรรมปล้นทรัพย์หรือไม่ 

ไม่เคย 373 89.9 
เคย 42 10.1 

รวม 415 100.0 
ท่านเคยเอาของผู้อืน่มาเป็นของตนเอง โดยไม่ได้รับอนุญาตมากกว่า 1 คร้ัง หรือไม่ 

ไม่เคย 179 43.1 
เคย 236 56.9 

รวม 415 100.0 
 
 



76 

ผลจากตารางท่ี  4.12 พบวา่   
ท่านเคยมีพฤติกรรมลักทรัพย์หรือไม่   โดยตัวอย่างส่วนใหญ่เคยมี

พฤติกรรมลกัทรัพยจ์าํนวน 248  คน  คิดเป็นร้อยละ  59.8 และไม่เคยมีพฤติกรรมลกัทรัพย ์จาํนวน 
167  คน  คิดเป็นร้อยละ 40.2 

ท่านเคยมีพฤติกรรมวิ่งราวทรัพยห์รือไม่ โดยตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยมี
พฤติกรรมวิ่งราวทรัพยจ์าํนวน 349 คน คิดเป็นร้อยละ 84.1 และเคยมีพฤติกรรมวิ่งราวทรัพย ์
จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9 

ท่านเคยมีพฤติกรรมชิงทรัพย์หรือไม่ โดยตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยมี
พฤติกรรมชิงทรัพย ์จาํนวน 362 คน คิดเป็นร้อยละ  87.2 และเคยมีพฤติกรรมชิงทรัพย ์จาํนวน  53 คน  
คิดเป็นร้อยละ 12.8 

ท่านเคยมีพฤติกรรมปลน้ทรัพยห์รือไม่ โดยตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยมี
พฤติกรรมปลน้ทรัพย ์จาํนวน 373 คน  คิดเป็นร้อยละ  89.9  และเคยมีพฤติกรรมปลน้ทรัพย ์
จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1 

ท่านเคยเอาของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง โดยไม่ไดรั้บอนุญาตมากกว่า 1 
คร้ัง หรือไม่ โดยตวัอยา่งส่วนใหญ่เคยเอาของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง โดยไม่ไดรั้บอนุญาตมากกว่า          
1 คร้ัง จาํนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 56.9 และไม่เคยเอาของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง โดยไม่ไดรั้บ
อนุญาตมากกวา่ 1 คร้ัง จาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 43.1 

4.1.1.2 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบั
ทรัพยต์ามลาํดบัความสาํคญั: การวิเคราะห์มากกว่า 2 ตวัแปร ของกลุ่มผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบั
ทรัพย ์

การวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อให้ทราบว่าปัจจยัหรือตวัแปรใดมีความสัมพนัธ์ มีผล       
มีอิทธิพลกบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพยม์ากท่ีสุด รองลงมา จนถึงไม่มีความสัมพนัธ์         
โดยสถิติท่ีใชคื้อ Multiple Regression โดยมีการตรวจสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามสมมติฐานของ Multiple Regression ก่อน โดยใชส้ถิติ Correlation และ VIF ซ่ึงผลการ
วิเคราะห์โดยใชส้ถิติ Correlation ตามตารางในภาคผนวก พบว่า มีตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์
กนัเองในระดบัตั้งแต่ 0.69 ข้ึนไป ได้แก่ ตวัแปร “ค่านิยมในความสําเร็จ” และ ตวัแปร “ความ
หลงใหลในทรัพยสิ์นเงินทอง” ซ่ึงมีค่าความสัมพนัธ์ .693 ดงันั้นจึงคดัตวัแปรใดตวัแปรหน่ึงออก 
โดยผูว้ิจยัไดค้ดัตวัแปรความหลงใหลในทรัพยสิ์นเงินทองออก ทั้งน้ีเพราะตวัแปรความหลงใหลใน
ทรัพย์สินเงินทองเป็นการนิยามท่ีกล่าวถึงแค่ทรัพย์สินเงินทองเท่านั้ น แต่ตัวแปรค่านิยมใน
ความสําเร็จมีคาํนิยามท่ีครอบคลุมมากกว่า ทั้งการมีฐานะความเป็นอยู่ตามท่ีตนตอ้งการ การมี
ทรัพยสิ์นเงินทอง ความมัง่คัง่ และร่ํารวย ซ่ึงจะเห็นว่ามีส่วนท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการในทรัพยสิ์น
เงินทองรวมอยูด่ว้ยแลว้  
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และสามารถนาํตวัแปรมาวิเคราะห์ดว้ยสถิติ Multiple Regression และเป็นการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นบนัได (Stepwise Regression) เพื่อเลือกตวัแปรโดยวิธีเพิ่มตวัแปร
อิสระแบบขั้นตอน และนาํเสนอสมการตวัแปรพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุดในการทาํนายหรือวิเคราะห์  ทั้งน้ี
ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ Multicollinearity เพื่อทดสอบว่ามีปัญหาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปรอิสระท่ีสูงเกินไปหรือไม่ และผลการวิเคราะห์ พบว่า ไม่มีปัญหาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรอิสระท่ีสูงเกินไป โดยตวัแปรอิสระทุกตวัมีค่า VIF (Variance Inflation Factor) อยูใ่นระดบั
ตํ่า ไดแ้ก่ ตวัแปรการคบหาสมาคมท่ีแตกต่างมีค่า VIF เท่ากบั 1.127 ตวัแปรค่านิยมในความสาํเร็จ  
มีค่า VIF เท่ากบั 1.355 ตวัแปรโอกาสในการประสบความสาํเร็จ  มีค่า VIF เท่ากบั 1.055 และ        
ตวัแปรการเลียนแบบ  มีค่า VIF เท่ากบั 1.281 และจากการวิเคราะห์ดว้ยสถิติ Multiple Regression 
ไดผ้ลการวิเคราะห์ตามตารางดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.13  ตวัแปรอิสระท่ีอธิบายและพยากรณ์พฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพยโ์ดยใช ้ 
             Multiple Regression ในกลุ่มผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
 

ปัจจัย B Beta t P 
พฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบั
ทรัพย(์Constant) 

-.095 - -.285 .776 

การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง .455 .309 6.247** .000 
ค่านิยมในความสาํเร็จ .286 .201 3.706** .000 
โอกาสในการประสบความสาํเร็จ -.194 -.137 -.868** .004 
การเลียนแบบ .157 .108 2.043* .042 
Multiple    R  = 0.488 
                R2=  0.238 
Adjusted   R2=  0.230 

 Standard Error = 1.1322 

 

หมายเหตุ:   ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
                               *  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 4.13 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุระหว่างพฤติกรรมการกระทาํผิด
เก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ โดยใชก้ารคดัเลือกตวัแปรแบบ
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ขั้นตอนเขา้สู่สมการทีละปัจจยั พบว่า มีตวัแปรอิสระเพียง 4 ตวัแปรเท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์เชิง
เส้นตรงกบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย  ์ชิงทรัพย ์และปลน้
ทรัพย)์ และตวัแปรอิสระกลุ่มน้ีสามารถอธิบายพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพยไ์ดร้้อยละ 
23.0 (R2 = 0.230) 

และจากการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุ (Beta) เพื่อพิจารณาจดัลาํดบั
ความสําคญัให้แก่ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์
วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ พบวา่ ปัจจยัท่ีอธิบายพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ ไดดี้ท่ีสุดเรียงตามลาํดบัความสาํคญั คือ การคบ
หาสมาคมท่ีแตกต่าง ค่านิยมในความสําเร็จ โอกาสในการประสบความสาํเร็จ และการเลียนแบบ 
ซ่ึงมีค่า Beta .309, .201, -.137 และ .108 ตามลาํดบั โดยตวัแปรการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง ค่านิยม
ในความสาํเร็จ และโอกาสในการประสบความสาํเร็จมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิด
เก่ียวกบัทรัพย ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนตวัแปรการเลียนแบบ มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ทั้งน้ีจะเห็นว่าตวัแปรการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง ค่านิยมในความสาํเร็จ และการ
เลียนแบบ มีทิศทางบวกกับพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกับทรัพย์ (ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย ์             
ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์  นั่นคือ ถา้บุคคลมีการคบหาสมาคมท่ีแตกต่างกบับุคคลท่ีมีพฤติกรรม
เบ่ียงเบน มีค่านิยมในความสําเร็จ และมีการเลียนแบบพฤติกรรมการกระทาํผิดสูง จะทาํให้มี
พฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพยสู์งดว้ย 

ในขณะท่ีตวัแปรโอกาสในการประสบความสาํเร็จ มีทิศทางลบกบัพฤติกรรมการ
กระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์  นั่นคือ ถา้บุคคลมี
โอกาสในการประสบความสาํเร็จตํ่า จะทาํใหมี้พฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพยสู์ง 

 
4.4.2  การวเิคราะห์ข้อมูลการวจัิยเชิงปริมาณกลุ่มประชาชนทัว่ไป 

4.4.2.1  การพรรณนาตวัแปรเดียว 
 เป็นการพรรณนาลกัษณะต่างๆ ประกอบดว้ย ปัจจยัพื้นฐาน ปัจจยัดา้นการเรียนรู้ 

ปัจจยัดา้นความกดดนัทางสังคม และปัจจยัดา้นการลงโทษทางอาญา  ซ่ึงเป็นการพรรณนาตวัแปร
ตวัเดียว จากผูต้อบแบบสอบถามในส่วนของการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) ท่ีเป็นประชาชน
ทัว่ไปในกรุงเทพมหานคร 9 เขต จาํนวน 388 คน 

1)  ปัจจยัพื้นฐาน 
ตารางท่ี  4.14  เป็นการพรรณนาตัวแปรเดียวเก่ียวกับปัจจัยพื้นฐาน 

ประกอบดว้ยขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา ศาสนา และ
สถานภาพครอบครัว ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
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ตารางที ่4.14   จาํนวนและร้อยละของลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่ม 
                        ประชาชนทัว่ไป 
 

ลกัษณะทางประชากร จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 182 46.9 
หญิง 206 53.1 

รวม 388 100.0 
อายุ   

ตํ่ากวา่  25  ปี 127 32.7 
25-35  ปี 112 28.9 
36-45  ปี 69 17.8 
46-55  ปี 42 10.8 
56  ปีข้ึนไป 38 9.8 

รวม 388 100.0 
อาชีพ   

รับราชการ 63 16.2 
รัฐวิสาหกิจ 11 2.8 
อาชีพอิสระ,รับจา้งทัว่ไป 127 32.7 
ธุรกิจส่วนตวั 44 11.3 
นกัเรียน,นกัศึกษา 83 21.4 
อ่ืนๆ 56 14.4 
ไม่ตอบ 4 1.0 

รวม 388 100.0 
รายได้ต่อเดือน   

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 225 58.0 
10,000-15,000 บาท 72 18.6 
15,001-20,000 บาท 34 8.8 
20,001-25,000 บาท 13 3.4 
25,001-30,000 บาท 24 6.2 
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ตารางที ่4.14   (ต่อ) 
 

  

ลกัษณะทางประชากร จํานวน ร้อยละ 
30,001 บาทข้ึนไป 20 5.2 

รวม 388 100.0 
ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา 43 11.1 
มธัยมศึกษา 65 16.8 
ปวช. 35 9.0 
ปวส. 51 13.1 
ปริญญาตรี 169 43.6 
ปริญญาโท 21 5.4 
อ่ืนๆ 1 0.3 
ไม่ตอบ 3 0.8 

รวม 388 100.0 
ศาสนา   

พทุธ 280 72.2 
คริสต ์ 11 2.8 
อิสลาม 89 22.9 
ไม่ตอบ 8 2.1 

รวม 388 100.0 
สถานภาพครอบครัว   

บิดา-มารดาอยูด่ว้ยกนั 201 51.8 
บิดา-มารดาอยา่ร้าง,แยกกนัอยู ่ 57 14.7 
บิดาหรือมารดาเสียชีวิต 111 28.6 
อ่ืนๆ 8 2.1 
ไม่ตอบ 11 2.8 

รวม 388 100.0 
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ผลจากตารางท่ี  4.14 พบวา่   
เพศ   ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 206  คน  คิดเป็นร้อยละ  

53.1 และเป็นเป็นเพศชาย จาํนวน  182  คน คิดเป็นร้อยละ  46.9 
อาย ุ ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายตุ ํ่ากว่า 25 ปี จาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 

32.7  รองลงมาคือ อาย ุ25-35  ปี  จาํนวน  112  คน  คิดเป็นร้อยละ  28.9  และนอ้ยท่ีสุดคือ อาย ุ56 ปี 
ข้ึนไป  จาํนวน 38 คน  คิดเป็นร้อยละ  9.8 

อาชีพ  ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพอิสระ,รับจา้งทัว่ไป จาํนวน 127 คน คิดเป็น            
ร้อยละ 32.7 รองลงมาคือ นกัเรียน,นกัศึกษา จาํนวน  83 คน  คิดเป็นร้อยละ  21.4  และนอ้ยท่ีสุดคือ 
อาชีพรัฐวิสาหกิจ จาํนวน  11 คน  คิดเป็นร้อยละ  2.8 

รายไดต่้อเดือน  ตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท 
จาํนวน  225 คน  คิดเป็นร้อยละ  58.0  รองลงมาคือ รายไดร้ะหว่าง 10,000-15,000 บาท จาํนวน 72 คน       
คิดเป็นร้อยละ  18.6  และนอ้ยท่ีสุดคือ รายไดร้ะหว่าง 20,001-25,000 บาท จาํนวน  13 คน  คิดเป็น    
ร้อยละ 3.4 

ระดบัการศึกษา  การศึกษา  ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี จาํนวน     169  คน  คิดเป็นร้อยละ  43.6  รองลงมาคือ ระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 65 คน คิดเป็น
ร้อยละ  16.8  และนอ้ยท่ีสุดคือ ระดบัอ่ืนๆ จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ  0.3 

ศาสนา  ตวัอยา่งส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ จาํนวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 
72.2  รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9  และนอ้ยท่ีสุดคือ ศาสนา
คริสต ์จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ  2.8 

สถานภาพทางครอบครัว ตวัอยา่งส่วนใหญ่บิดา-มารดาอยูด่ว้ยกนั จาํนวน 
201 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 รองลงมาคือ บิดาหรือมารดาเสียชีวิต จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.6 และนอ้ยท่ีสุดคือ อ่ืนๆ จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 

2) ปัจจยัดา้นการเรียนรู้ 
เป็นการพรรณนาตวัแปรเดียวเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการเรียนรู้ ประกอบดว้ย       

การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง การให้คาํนิยามต่อการกระทาํผิด การสนบัสนุนในการกระทาํผิด และ
การเลียนแบบ ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

(1)  การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง 
ตารางท่ี  4.15 เป็นการพรรณนาตวัแปรเดียวของการคบหาสมาคม               

ท่ีแตกต่างเป็นรายขอ้ยอ่ย ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
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ตารางที ่4.15  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง 
                       ของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มประชาชนทัว่ไป 
 

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 
ระดับความคดิเห็น  

  
  

SD. มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. มีการคบหาสมาคมกบั
เพื่อนท่ีชอบสูบบุหร่ี 

13 
(3.4) 

49 
(12.6) 

104 
(26.8) 

95 
(24.5) 

127 
(32.7) 

2.29 1.14 

2. มีการคบหาสมาคมกบั
เพื่อนท่ีชอบด่ืมเหลา้ 

19 
(4.9) 

43 
(11.1) 

127 
(32.7) 

100 
(25.8) 

98 
(25.3) 

2.44 1.12 

3. มีการคบหาสมาคมกบั
เพื่อนท่ีชอบเล่นการพนนั 

10 
(2.6) 

14 
(3.6) 

74 
(19.1) 

105 
(27.1) 

184 
(47.7) 

1.86 1.01 

4. มีการคบหาสมาคมกบั
เพื่อนท่ีเท่ียวกลางคืน 

15 
(3.9) 

26 
(6.7) 

88 
(22.7) 

101 
(26.0) 

157 
(40.5) 

2.07 1.11 

5. มีเพื่อนท่ีมีการกระทาํผดิ
เก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์
วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และ
ปลน้ทรัพย)์ 

5 
(1.3) 

6 
(1.5) 

30 
(7.7) 

35 
(9.0) 

308 
(79.4) 

1.34 0.79 

6.มีเพื่อนสนิทท่ีมีพฤติกรรม
การกระทาํผดิกฎหมาย 

3 
(0.8) 

7 
(1.8) 

35 
(9.0) 

55 
(14.2) 

284 
(73.2) 

1.41 0.79 

7. มีเพื่อนท่ีเคยถูกจบัเพราะ
ทาํผดิกฎหมายมาก่อน 

4 
(1.0) 

13 
(3.4) 

33 
(8.5) 

64 
(16.5) 

269 
(69.3) 

1.48 0.86 

8. มีเพื่อนท่ีกระทาํผดิ
กฎหมาย 5 คน หรือมากกวา่ 

5 
(1.3) 

11 
(2.8) 

28 
(7.2) 

41 
(10.6) 

298 
(76.8) 

1.39 0.84 

9. มีการพบเจอและสนทนา
กบัเพื่อนท่ีกระทาํผดิ
กฎหมายอยา่งสมํ่าเสมอ 
(คบหาสมาคม 5 วนั ต่อ
สปัดาห์หรือมากกวา่) 

8 
(2.1) 

9 
(2.3) 

23 
(5.9) 

50 
(12.9) 

293 
(75.5) 

1.40 0.86 
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ตารางที ่4.15  (ต่อ) 
 

       

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 
ระดับความคดิเห็น  

  
  

SD. มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

10. มีการคบหาสมาคมกบั
เพื่อนท่ีกระทาํผดิเป็นระยะ 
เวลาตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป 

6 
(1.5) 

8 
(2.1) 

30 
(7.7) 

45 
(11.6) 

292 
(75.3) 

1.40 0.84 

รวม 1.71 0.71 
 

จากตารางท่ี 4.15 จะเห็นไดว้า่ประชาชนทัว่ไปโดยส่วนใหญ่มีการคบ
หาสมาคมกบับุคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนในลกัษณะต่างๆค่อนขา้งน้อย โดยพบว่า มีการคบหา
สมาคมกบัเพื่อนท่ีชอบสูบบุหร่ี ( = 2.29) อีกทั้งมีการคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีชอบด่ืมเหลา้ ( = 
2.44)  รวมถึงมีการคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีชอบเล่นการพนนั ( = 1.86)  และมีการคบหาสมาคม
กบัเพื่อนท่ีเท่ียวกลางคืน (  = 2.07) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประชาชนทัว่ไปมีการคบหาสมาคมกบั
บุคคลท่ีมีการกระทาํผดิกฎหมายนอ้ยมาก โดยพบว่า มีเพื่อนท่ีมีการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์
วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ ( = 1.34) หรือมีเพื่อนสนิทท่ีมีพฤติกรรมการกระทาํผิด
กฎหมาย (   = 1.41)  รวมไปถึงมีเพื่อนท่ีเคยถูกจบัเพราะทาํผดิกฎหมายมาก่อน  ( = 1.48) 
นอกจากน้ียงัพบว่า โดยส่วนใหญ่ประชาชนทัว่ไปแทบจะไม่มีเพื่อนท่ีกระทาํผิดกฎหมาย 5 คน 
หรือมากกวา่ ( ) = 1.39  รวมถึงแทบจะไม่มีการพบเจอและสนทนากบัเพื่อนท่ีกระทาํผดิกฎหมาย
อยา่งสมํ่าเสมอ (คบหาสมาคม 5 วนั ต่อสัปดาห์หรือมากกว่า) ( = 1.40)  และแทบจะไม่มีการคบ
หาสมาคมกบัเพื่อนท่ีกระทาํผดิเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป (   = 1.40)  

และเม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนทัว่ไป
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง อยู่ในระดบันอ้ยท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย     
( ) = 1.71  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.71 

(2)  การใหค้าํนิยามต่อการกระทาํผดิ 
ตารางท่ี  4.16 เป็นการพรรณนาตวัแปรเดียวของการให้คาํนิยามต่อ

การกระทาํผดิเป็นรายขอ้ยอ่ย ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
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ตารางที ่4.16  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใหค้าํนิยามต่อการกระทาํ 
                       ผดิของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มประชาชนทัว่ไป 
 

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 

ระดับความคดิเห็น 

  SD. มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. การเกบ็ของมีค่าราคา
แพงของคนอ่ืนท่ีตกอยูม่า
เป็นของตน โดยไม่ส่งคืน
ใหเ้จา้ของ ถือวา่เป็น
ความโชคดี 

18 
(4.6) 

26 
(6.7) 

63 
(16.2) 

87 
(22.4) 

193 
(49.7) 

1.93 1.16 

2. การลกัทรัพย ์วิ่งราว
ทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้
ทรัพย ์เป็นแค่การชอบ
เส่ียงตามประสาเดก็ 
ไม่ใช่เร่ืองร้ายแรง 

19 
(4.9) 

28 
(7.2) 

35 
(9.0) 

55 
(14.2) 

251 
(64.7) 

1.73 1.18 

3. การลกัทรัพย ์วิ่งราว
ทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้
ทรัพยเ์พราะตอ้งรักษาพอ่
แม่ท่ีป่วยหนกั ไม่ใช่เร่ือง
เสียหาย 

21 
(5.4) 

27 
(7.0) 

47 
(12.1) 

73 
(18.8) 

219 
(56.4) 

1.85 1.19 

4. การลกัทรัพย ์วิ่งราว
ทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้
ทรัพย ์เพราะความยากจน 
ไม่ใช่เร่ืองท่ีผดิ 

25 
(6.4) 

16 
(4.1) 

52 
(13.4) 

60 
(15.5) 

234 
(60.3) 

1.80 1.20 

5. การลกัทรัพย ์วิ่งราว
ทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้
ทรัพย ์หากทาํเพราะมี
หน้ีสินมากมาย กส็ามารถ
ทาํได ้

18 
(4.6) 

35 
(9.0) 

58 
(14.9) 

51 
(13.1) 

224 
(57.7) 

1.89 1.22 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 

ระดับความคดิเห็น 

  SD. มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

6. กฎหมายและบรรทดัฐาน
ของสงัคม ไม่ใช่ส่ิงท่ี
ถูกตอ้งดีงามเสมอไป 

18 
(4.6) 

30 
(7.7) 

91 
(23.5) 

85 
(21.9) 

163 
(42.0) 

2.10 1.17 

7. กฎหมายและบรรทดัฐาน
ของสงัคม เป็นการจาํกดั
การแสดงออกทาง
พฤติกรรม 

27 
(7.0) 

30 
(7.7) 

98 
(25.3) 

76 
(19.6) 

156 
(40.2) 

2.21 1.24 

8. ทาํดีไดดี้มีท่ีไหน ทาํชัว่
ไดดี้มีถมไป 

35 
(9.0) 

48 
(12.4) 

78 
(20.1) 

71 
(18.3) 

155 
(39.9) 

2.32 1.34 

รวม 1.98 0.92 
 

จากตารางท่ี 4.16 จะเห็นไดว้่าประชาชนทัว่ไปมีการให้คาํนิยามต่อ              
การกระทาํผิดในลกัษณะท่ีไม่ยอมรับการกระทาํผิดหรือยอมรับไดใ้นระดบัน้อยต่อสถานการณ์
ต่างๆ ไดแ้ก่ การเก็บของมีค่าราคาแพงของคนอ่ืนท่ีตกอยู่มาเป็นของตน โดยไม่ส่งคืนให้เจา้ของถือว่า
เป็นความโชคดี ( = 1.93)   อีกทั้งการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์เป็นแค่การ
ชอบเส่ียงตามประสาเด็ก ไม่ใช่เร่ืองร้ายแรง ( = 1.73) และการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์
และปลน้ทรัพยเ์พราะตอ้งรักษาพ่อแม่ท่ีป่วยหนัก ไม่ใช่เร่ืองเสียหาย (  = 1.85) รวมถึงการลกั
ทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์เพราะความยากจน ไม่ใช่เร่ืองท่ีผิด ( = 1.80) และ
การลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์หากทาํเพราะมีหน้ีสินมากมาย ก็สามารถทาํได ้
( = 1.89) นอกจากน้ียงัพบว่า ประชาชนทัว่ไปส่วนใหญ่ไม่ยอมรับบรรทดัฐานหรือกฎหมายของ
สังคมค่อนขา้งนอ้ย โดยพบว่า มีประชาชนจาํนวนเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้นท่ีมีความคิดเห็นว่า กฎหมาย
และบรรทดัฐานของสังคม ไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงามเสมอไป (  = 2.10)  รวมถึงกฎหมายและ
บรรทดัฐานของสงัคม เป็นการจาํกดัการแสดงออกทางพฤติกรรม ( = 2.21) และทาํดีไดดี้มีท่ีไหน 
ทาํชัว่ไดดี้มีถมไป ( = 2.32) 
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และเม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนทัว่ไป
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้คาํนิยามต่อการกระทาํผิด อยู่ในระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ีย     
( ) = 1.98  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.92 

(3)  การสนบัสนุนในการกระทาํผดิ 
ตารางท่ี  4.17  เป็นการพรรณนาตวัแปรเดียวของการสนบัสนุนใน

การกระทาํผดิเป็นรายขอ้ยอ่ย ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.17  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการสนบัสนุนในการกระทาํ 
                        ผดิของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มประชาชนทัว่ไป 
 

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 
ระดับความคดิเห็น  

  

 
 SD. มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. การลกัทรัพย ์วิ่งราว
ทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้
ทรัพยท่ี์ทาํใหมี้เงินทองมาก
ข้ึน จะทาํใหค้นไม่ลงัเลท่ี
จะกระทาํผดิอีก 

41 
(10.6) 

48 
(12.4) 

60 
(15.5) 

75 
(19.3) 

164 
(42.3) 

2.29 1.39 

2. การทาํการลกัทรัพย ์
วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และ
ปลน้ทรัพย ์แลว้ไดรั้บการ
ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน  จะ
ทาํใหเ้กิดการกระทาํผดิ 
นั้นอีก 

44 
(11.3) 

61 
(15.7) 

68 
(17.5) 

62 
(16.0) 

153 
(39.4) 

2.43 1.42 

3. การลกัทรัพย ์วิ่งราว
ทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้
ทรัพย ์แลว้เกิดมีความรู้สึก
ช่ืนชมตนเอง เช่น เป็นคนท่ี
เจ๋ง จะทาํใหเ้กิดการกระทาํ
ผดินั้นอีก 

56 
(14.4) 

71 
(18.3) 

66 
(17.0) 

64 
(16.5) 

131 
(33.8) 

2.63 1.46 
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ตารางที ่4.17  (ต่อ) 
 

       

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 
ระดับความคดิเห็น  

  

 
 SD. มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

4. การไดรั้บประโยชน์จาก
การกระทาํผดิกฎหมาย จะ
ทาํให ้

66 
(17.0) 

76 
(19.6) 

76 
(19.6) 

59 
(15.2) 

111 
(28.6) 

2.81 1.46 

บุคคลตดัสินใจกระทาํผดิ
อีกคร้ังต่อไป 

       

5. การหยบิเงินของพอ่แม่
ไปใชโ้ดยไม่ไดข้อ แลว้ไม่
ถูกพอ่แม่ตาํหนิหรือลงโทษ 
จะทาํใหก้ระทาํเช่นน้ีอีก 

88 
(22.7) 

67 
(17.3) 

87 
(22.4) 

54 
(13.9) 

92 
(23.7) 

3.01 1.47 

6. การลกัทรัพย ์วิ่งราว
ทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้
ทรัพยท่ี์รอดพน้จากการถูก
จบั จะทาํใหมี้การกระทาํ
ผดิเกิดข้ึนอีก 

110 
(28.4) 

84 
(21.6) 

73 
(18.8) 

43 
(11.1) 

78 
(20.1) 

3.27 1.48 

7. การไม่ไดรั้บโทษจาก
การกระทาํผดิกฎหมาย จะ
ทาํใหบุ้คคลตดัสินใจ
กระทาํผดิอีกคร้ังต่อไป 

105 
(27.1) 

82 
(21.1) 

73 
(18.8) 

44 
(11.3) 

84 
(21.6) 

3.20 1.49 

รวม 2.80 1.19 
 

จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ประชาชนทัว่ไปมีความคิดเห็นต่อการ
สนบัสนุนในการกระทาํผดิทั้งในทางบวกและทางลบ กล่าวคือ รางวลัหรือประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเม่ือ
มีการกระทาํผดิข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อการกระทาํผดิอีกคร้ังต่อไป โดยประชาชนทัว่ไปส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่า การกระทาํผิดท่ีได้รับการสนับสนุนในทางบวกหรือไดรั้บประโยชน์ จะทาํให้มีการ
กระทาํผดิอีกคร้ังต่อไปนอ้ย ไดแ้ก่ การลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพยท่ี์ทาํใหมี้เงิน
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ทองมากข้ึน จะทาํให้คนไม่ลงัเลท่ีจะกระทาํผิดอีก ( = 2.29) รวมถึงการทาํการลกัทรัพย ์วิ่งราว
ทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์แลว้ไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนจะทาํให้เกิดการกระทาํผิดนั้น
อีก ( = 2.43) อีกทั้งการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์แลว้เกิดมีความรู้สึกช่ืน
ชมตนเอง เช่น เป็นคนท่ีเจ๋ง จะทาํใหเ้กิดการกระทาํผดินั้นอีก ( = 2.63)  และการไดรั้บประโยชน์
จากการกระทาํผดิกฎหมาย จะทาํใหบุ้คคลตดัสินใจกระทาํผดิอีกคร้ังต่อไป ( = 2.81) นอกจากน้ี
ประชาชนทัว่ไปส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การกระทาํผิดท่ีไดรั้บการสนบัสนุนในทางลบหรือไม่
ไดรั้บโทษเม่ือมีการกระทาํผิด จะทาํให้มีการกระทาํผิดอีกคร้ังต่อไปมากกว่า ไดแ้ก่ การหยิบเงิน
ของพ่อแม่ไปใชโ้ดยไม่ไดข้อ แลว้ไม่ถูกพ่อแม่ตาํหนิหรือลงโทษ จะทาํให้กระทาํเช่นน้ีอีก (  = 
3.01) รวมถึง การลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพยท่ี์รอดพน้จากการถูกจบั จะทาํให้
มีการกระทาํผิดเกิดข้ึนอีก ( = 3.27) และการไม่ไดรั้บโทษจากการกระทาํผิดกฎหมาย จะทาํให้
บุคคลตดัสินใจกระทาํผดิอีกคร้ังต่อไป ( = 3.20 ) 

และเม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนทัว่ไป
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับการสนับสนุนในการกระทาํผิด อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ีย ( ) = 2.80 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.19 

(4)  การเลียนแบบ 
ตารางท่ี  4.18 เป็นการพรรณนาตวัแปรเดียวของการเลียนแบบเป็น

รายขอ้ยอ่ย ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.18  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเลียนแบบของผูต้อบ 
                        แบบสอบถามกลุ่มประชาชนทัว่ไป 
 

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 
ระดับความคดิเห็น    SD. 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. บุคคลท่ีสูบบุหร่ี เพราะ 
ทาํตามพอ่แม่ท่ีสูบบุหร่ี 

53 
(13.7) 

88 
(22.7) 

110 
(28.4) 

51 
(13.1) 

85 
(21.9) 

2.93 1.33 

2.บุคคลท่ีด่ืมเหลา้ เพราะ 
ทาํตามพอ่แม่ท่ีด่ืมเหลา้ 

43 
(11.1) 

86 
(22.2) 

101 
(26.0) 

57 
(14.7) 

100 
(25.8) 

2.78 1.34 

3. บุคคลท่ีเล่นการพนนั เพราะ
ทาํตามพอ่แม่ท่ีเล่นการพนนั 

57 
(14.7) 

86 
(22.2) 

108 
(27.8) 

58 
(14.9) 

79 
(20.4) 

2.95 1.33 
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ตารางที ่4.18  (ต่อ) 
 

       

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 
ระดับความคดิเห็น    SD. 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

4. บุคคลท่ีลกัทรัพย ์วิ่งราว
ทรัพย ์ชิงทรัพย ์หรือปลน้
ทรัพย ์เพราะ ทาํตามพอ่แม่ท่ี 

36 
(9.3) 

64 
(16.5) 

108 
(27.8) 

75 
(19.3) 

105 
(27.1) 

2.61 1.29 

ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์
 ชิงทรัพย ์หรือปลน้ทรัพย ์

       

5.บุคคลท่ีสูบบุหร่ี เพราะ 
ทาํตามเพ่ือนท่ีสูบบุหร่ี 

72 
(18.6) 

101 
(26.0) 

85 
(21.9) 

44 
(11.3) 

86 
(22.2) 

3.07 1.41 

6.บุคคลท่ีด่ืมเหลา้ เพราะ 
ทาํตามเพ่ือนท่ีด่ืมเหลา้ 

80 
(20.6) 

105 
(27.1) 

78 
(20.1) 

41 
(10.6) 

84 
(21.6) 

3.14 1.43 

7. บุคคลท่ีเล่นการพนนั เพราะ 
ทาํตามเพ่ือนท่ีเล่นการพนนั 

70 
(18.0) 

100 
(25.8) 

82 
(21.1) 

47 
(12.1) 

89 
(22.9) 

3.03 1.42 

8. บุคคลท่ีลกัทรัพย ์วิ่งราว
ทรัพย ์ชิงทรัพย ์หรือปลน้
ทรัพย ์เพราะ ทาํตามเพ่ือนท่ีลกั
ทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์
หรือปลน้ทรัพย ์

63 
(16.2) 

86 
(22.2) 

99 
(25.5) 

52 
(13.4) 

88 
(22.7) 

2.95 1.38 

9.ท่านมีความสนใจต่อการ
ติดตามข่าวอาชญากรรมจากส่ือ
ต่างๆ  (โทรทศัน์,อินเตอร์เน็ต 
ฯลฯ) 

61 
(15.7) 

94 
(24.2) 

108 
(27.8) 

46 
(11.9) 

79 
(20.4) 

3.03 1.34 

10. บุคคลท่ีทาํการลกัทรัพย ์
วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์หรือ
ปลน้ทรัพย ์เพราะทาํตามส่ือท่ี
ติดตาม (จากโทรทศัน์ วิทย ุ
หนงัสือพมิพ ์หรืออินเตอร์เน็ต) 

35 
(9.0) 

85 
(21.9) 

115 
(29.6) 

65 
(16.8) 

88 
(22.7) 

2.77 1.26 

รวม 2.93 1.09 
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จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ประชาชนทัว่ไปส่วนใหญ่มีการเลียนแบบ
พฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือพฤติกรรมการกระทาํผิดจากพ่อแม่ค่อนขา้งมาก โดยมีความคิดเห็นว่า  
บุคคลท่ีสูบบุหร่ีเพราะทาํตามพอ่แม่ท่ีสูบบุหร่ี ( =2.93) อีกทั้งบุคคลท่ีด่ืมเหลา้เพราะทาํตามพอ่แม่
ท่ีด่ืมเหลา้ (  =2.78) รวมถึงบุคคลท่ีเล่นการพนันเพราะทาํตามพ่อแม่ท่ีเล่นการพนัน (  =2.95) 
และบุคคลท่ีลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์หรือปลน้ทรัพย ์เพราะทาํตามพ่อแม่ท่ีลกัทรัพย ์วิ่งราว
ทรัพย ์ชิงทรัพย ์หรือปลน้ทรัพย ์( = 2.61) แต่ทั้งน้ีประชาชนทัว่ไปส่วนใหญ่ก็มีการเลียนแบบ
พฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือพฤติกรรมการกระทาํผิดจากเพื่อนค่อนขา้งมากเช่นกนั โดยมีความคิดเห็น
ว่า บุคคลท่ีสูบบุหร่ีเพราะทาํตามเพื่อนท่ีสูบบุหร่ี (  = 3.07) อีกทั้งบุคคลท่ีด่ืมเหลา้เพราะทาํตาม
เพื่อนท่ีด่ืมเหลา้ (  = 3.14) รวมถึงบุคคลท่ีเล่นการพนันเพราะทาํตามเพ่ือนท่ีเล่นการพนัน               
(  = 3.03) และบุคคลท่ีลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์หรือปลน้ทรัพย ์เพราะทาํตามเพ่ือนท่ี       
ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์หรือปลน้ทรัพย ์ ( = 2.95) นอกจากน้ีประชาชนทัว่ไปส่วนใหญ่
ค่อนขา้งมีความสนใจต่อการติดตามข่าวอาชญากรรมจากส่ือต่างๆ (โทรทศัน์,อินเตอร์เน็ต ฯลฯ) 
มาก ( = 3.03)  ตลอดจนมีความคิดเห็นค่อนขา้งมากท่ีว่าบุคคลท่ีทาํการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิง
ทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ เพราะทําตามส่ือท่ีติดตาม  (จากโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือ
อินเตอร์เน็ต) ( = 2.77) 

และเม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนทัว่ไป
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลียนแบบ อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย (  ) = 2.93  
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.09 

3)  ปัจจยัดา้นความกดดนัทางสงัคม 
เป็นการพรรณนาตวัแปรเดียวเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความกดดนัทางสังคม 

ประกอบดว้ย ค่านิยมในความสาํเร็จ ความหลงใหลในทรัพยสิ์นเงินทอง และโอกาสในการประสบ
ความสาํเร็จ  ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

(1)  ค่านิยมในความสาํเร็จ 
ตารางท่ี  4.19  เป็นการพรรณนาตวัแปรเดียวของค่านิยมในความสาํเร็จ

เป็นรายขอ้ยอ่ย  ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
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ตารางที ่4.19  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของค่านิยมในความสาํเร็จของ 
                       ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มประชาชาทัว่ไป 
 

ปัจจัยด้านความกดดัน 
ทางสังคม 

ระดับความคดิเห็น 

  SD. มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. ชีวิตท่ีสมบูรณ์แบบ คือ   
การมีวตัถุส่ิงของ 
ทรัพยสิ์น เงินทอง
มากมาย 

31 
(8.0) 

61 
(15.7) 

143 
(36.9) 

73 
(18.8) 

80 
(20.6) 

2.71 1.18 

2. เพื่อชีวิตท่ีมัง่คัง่ร่ํารวย 
ตอ้งใชว้ิธีการท่ีผดิ
กฎหมาย กไ็ม่เป็นไร 

37 
(9.5) 

57 
(14.7) 

65 
(16.8) 

80 
(20.6) 

149 
(38.4) 

2.36 1.36 

3. เพื่อใหไ้ดส่ิ้งท่ีตอ้งการ 
(ทรัพยสิ์น เงินทอง)  แม้
จะตอ้งทาํใหผู้อ่ื้นเดือน
ร้อน กจ็ะทาํ 

16 
(4.1) 

39 
(10.1) 

77 
(19.8) 

80 
(20.6) 

174 
(44.8) 

2.07 1.19 

4. เพื่อความร่ํารวย มี
ทรัพยสิ์น แมจ้ะตอ้งเส่ียง
ต่อความสูญเสียใน
อนาคต กคุ็ม้ท่ีจะเส่ียง 

17 
(4.4) 

47 
(12.1) 

98 
(25.3) 

69 
(17.8) 

157 
(40.5) 

2.22 1.22 

5. การถูกมองวา่ไร้
ความหมายในสงัคม (ถูก
มองวา่จน) เป็นเร่ืองท่ีน่า
อบัอายและยอมรับไม่ได ้

18 
(4.6) 

43 
(11.1) 

104 
(26.8) 

81 
(20.9) 

140 
(36.1) 

2.26 1.19 

6. ชีวิตน้ีมีความตอ้งการ
ไม่ส้ินสุดเสมอ คือ มีเงิน
นอ้ยกจ็ะตอ้งทาํใหมี้เงิน
มากข้ึน และมีเงินมาก 

34 
(8.8) 

60 
(15.5) 

108 
(27.8) 

80 
(20.6) 

106 
(27.3) 

2.57 1.27 
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ตารางที ่4.19 (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านความกดดัน 
ทางสังคม 

ระดับความคดิเห็น 

  SD. มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

อยูแ่ลว้กจ็ะตอ้งมีมากข้ึน
ไปอีก 

       

7. มนุษยย์อ่มตอ้งการฐานะ
ความเป็นอยูท่ี่ดีกวา่ผูอ่ื้น
เสมอ 

43 
(11.1) 

60 
(15.5) 

109 
(28.1) 

77 
(19.8) 

99 
(25.5) 

2.66 1.30 

8. ชีวิตน้ีหยดุน่ิงไม่ได ้ตอ้ง
ด้ินรนเพื่อชีวติท่ีดีอยู่
ตลอดเวลา 

59 
(15.2) 

66 
(17.0) 

109 
(28.1) 

70 
(18.0) 

84 
(21.6) 

2.86 1.34 

9. การมีเงินแค่พอใชใ้น
ชีวิตประจาํวนันั้นไม่
เพียงพอสาํหรับชีวิต แต่
ตอ้งมีเงินเหลือเกบ็ และมีท่ี
จะซ้ือในส่ิงท่ีตนตอ้งการ
ไดด้ว้ย 

61 
(15.7) 

89 
(22.9) 

97 
(25.0) 

63 
(16.2) 

78 
(20.1) 

2.97 1.35 

รวม 2.52 0.87 
 

จากตารางท่ี 4.19 จากการสอบถามประชาชนทั่วไปในเร่ืองของ
ค่านิยมในความสาํเร็จ พบว่า ประชาชนทัว่ไปมีความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัหน่ึงว่า ชีวิตท่ีสมบูรณ์
แบบ คือ การมีวตัถุส่ิงของ ทรัพยสิ์น เงินทองมากมาย (  = 2.71) แต่ทั้งน้ีมีความเห็นดว้ยน้อย
หรือไม่เห็นดว้ยกบัการประสบความสาํเร็จ ท่ีก่อใหเ้กิดผลเสียมากกว่าผลดีหรือเป็นการกระทาํท่ีผดิ
กฎหมาย ไม่ว่าเพื่อชีวิตท่ีมัง่คัง่ร่ํารวย ตอ้งใชว้ิธีการท่ีผดิกฎหมาย ก็ไม่เป็นไร ( = 2.36) รวมถึง
เพื่อใหไ้ดส่ิ้งท่ีตอ้งการ (ทรัพยสิ์น เงินทอง) แมจ้ะตอ้งทาํใหผู้อ่ื้นเดือนร้อนก็จะทาํ ( = 2.07 ) และ
เพื่อความร่ํารวย มีทรัพยสิ์น แมจ้ะตอ้งเส่ียงต่อความสูญเสียในอนาคต ก็คุม้ท่ีจะเส่ียง ( = 2.22) 
โดยการ  ถูกมองวา่ไร้ความหมายในสงัคม (ถูกมองวา่จน) เป็นเร่ืองท่ีน่าอบัอายและยอมรับได ้( = 
2.26)  นอกจากน้ีประชาชนทัว่ไปส่วนใหญ่เห็นดว้ยในระดบัหน่ึงว่าชีวิตน้ีมีความตอ้งการไม่ส้ินสุด
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เสมอ คือ มีเงินนอ้ยก็จะตอ้งทาํใหมี้เงินมากข้ึน และมีเงินมากอยูแ่ลว้ก็จะตอ้งมีมากข้ึนไปอีก ( = 
2.57)  และเห็นว่ามนุษยย์อ่มตอ้งการฐานะความเป็นอยูท่ี่ดีกว่าผูอ่ื้นเสมอ ( = 2.66)  รวมถึงชีวิตน้ี
หยุดน่ิงไม่ได ้ตอ้งด้ินรนเพื่อชีวิตท่ีดีอยู่ตลอดเวลา (  = 2.86) และการมีเงินแค่พอใช้ใน
ชีวิตประจาํวนันั้นไม่เพียงพอสาํหรับชีวิต แต่ตอ้งมีเงินเหลือเก็บ และมีท่ีจะซ้ือในส่ิงท่ีตนตอ้งการ
ไดด้ว้ย  ( = 2.97) 

และเม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนทัว่ไป
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัค่านิยมในความสาํเร็จ อยูใ่นระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ีย ( ) = 2.52  
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.87 

(2)  ความหลงใหลในทรัพยสิ์นเงินทอง 
ตารางท่ี  4.20  เป็นการพรรณนาตวัแปรเดียวของความหลงใหลใน

ทรัพยสิ์นเงินทอง เป็นรายขอ้ยอ่ย ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.20  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความหลงใหลในทรัพยสิ์นเงิน 
                       ทองของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มประชาชนทัว่ไป 
 

ปัจจัยด้านความกดดัน 
ทางสังคม 

ระดับความคดิเห็น 

  SD. มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. เงินเท่านั้นท่ีทาํใหไ้ด้
ทุกส่ิงท่ีตอ้งการ 

44 
(11.3) 

71 
(18.3) 

122 
(31.4) 

69 
(17.8) 

82 
(21.1) 

2.80 1.27 

2. เงินทาํใหชี้วิตมี
ความสุขท่ีสุดได ้

33 
(8.5) 

88 
(22.7) 

124 
(32.0) 

69 
(17.8) 

74 
(19.1) 

2.83 1.21 

3. เงินทาํใหชี้วิตประสบ
ความสาํเร็จสูงสุดได ้   
(มีการศึกษาสูง,มีงานท่ีดี) 

59 
(15.2) 

99 
(25.5) 

127 
(32.7) 

 

54 
(13.9) 

49 
(12.6) 

3.16 1.21 

4. ยิง่มีทรัพยสิ์นเงินทอง
มากเท่าใด ยิง่ทาํใหไ้ดรั้บ
การยกยอ่งจากสงัคมมาก
เท่านั้น 

59 
(15.2) 

102 
(26.3) 

110 
(28.4) 

69 
(17.8) 

48 
(12.4) 

3.14 1.23 
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ตารางที ่4.20  (ต่อ) 
 

       

ปัจจัยด้านความกดดัน 
ทางสังคม 

ระดับความคดิเห็น 

  SD. มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5. เงินทองเป็นส่ิงท่ี
สาํคญัท่ีสุดของชีวิต 

45 
(11.6) 

86 
(22.2) 

135 
(34.8) 

53 
(13.7) 

69 
(17.8) 

2.96 1.23 

6. ชีวิตน้ียดึถือเอาความ
ร่ํารวยเป็นเป้าหมาย 

47 
(12.1) 

85 
(21.9) 

115 
(29.6) 

76 
(19.6) 

60 
(15.5) 

2.95 1.24 

รวม      2.97 1.04 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ประชาชนทัว่ไปส่วนใหญ่มีความหลงใหล
ในทรัพยสิ์นเงินทองเพียงระดบัหน่ึงเท่านั้น โดยประชาชนทัว่ไปมีความคิดเห็นว่า เงินเท่านั้นท่ีทาํ
ใหไ้ดทุ้กส่ิงท่ีตอ้งการ ( = 2.80) อีกทั้งเงินทาํใหชี้วิตมีความสุขท่ีสุดได ้( = 2.83) และเงินทาํให้
ชีวิตประสบความสาํเร็จสูงสุดได(้มีการศึกษาสูง,มีงานท่ีดี) ( = 3.16) รวมถึงยงัมีความคิดเห็นว่า
ยิ่งมีทรัพยสิ์นเงินทองมากเท่าใด ยิ่งทาํให้ไดรั้บการยกย่องจากสังคมมากเท่านั้น (  = 3.14)            
และถือว่าเงินทองเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดของชีวิต ( = 2.96) นอกจากน้ีชีวิตน้ียึดถือเอาความร่ํารวย
เป็นเป้าหมายในระดบัหน่ึงดว้ยเช่นกนั ( =2.95) 

และเม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนทัว่ไป
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความหลงใหลในทรัพยสิ์นเงินทอง อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ีย         ( ) = 2.97 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.04 

(3)  โอกาสในการประสบความสาํเร็จ 
ตารางท่ี 4.21 เป็นการพรรณนาตวัแปรเดียวของโอกาสในการประสบ

ความสาํเร็จ เป็นรายขอ้ยอ่ย ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
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ตารางที ่4.21  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของโอกาสในการประสบ 
                       ความสาํเร็จของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มประชาชนทัว่ไป 
 

ปัจจัยด้านความกดดัน 
ทางสังคม 

ระดับความคดิเห็น 

  SD. มากทีสุ่ด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. ท่านสามารถเขา้ถึง
การศึกษาในระดบัสูงได้
(ปริญญาตรี หรือสูงกวา่) 

92 
(23.7) 

118 
(30.4) 

100 
(25.8) 

49 
(12.6) 

29 
(7.5) 

3.50 1.19 

2. ท่านสามารถหาอาชีพท่ีมี
รายไดสู้งทาํได ้

54 
(13.9) 

128 
(33.0) 

121 
(31.2) 

58 
(14.9) 

27 
(7.0) 

3.31 1.10 

3. ท่านสามารถหาอาชีพท่ีมี
ความมัง่คงทาํได ้

67 
(17.3) 

123 
(31.7) 

111 
(28.6) 

57 
(14.7) 

29 
(7.5) 

3.36 1.15 

4. ท่านสามารถหาอาชีพท่ี
ไดรั้บการยอมรับ และยก
ยอ่งทางสงัคมทาํได ้

72 
(18.6) 

117 
(30.2) 

98 
(25.3) 

57 
(14.7) 

42 
(10.8) 

3.31 1.24 

5. หากท่านเจบ็ป่วย ท่าน
สามารถเขา้ถึงการ
รักษาพยาบาลท่ีดีได ้

71 
(18.3) 

109 
(28.1) 

104 
(26.8) 

65 
(16.8) 

38 
(9.8) 

3.28 1.22 

6. ท่านสามารถมีท่ีอยูอ่าศยั
ท่ีดี คือ มีเคร่ืองอาํนวยความ
สะดวกครบครัน เช่น 
โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ แอร์ เคร่ือง 
ซกัผา้ ฯลฯ 

81 
(20.9) 

125 
(32.2) 

102 
(26.3) 

47 
(12.1) 

33 
(8.5) 

3.44 1.19 

7. ท่านสามารถหาส่ิงท่ีท่าน
ตอ้งการดว้ยวธีิท่ีถูกตอ้งได ้   

107 
(27.6) 

121 
(31.2) 

78 
(20.1) 

53 
(13.7) 

28 
(7.2) 

3.58 1.22 

8. ท่านสามารถแสวงหา
ความร่ํารวยโดยวิธีท่ีถูก
กฎหมายได ้

108 
(27.8) 

114 
(29.4) 

90 
(23.2) 

45 
(11.6) 

31 
(8.0) 

3.57 1.23 

รวม 3.41 1.00 
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จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ประชาชนทัว่ไปส่วนใหญ่มีโอกาสในการ
ประสบความสาํเร็จในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การศึกษา การประกอบอาชีพ การรักษาพยาบาล ท่ีอยูอ่าศยั
ค่อนขา้งสูง โดยสามารถเขา้ถึงการศึกษาในระดบัสูงได ้(ปริญญาตรี หรือสูงกว่า) ( = 3.50) อีกทั้ง
สามารถหาอาชีพท่ีมีรายไดสู้งทาํได ้( = 3.31)  และสามารถหาอาชีพท่ีมีความมัง่คงทาํได ้( = 
3.36) รวมถึงสามารถหาอาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งทางสังคมทาํได ้ ( = 3.31) และเม่ือ
เจบ็ป่วยสามารถเขา้ถึงการรักษาพยาบาลท่ีดีได ้( = 3.28) โดยสามารถมีท่ีอยูอ่าศยัท่ีดี คือ มีเคร่ือง
อาํนวยความสะดวกครบครัน เช่น โทรทศัน์ ตูเ้ย็น แอร์ เคร่ืองซักผา้ (  = 3.44) นอกจากน้ี
ประชาชนทัว่ไปส่วนใหญ่ยงัมีโอกาสค่อนขา้งสูงในการแสวงหาส่ิงท่ีตอ้งการดว้ยวิธีท่ีถูกกฎหมาย 
ไดแ้ก่ สามารถหาส่ิงท่ีตอ้งการดว้ยวิธีท่ีถูกตอ้งได ้( = 3.58) และสามารถแสวงหาความร่ํารวยโดย
วิธีท่ีถูกกฎหมายได ้( = 3.57) 

และเม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนทัว่ไป
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัโอกาสในการประสบความสาํเร็จ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย (
 ) = 3.41  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.00 

4)  ปัจจยัดา้นการลงโทษทางอาญา 
เป็นการพรรณนาตวัแปรเดียวเก่ียวกับปัจจยัด้านการลงโทษทางอาญา 

ประกอบดว้ย ความรุนแรงในการลงโทษ  ความรวดเร็วในการลงโทษ และความแน่นอนในการ
ลงโทษ ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

(1)  ความรุนแรงในการลงโทษ 
ตารางท่ี  4.22 เป็นการพรรณนาตวัแปรเดียวของความรุนแรงในการ

ลงโทษ เป็นรายขอ้ยอ่ย ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.22  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรุนแรงในการลงโทษ 
                       ของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มประชาชนทัว่ไป 
 

ปัจจัยด้านการลงโทษ 
ทางอาญา 

ระดับความคดิเห็น 

  SD. มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. กฎหมายไทยในปัจจุบนั 
มีบทลงโทษท่ีหนกัเพียงพอ
ต่อการยบัย ั้งไม่ใหบุ้คคลทาํ 

32 
(8.2) 

49 
(12.6) 

119 
(30.7) 

100 
(25.8) 

87 
(22.4) 

2.58 1.20 
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ตารางที ่4.22  (ต่อ) 
 

       

ปัจจัยด้านการลงโทษ 
ทางอาญา 

ระดับความคดิเห็น 

  SD. มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

การลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ 
 ชิงทรัพย ์ และปลน้ทรัพย ์

       

2. การลงโทษของไทยใน
ปัจจุบนั หนกัเพียงพอท่ีจะ
ทาํใหบุ้คคลเลิกคิดในการ
ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ ชิง
ทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์

25 
(6.4) 

51 
(13.1) 

112 
(28.9) 

113 
(29.1) 

87 
(22.4) 

2.52 1.16 

3. การลงโทษของไทยใน
ปัจจุบนั มีความรุนแรง
เพียงพอ ต่อการเลือกท่ีจะ
กระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพยท่ี์มี
โทษรุนแรงนอ้ยท่ีสุด 

28 
(7.2) 

50 
(12.9) 

114 
(29.4) 

109 
(28.1) 

87 
(22.4) 

2.54 1.17 

4. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก 
การลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์  
ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์
ไม่คุม้ค่ากบับทลงโทษท่ีจะ
ไดรั้บ 

47 
(12.1) 

79 
(20.4) 

110 
(28.4) 

81 
(20.9) 

71 
(18.3) 

2.87 1.27 

5. การลงโทษของไทยใน
ปัจจุบนั ในคดีการลกัทรัพย ์
วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพยแ์ละ
ปลน้ทรัพย ์ท่ีบงัคบัใชอ้ยูมี่
ความเหมาะสมกบัการ
กระทาํความผดิแลว้ 

34 
(8.8) 

61 
(15.7) 

111 
(28.6) 

95 
(24.5) 

87 
(22.4) 

2.63 1.23 

รวม 2.63 1.02 
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จากตารางท่ี 4.22 จะเห็นไดว้่า ประชาชนทัว่ไปส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าในปัจจุบนักฎหมายไทยมีความรุนแรงในการลงโทษเพียงระดบัหน่ึงเท่านั้น โดยพบว่า 
กฎหมายไทยในปัจจุบนัมีบทลงโทษท่ีหนกัเพียงพอต่อการยบัย ั้งไม่ใหบุ้คคลทาํการลกัทรัพย ์วิ่งราว
ทรัพย ์ชิงทรัพย ์ และปลน้ทรัพย ์(  = 2.58) อีกทั้งการลงโทษของไทยในปัจจุบนั หนกัเพียง
พอท่ีจะทาํให้บุคคลเลิกคิดในการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์(  = 2.52) 
นอกจากน้ีผูต้อ้งขงัยงัเห็นวา่การลงโทษของไทยในปัจจุบนั มีความรุนแรงเพียงพอต่อการเลือกท่ีจะ
กระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์มีโทษรุนแรงนอ้ยท่ีสุด ( = 2.54) และมีความคิดเห็นว่าประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์ไม่คุม้ค่ากบับทลงโทษท่ีจะไดรั้บ     
( = 2.87) รวมทั้งการลงโทษของไทยในปัจจุบนั ในคดีการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพยแ์ละ
ปลน้ทรัพย ์ท่ีบงัคบัใชอ้ยูมี่ความเหมาะสมกบัการกระทาํความผดิในระดบัหน่ึงเท่านั้น ( = 2.63)   

และเม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนทัว่ไป
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความรุนแรงในการลงโทษ อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย     
( ) = 2.63  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.02 

(2)   ความรวดเร็วในการลงโทษ 
ตารางท่ี  4.23 เป็นการพรรณนาตวัแปรเดียวของความรวดเร็วในการ

ลงโทษเป็นรายขอ้ยอ่ย ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.23  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรวดเร็วในการลงโทษ 
                       ของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มประชาชนทัว่ไป 
 

ปัจจัยด้านการลงโทษ 
ทางอาญา 

ระดับความคดิเห็น 

  SD. มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. ปัจจุบนัเม่ือมีการลกัทรัพย ์
วิ่งราวทรัพย ์ ชิงทรัพยแ์ละ
ปลน้ทรัพยเ์กิดข้ึน ผูก้ระทาํ
ผดิจะไดรั้บการลงโทษทนัที 

28 
(7.2) 

61 
(15.7) 

128 
(33.0) 

100 
(25.8) 

71 
(18.3) 

2.67 1.15 

2. ปัจจุบนัเม่ือมีการลกัทรัพย ์
วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพยแ์ละ
ปลน้ทรัพยเ์กิดข้ึน ผูก้ระทาํ 

21 
(5.4) 

61 
(15.7) 

127 
(32.7) 

106 
(27.3) 

73 
(18.8) 

2.61 1.12 
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ตารางที ่4.23  (ต่อ) 
 

       

ปัจจัยด้านการลงโทษ 
ทางอาญา 

ระดับความคดิเห็น 

  SD. มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ผดิจะไดรั้บการลงโทษใน
เวลาใกลเ้คียงกบัการ 
กระทาํผดิ 

       

3.ท่ีผา่นมาในสงัคมไทย เม่ือ
เกิดคดีการ ลกัทรัพย ์วิ่งราว
ทรัพย ์ ชิงทรัพยแ์ละปลน้
ทรัพยข้ึ์น ผูก้ระทาํผดิไม่
สามารถมีเวลาท่ีจะทาํการ
หลบหนีในการถูกลงโทษ  
ไดท้นั 

24 
(6.2) 

43 
(11.1) 

114 
(29.4) 

128 
(33.0) 

79 
(20.4) 

2.49 1.11 

4. ปัจจุบนัเม่ือมีการลกัทรัพย ์
วิ่งราวทรัพย ์ ชิงทรัพยแ์ละ
ปลน้ทรัพยเ์กิดข้ึน ผูก้ระทาํ
ผดิจะไดรั้บการพิพากษา
ลงโทษในระยะเวลาท่ี
รวดเร็ว 

22 
(5.7) 

50 
(12.9) 

108 
(27.8) 

122 
(31.4) 

86 
(22.2) 

2.48 1.13 

รวม 2.56 0.93 
 

จากตารางท่ี 4.23 จะเห็นได้ว่า ประชาชนทัว่ไปส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าในปัจจุบนักฎหมายไทยมีความรวดเร็วในการลงโทษในระดบัหน่ึงเท่านั้น โดยพบว่า 
ปัจจุบนัเม่ือมีการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพยเ์กิดข้ึน ผูก้ระทาํผิดจะไดรั้บการ
ลงโทษทนัที  ( = 2.67) หรือปัจจุบนัเม่ือมีการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย์
เกิดข้ึน ผูก้ระทาํผดิจะไดรั้บการลงโทษในเวลาใกลเ้คียงกบัการกระทาํผดิ ( = 2.61)  ซ่ึงท่ีผา่นมา
ในสังคมไทย เม่ือเกิดคดีการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ ชิงทรัพยแ์ละปลน้ทรัพยข้ึ์น ผูก้ระทาํผิดไม่
สามารถมีเวลาท่ีจะทาํการหลบหนีในการถูกลงโทษไดท้นั ( = 2.49) นอกจากน้ีในปัจจุบนัเม่ือมี
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การลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพยแ์ละปลน้ทรัพยเ์กิดข้ึน ผูก้ระทาํผดิจะไดรั้บการพิพากษาลงโทษ
ในระยะเวลาท่ีไม่รวดเร็วมากนกั ( = 2.48)   

และเม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนทัว่ไป
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความรวดเร็วในการลงโทษ อยูใ่นระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ีย ( ) = 
2.56  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.93 

(3)  ความแน่นอนในการลงโทษ 
ตารางท่ี  4.24 เป็นการพรรณนาตวัแปรเดียวของความแน่นอนในการ

ลงโทษเป็นรายขอ้ยอ่ย ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.24  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความแน่นอนในการลงโทษ 
                       ของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มประชาชนทัว่ไป 
 

ปัจจัยด้านการลงโทษ 
ทางอาญา 

ระดับความคดิเห็น  

  
 

SD. มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. ในปัจจุบนัเม่ือมีการลกั
ทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ ชิงทรัพย์
และปลน้ทรัพยเ์กิดข้ึน ไม่วา่
อยา่งไรผูก้ระทาํผดิจะไดรั้บ
การลงโทษตามกฎหมาย 

35 
(9.0) 

76 
(19.6) 

122 
(31.4) 

102 
(26.3) 

53 
(13.7) 

2.84 1.15 

2.ในปัจจุบนัเม่ือมีการลกั
ทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ ชิงทรัพย์
และปลน้ทรัพยเ์กิดข้ึน 
ผูก้ระทาํผดิจะไม่สามารถ
หลีกเล่ียงจากการถูก 
ลงโทษได ้

33 
(8.5) 

81 
(20.9) 

129 
(33.2) 

101 
(26.0) 

44 
(11.3) 

2.89 1.12 

3. ในปัจจุบนัการลงโทษทาง
กฎหมาย ทาํใหผู้ท่ี้เคยลกั
ทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย์
และปลน้ทรัพย ์ไม่กลา้
กลบัไปกระทาํผดิซํ้ าไดอี้ก 

19 
(4.9) 

53 
(13.7) 

116 
(29.9) 

112 
(28.9) 

88 
(22.7) 

2.49 1.12 
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ตารางที ่4.24  (ต่อ) 
 

       

ปัจจัยด้านการลงโทษ 
ทางอาญา 

ระดับความคดิเห็น  

  
 

SD. มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

4. ในปัจจุบนัคนไม่กลา้
กระทาํผดิ เพราะกลวัวา่
จะตอ้งถูกจบัมาลงโทษตาม
กฎหมายอยา่งแน่นอน 

23 
(5.9) 

50 
(12.9) 

99 
(25.5) 

121 
(31.2) 

95 
(24.5) 

2.44 1.16 

5. ในปัจจุบนั ไม่วา่คนชนชั้น
ใดทาํการ  ลกัทรัพย ์วิ่งราว
ทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้
ทรัพยเ์กิดข้ึน ยอ่มไดรั้บการ
ลงโทษทางอาญาอยา่งไม่มี
การเลือกปฏิบติั 

34 
(8.8) 

56 
(14.4) 

114 
(29.4) 

102 
(26.3) 

82 
(21.1) 

2.63 1.21 

รวม 2.66 0.96 
 

จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ประชาชนทัว่ไปส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
ในปัจจุบนักฎหมายไทยมีความแน่นอนในการลงโทษในระดบัหน่ึงเท่านั้น โดยพบว่า ในปัจจุบนั
เม่ือมีการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ ชิงทรัพยแ์ละปลน้ทรัพยเ์กิดข้ึน ไม่ว่าอยา่งไรผูก้ระทาํผิดจะไดรั้บ
การลงโทษตามกฎหมาย ( = 2.84) ซ่ึงเม่ือมีการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ ชิงทรัพยแ์ละปลน้ทรัพย์
เกิดข้ึน ผูก้ระทาํผดิจะไม่สามารถหลีกเล่ียงจากการถูกลงโทษได ้ ( = 2.89) รวมถึงการลงโทษทาง
กฎหมาย ทาํให้ผูท่ี้เคยลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพยแ์ละปลน้ทรัพย ์ไม่กลา้กลบัไปกระทาํผิดซํ้ า
ไดอี้ก ( = 2.49)  นอกจากน้ีในปัจจุบนัคนไม่กลา้กระทาํผดิ เพราะกลวัว่าจะตอ้งถูกจบัมาลงโทษ
ตามกฎหมายอย่างแน่นอน (  = 2.44) และไม่ว่าคนชนชั้นใดทาํการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์            
ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพยเ์กิดข้ึน ยอ่มไดรั้บการลงโทษทางอาญาอยา่งไม่มีการเลือกปฏิบติัในระดบั
หน่ึงเท่านั้น ( 2.63)   

และเม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนทัว่ไป
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความแน่นอนในการลงโทษ อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย (
 ) = 2.66  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.96 
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5)  พฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
ตารางท่ี 4.25 เป็นการพรรณนาตวัแปรเดียวเก่ียวกบัพฤติกรรมการกระทาํ

ผดิเก่ียวกบัทรัพย ์ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 

ตารางที ่4.25  จาํนวนและร้อยละของพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพยก์ลุ่มประชาชนทัว่ไป 
 

พฤติกรรมการกระผดิเกีย่วกบัทรัพย์ จํานวน ร้อยละ 

ท่านเคยมีพฤติกรรมลกัทรัพย์หรือไม่ 
ไม่เคย 302 77.8 
เคย 86 22.2 

รวม 388 100.0 
ท่านเคยมีพฤติกรรมวิง่ราวทรัพย์หรือไม่   

ไม่เคย 372 95.9 
เคย 16 4.1 

รวม 388 100.0 
ท่านเคยมีพฤติกรรมชิงทรัพย์หรือไม่   

ไม่เคย 380 97.9 
เคย 8 2.1 

รวม 388 100.0 
ท่านเคยมีพฤติกรรมปล้นทรัพย์หรือไม่   

ไม่เคย 381 98.2 
เคย 7 1.8 

รวม 388 100.0 
ท่านเคยเอาของผู้อืน่มาเป็นของตนเอง โดยไม่ได้รับอนุญาต
มากกว่า 1 คร้ัง หรือไม่ 

  

ไม่เคย 233 60.1 
เคย 155 39.9 

รวม 388 100.0 
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ผลจากตารางท่ี  4.25 พบวา่   
ท่านเคยมีพฤติกรรมลกัทรัพยห์รือไม่   โดยตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยมี

พฤติกรรม  ลกัทรัพยจ์าํนวน 302  คน  คิดเป็นร้อยละ 77.8 และเคยมีพฤติกรรมลกัทรัพย ์จาํนวน 86 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.2 

ท่านเคยมีพฤติกรรมวิ่งราวทรัพยห์รือไม่ โดยตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยมี
พฤติกรรมวิ่งราวทรัพยจ์าํนวน 372  คน คิดเป็นร้อยละ  95.9 และเคยมีพฤติกรรมวิ่งราวทรัพย ์
จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 

ท่านเคยมีพฤติกรรมชิงทรัพย์หรือไม่ โดยตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยมี
พฤติกรรม ชิงทรัพย ์จาํนวน 380  คน  คิดเป็นร้อยละ  97.9 และเคยมีพฤติกรรมชิงทรัพย ์จาํนวน  8 คน  
คิดเป็นร้อยละ 2.1 

ท่านเคยมีพฤติกรรมปลน้ทรัพยห์รือไม่ โดยตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยมี
พฤติกรรมปลน้ทรัพย ์จาํนวน 381 คน  คิดเป็นร้อยละ  98.2  และเคยมีพฤติกรรมปลน้ทรัพย ์
จาํนวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.8 

ท่านเคยเอาของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง โดยไม่ไดรั้บอนุญาตมากกว่า 1 คร้ัง 
หรือไม่ โดยตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่เคยเอาของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง โดยไม่ไดรั้บอนุญาตมากกว่า 1 คร้ัง 
จาํนวน 233คน คิดเป็นร้อยละ 60.1 และเคยเอาของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง โดยไม่ไดรั้บอนุญาต
มากกวา่ 1 คร้ัง จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 39.9 

4.4.2.2 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบั
ทรัพยต์ามลาํดบัความสาํคญั : การวิเคราะห์มากกว่า 2 ตวัแปร ของกลุ่ม
ประชาชนทัว่ไป 

การวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อให้ทราบว่าปัจจยัหรือตวัแปรใดมีความสัมพนัธ์ มีผล     
มีอิทธิพลกบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพยม์ากท่ีสุด รองลงมา จนถึงไม่มีความสัมพนัธ์         
โดยสถิติท่ีใชคื้อ Multiple Regression โดยมีการตรวจสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามสมมติฐานของ Multiple Regression ก่อน โดยใชส้ถิติ Correlation และ VIF ซ่ึงผลการวิเคราะห์โดย
ใชส้ถิติ Ccrrelation ตามตารางในภาคผนวก พบว่า ไม่มีตวัแปรอิสระใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเองใน
ระดบั ตั้งแต่ 0.69 ข้ึนไป จึงไม่ตอ้งคดัตวัแปรใดออก และสามารถนาํตวัแปรมาวิเคราะห์ดว้ยสถิติ 
Multiple Regression และเป็นการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นบนัได (Stepwise Regression) 
เพื่อเลือกตวัแปรโดยวิธีเพิ่มตวัแปรอิสระแบบขั้นตอน และนาํเสนอสมการตวัแปรพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด
ในการทาํนายหรือวิเคราะห์  ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ Multicollinearity เพื่อทดสอบว่ามีปัญหา
เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระท่ีสูงเกินไปหรือไม่ และผลการวิเคราะห์ พบว่า ไม่มี
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ปัญหาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระท่ีสูงเกินไป โดยตวัแปรอิสระทุกตวัมีค่า VIF 
(Variance Inflation Factor) อยูใ่นระดบัตํ่า ไดแ้ก่ ตวัแปรโอกาสในการประสบความสาํเร็จ  มีค่า 
VIF เท่ากบั 1.027 ตวัแปรการคบหาสมาคมท่ีแตกต่างมีค่า VIF เท่ากบั 1.322 และตวัแปรการใหค้าํ
นิยามต่อการกระทาํผดิ มีค่า VIF เท่ากบั 1.353 และจากการวิเคราะห์ดว้ยสถิติ Multiple Regression 
ไดผ้ลการวิเคราะห์ตามตารางดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.26   ตวัแปรอิสระท่ีอธิบายและพยากรณ์พฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพยโ์ดยใช ้ 
              Multiple Regression ในกลุ่มประชาชนทัว่ไป 
 

ปัจจัย B Beta t P 
พฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกับ
ทรัพย ์(Constant) 

.769 - 3.694 .000 

โอกาสในการประสบความสาํเร็จ -.173 -.195 -3.852** .000 
การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง .162 .129 2.252* .025 
การใหค้าํนิยามต่อการกระทาํผดิ .116 .121 2.083* .038 

Multiple     R = 0.306 
                  R2= 0.093 
Adjusted    R2= 0.086 

 Standard Error = 0.8596 

 
หมายเหตุ:   ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
                           *  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.26  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุระหว่างพฤติกรรมการกระทาํผิด
เก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ โดยใชก้ารคดัเลือกตวัแปรแบบ
ขั้นตอนเขา้สู่สมการทีละปัจจยั พบว่า มีตวัแปรอิสระเพียง 3 ตวัแปรเท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์เชิง
เส้นตรงกบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย  ์ชิงทรัพย ์และปลน้
ทรัพย)์ และตวัแปรอิสระกลุ่มน้ีสามารถอธิบายพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพยไ์ดร้้อยละ    
8.6 (R2 = 0.086) 

และจากการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุ (Beta) เพื่อพิจารณาจดัลาํดบั
ความสําคญัให้แก่ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์
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วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ พบวา่ ปัจจยัท่ีอธิบายพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ ไดดี้ท่ีสุดเรียงตามลาํดบัความสาํคญั คือ โอกาส
ในการประสบความสําเร็จ การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง และการให้คาํนิยามต่อการกระทาํผิด ซ่ึง      
มีค่า Beta -.195, .129 และ .121 ตามลาํดบั โดยตวัแปรโอกาสในการประสบความสาํเร็จ มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ส่วนตวัแปรการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง และการให้คาํนิยามต่อการกระทาํผิดมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ทั้งน้ีจะเห็นว่าตวัแปรการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง และการให้คาํนิยามต่อการ
กระทาํผดิมีทิศทางบวกกบัพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์
และปลน้ทรัพย)์ นัน่คือ ถา้บุคคลมีการคบหาสมาคมท่ีแตกต่างกบับุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนสูง 
หรือมีการให้คาํนิยามในทางบวกกบัพฤติกรรมการกระทาํผิด จะทาํให้มีพฤติกรรมการกระทาํผิด
เก่ียวกบัทรัพยสู์งดว้ย 

ในขณะท่ีโอกาสในการประสบความสาํเร็จมีทิศทางลบกบัพฤติกรรมการกระทาํ
ผิดเก่ียวกบัทรัพย ์นัน่คือ ถา้บุคคลมีโอกาสในการประสบความสาํเร็จตํ่า จะทาํให้มีพฤติกรรมการ
กระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพยสู์งข้ึน 
 
4.5  การวเิคราะห์ข้อมูลการวจิยัเปรียบเทยีบระหว่างกลุ่มผู้ต้องขงัทีก่ระทาํผดิเกีย่วกบั 
       ทรัพย์ (ลกัทรัพย์ วิง่ราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) และกลุ่มประชาชนทัว่ไป 

 
จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ทางสถิติ โดยแยกการวิเคราะห์ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่               

1) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณกลุ่มผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์        
ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ และ 2) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณกลุ่มประชาชนทัว่ไป สามารถ
นํามาสู่การวิเคราะห์ขอ้มูลวิจัยโดยการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตวัอย่างผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผิด
เก่ียวกบัทรัพย ์และกลุ่มประชาชนทัว่ไป จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ Multiple Regression ไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่27  เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์           
                    จากผลการวิเคราะห์  Multiple Regression 
 

ปัจจัย ผู้ต้องขงั ประชาชนทัว่ไป 

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 
การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง     
การใหค้าํนิยามต่อการกระทาํผดิ -   
การสนบัสนุนในการกระทาํผดิ - - 
การเลียนแบบ   - 

ปัจจัยด้านความกดดันทางสังคม 
ค่านิยมในความสาํเร็จ     - 
ความหลงใหลในทรัพยสิ์นเงินทอง - - 
โอกาสในการประสบความสาํเร็จ      

ปัจจัยด้านการลงโทษทางอาญา 
ความรุนแรงในการลงโทษ - - 
ความรวดเร็วในการลงโทษ - - 
ความแน่นอนในการลงโทษ - - 

รวม 4 3 

 
จากตารางท่ี 27 พบว่า การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณกลุ่มผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบั

ทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผิด
เก่ียวกับทรัพย์ (ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย  ์ ชิงทรัพย  ์และปล้นทรัพย์) ได้แก่ การคบหาสมาคมท่ี
แตกต่าง  ค่านิยมในความสาํเร็จ โอกาสในการประสบความสาํเร็จ และการเลียนแบบ      

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณกลุ่มประชาชนทัว่ไป ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
ผิดเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์  ไดแ้ก่ โอกาสในการประสบ
ความสาํเร็จ การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง และการใหค้าํนิยามต่อการกระทาํผดิ 

ดงันั้นเม่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์
(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณทั้งสองกลุ่ม 
จะพบวา่  

ปัจจยัการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกับ
ทรัพยเ์ช่นเดียวกนั 
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และปัจจยัโอกาสในการประสบความสําเร็จ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิด
เก่ียวกบัทรัพยเ์ช่นเดียวกนั 

 

4.6  การวเิคราะห์ข้อมูลการวจิยัเชิงคุณภาพ 
 
 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราว
ทรัพย ์ ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่  ขอ้มูล
ทัว่ไป ลกัษณะทางครอบครัว และลกัษณะชุมชนท่ีอยู่อาศยั การเรียนรู้ทางสังคม ความกดดนัทาง
สงัคม และการลงโทษทางอาญา  

ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์จากผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบั
ทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ จาํนวน 11 คน และจากการสัมภาษณ์เก็บ
ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลมาวิเคราะห์ ซ่ึงสามารถสรุปเป็นประเดน็ไดด้งัน้ี 

 
4.6.1  ข้อมูลทัว่ไป 
จากการสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัชายและผูต้อ้งขงัหญิงเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป และนําขอ้มูลมา

วิเคราะห์ พบว่า ผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพยใ์นการสัมภาษณ์คร้ังน้ีประกอบดว้ยเพศชาย 
จาํนวน 6 คน และเพศหญิง จาํนวน 5 คน รวมทั้งส้ิน 11 คน มีอายขุณะกระทาํผิดและถูกจบั ตั้งแต่ 
18-42 ปี โดยส่วนใหญ่ก่อนเขา้มาอยู่ในเรือนจาํไดป้ระกอบอาชีพอิสระหรือรับจา้งทัว่ไป โดยมี
รายไดต้ ํ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน ซ่ึงกล่าวไดว้่า ผูต้อ้งขงัมีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง มีระดบั
การศึกษาสูงสุด คือ ระดบัมธัยมศึกษา รองลงมาคือ ระดบัประถมศึกษา และน้อยท่ีสุด คือ ระดบั
ปริญญาตรี นับถือศาสนาพุทธ มีภูมิลาํเนาเดิมอยู่ในเขตภาคกลาง ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล นอกจากน้ีบิดามารดาหยา่ร้างหรือแยกทางกนั โดยมีจาํนวนพี่นอ้งตั้งแต่ 2 ถึง 5 คน  

ในส่วนของการกระทาํผดิของผูต้อ้งขงั พบว่า โดยส่วนใหญ่ผูต้อ้งขงัไม่เคยมีการกระทาํผดิ
และถูกลงโทษมาก่อน และสําหรับโทษท่ีไดจ้ากการกระทาํผิดคร้ังน้ี มีระยะเวลาท่ีถูกตดัสินให้
จาํคุกเป็นระยะเวลา ตั้งแต่ 6-40 ปี โดยข้ึนอยูก่บัความรุนแรงของการกระทาํผดิท่ีแตกต่างกนัไป  
 

4.6.2 ลกัษณะทางครอบครัว 
 จากการสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัชายและผูต้อ้งขงัหญิงเก่ียวกบัลกัษณะทางครอบครัว และนาํ
ขอ้มูลมาวิเคราะห์ พบว่า ผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์มีลกัษณะของครอบครัวท่ีไม่แตกต่าง
กันมากนัก โดยส่วนใหญ่ครอบครัวมกัจะมีฐานะทางครอบครัวปานกลางถึงตํ่า และมีลกัษณะ
ครอบครัวท่ีแตกแยก บิดามารดาหยา่ร้างหรือแยกทางกนั หรือเสียชีวิตตั้งแต่วยัเด็ก ทาํใหชี้วิตในวยั
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เด็กของผูต้อ้งขงัมกัจะอาศยัอยู่กบับิดาหรือมารดาเพียงอย่างเดียว และเม่ืออายุเพิ่มมากข้ึนจะมีการ
ยา้ยออกไปอาศยัอยูก่บัแฟนหรือสร้างครอบครัวของตนเองใหม่  

สาํหรับการอบรมเล้ียงดูของครอบครัวของผูต้อ้งขงัมีความแตกต่างกนั โดยส่วนใหญ่มกัจะ
สอนให้ประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม อยู่ในศีลธรรมอนัดีงาม นอกจากน้ีมกัจะมีการตามใจ
ค่อนขา้งมาก รวมถึงมีการสนทนาพูดคุย เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกนัน้อย  โดยผูใ้ห้
ขอ้มูลกล่าววา่ 
 

“ครอบครัวเป็นแบบพอมีพอกิน พ่อกบัแม่แยกทางกนั เราก็อยู่กบัแม่แต่ก็ถือว่า
ครอบครัวก็เป็นปกติดี   แต่มกัมีการพูดคุยปรึกษากนันอ้ยมาก ปัญหาส่วนมากก็
ไม่มี” (ผูต้อ้งขงัหญิง คนท่ี 1, ภาคผนวก ง: 184 ) 
 
“ครอบครัวฐานะปานกลาง แต่สําหรับครอบครัวแลว้ก็รักถือว่ารักกันนะ ไม่มี
ปัญหาอะไร และตอนเลก็ๆพ่อแม่ก็จะมีการเล้ียงดูสั่งสอนให้เป็นคนดีเหมือนคน
อ่ืนๆ แต่พอเร่ิมทาํงานก็ไม่ไดพู้ดคุยกบัพ่อแม่เท่าไหร่ ส่วนมากก็จะคุยกนัทาง
โทรศพัท ์แต่พ่อแม่ก็จะตามใจอยูเ่หมือนกนั” (ผูต้อ้งขงัหญิง คนท่ี 3, ภาคผนวก ง: 
184) 
 
“ครอบครัวพี่ตอ้ยก็เป็นปกติ แต่แม่เสียตั้งแต่อาย ุ20 ปีแลว้ และตอนน้ีพ่อก็อาย ุ70 
ปีแลว้ ตอนก่อนเกิดเร่ืองก็อยู่กบัพ่อ แม่พี่ตอ้ยเสียตั้งแต่เด็กๆ ก็จะไม่ค่อยไดรั้บ
การดูแลจากแม่มาตั้งแต่นั้น แต่พ่อก็สั่งสอนให้เป็นคนดี สอนทัว่ไปเหมือนคน
อ่ืนๆ” (ผูต้อ้งขงัหญิง คนท่ี 4, ภาคผนวก ง: 184) 
 
 “พอ่เสียตั้งแต่อาย ุ3 ขวบ และพอ่เล้ียงกบัแม่จริงๆเล้ียงมาตลอด แต่ตอนน้ีพอ่เล้ียง
กบัแม่หยา่กนัแลว้ แม่เป็นแม่บา้นในโรงเรียน แม่ก็ตามใจพอสมควร เล้ียงดู สนิท
กบัแม่ท่ีสุด เพราะอยูก่นัมาตลอด คือตั้งแต่เด็กก็สนิทกบัพ่อเล้ียง แต่พอ 15 ก็เร่ิม
ห่างจากพ่อเล้ียง เพราะเคา้คิดว่าอยากใชชี้วิตของตวัเอง อีกอย่างก็เป็นพ่อไม่แท ้
แต่กย็งันบัถืออยู”่ (ผูต้อ้งขงัชาย คนท่ี 4, ภาคผนวก ง: 184) 
 
 “ครอบครัวมีความใกลชิ้ดกนัดี มีความผกูพนัดี แต่พอ่ไดเ้สียชีวิตตั้งแต่อาย ุ3 ขวบ 
อาศยัอยูก่บัแม่ ก็ทาํงานเล้ียงแม่ และก็สนิทกบัแม่ดว้ย ครอบครัวไม่มีปัญหา โดย
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แม่ก็จะสอนตลอดแบบตามใจบา้ง และก็สอนให้เป็นคนดี แต่บางคร้ังก็ไม่ฟัง” 
(ผูต้อ้งขงัชาย คนท่ี 5, ภาคผนวก ง: 184) 
 
“พ่อแม่หย่ากนัตั้งแต่อายุ 13 ปี ทาํให้ตอ้งอาศยัอยู่กบัแม่และพี่ชายมาตลอด ซ่ึง
ตนเองเป็นลูกคนท่ีสอง แม่ก็สอนว่าไม่ใหยุ้ง่กบัยาเสพติด แต่ก็ไม่เช่ือฟังแม่ มีการ
ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด แต่ไม่ไดค้า้ โดยยุ่งกบัยาเสพติดตั้งแต่อายุ 13 แลว้ ส่วนตวั
แลว้ท่ียุ่งกบัยาเสพติดเพราะอยากลอง เรียนรู้จากเพื่อน” (ผูต้อ้งขงัชาย คนท่ี 6, 
ภาคผนวก ง: 184) 

 
อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัทั้งชายและหญิงท่ีช้ีให้เห็นถึงลกัษณะความสัมพนัธ์

ของครอบครัวท่ีมีการอบรมเล้ียงดูให้เป็นคนดี แต่มีบางครอบครัวท่ีมีรูปแบบการอบรมเล้ียงดูท่ี
แตกต่างออกไป กล่าวคือ เป็นครอบครัวท่ีขาดความความอบอุ่น เน่ืองจากมีความใกลชิ้ดกนัน้อย
มาก ขาดการอบรมเล้ียงดู และถือไดว้่าความสัมพนัธ์ในครอบครัวอยู่ในระดบัตํ่า โดยผูใ้ห้ขอ้มูล
กล่าววา่ 

 
“ครอบครัวโมไม่ค่อยมีความอบอุ่น พ่อทาํงาน แม่เป็นแม่บา้น เล่นไพ่ หวย ถา้วนั
ไหนพอ่หรือโมมีเงินมาใหแ้ม่ แม่ก็จะดีหน่อย ทาํกบัขา้วใหกิ้น แต่ถา้วนัไหนไม่มี
เงินมาให้ ก็จะหงุดหงิด ส่วนฐานะทางบา้นยากจน แม่ให้ออกจากโรงเรียนมา
ทาํงาน ทาํงานก็ตอ้งเป็นลูกนอ้งเคา้ พอโมเป็นสาวก็เร่ิมมีแฟน แฟนคนแรก มีลูก
ดว้ยกนั 1 คน พอมีแฟนกไ็ม่มีเงินใหแ้ม่ แม่กไ็ม่พอใจ แม่เหมือนเป็นโรคประสาท
นิดๆ เพราะมีคร้ังหน่ึงเคยเอาลูกไปให้แม่เล้ียง แม่ก็พาลูกเราไปเล่นไพ่ดว้ย แลว้
เดก็กร้็องไห ้งอแง แม่เรากตี็หลาน โมเลยไม่ค่อยสนิทกบัแม่ เพราะเราก็ไม่ค่อยอยู่
บา้น ออกจากบา้นมาทาํงานตั้งแต่เด็กๆ  พี่นอ้งโม 3 คน ก็อยูน่อกบา้นเหมือนกนั 
โมเลยไม่ค่อยอยากกลบับา้น ส่วนมากจะนดัเจอกบัพ่อขา้งนอกมากกว่า พ่อเองก็มี
เมียนอ้ย ก็เพราะแม่ไม่ค่อยเอาใส่ใจน่ีแหละ และตอนน้ีก็มีสามีใหม่ คบหากนัได้
ประมาณ 1 ปี” (ผูต้อ้งขงัหญิง คนท่ี 2, ภาคผนวก ง: 184) 
 
“ปกติพ่อแม่มีการเล้ียงดูแบบตามใจ ไม่ค่อยไดใ้ส่ใจตนเองเลย คืออยากไปไหนก็
ไป ไม่ไดส้นิทกบัพ่อมากนัก ตอนน้ีถา้มีอะไรส่วนมากก็จะเขียนจดหมายไปคุย
กบัพอ่ คิดวา่ความสมัพนัธ์กก็ลางๆ ไม่เท่าไหร่ เพราะตอนน้ีจะอยูข่า้งนอก ทาํงาน
หาเงินใชเ้อง กจ็ะหารับจา้งทัว่ไปเร่ือยๆ” (ผูต้อ้งขงัชาย คนท่ี 3, ภาคผนวก ง: 184) 
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4.6.3 ลกัษณะชุมชนทีอ่ยู่อาศัย 
จากการสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัชายและผูต้อ้งขงัหญิงเก่ียวกบัลกัษณะชุมชนท่ีอาศยัอยู่ พบว่า 

ลกัษณะชุมชนท่ีอยูอ่าศยัส่วนใหญ่ไม่ใช่เขตชุมชนแออดั สภาพแวดลอ้มภายในชุมชนดี เป็นชุมชน
น่าอยู ่ และไม่เส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรม ซ่ึงลกัษณะบา้นท่ีอยูอ่าศยัมีความแตกต่างกนัไป ไดแ้ก่ 
บา้นส่วนตวั บา้นท่ีมีพื้นท่ีอยูติ่ดริมคลอง หรือบา้นเช่า โดยผูใ้หข้อ้มูลกล่าววา่ 
 

“บริเวณบ้านท่ีอยู่ก็ไม่ใช่ชุมชนแออัด แล้วก็ไม่เส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรม 
สภาพแวดลอ้มก็ดี ต่างคนต่างอยู่มากกว่า” (ผูต้อ้งขงัหญิง คนท่ี 3, ภาคผนวก ง: 
184) 
 
“บริเวณบา้นท่ีอยูเ่ป็นลกัษณะหมู่บา้น ไม่มีแหล่งท่ีเล่นการพนนั และก็ไม่เส่ียงต่อ
การเกิดอาชญากรรม” (ผูต้อ้งขงัหญิง คนท่ี 5, ภาคผนวก ง: 184) 
 
 “บา้นของแม่เป็นบา้นท่ีอยู่ริมคลอง นํ้ าท่วมมาก แต่ก็ไม่แออดั ท่ีอยู่เป็นท่ีของ
หลวง แต่บา้นเราปลูกเอง (หลวงขอเวนคืน แต่คนแถวๆนั้นก็ไม่มีใครยา้ยออก ก็
เลยอยูม่าจนทุกวนัน้ี)” (ผูต้อ้งขงัหญิง คนท่ี 2, ภาคผนวก ง: 184) 
 
“เป็นบา้นท่ีเป็นลกัษณะของซอย เป็นบา้นเช่า ก็ไม่ใช่ชุมชนแออดั ส่วนบา้นเกิด
อยู่ท่ีสุริน ไม่ใช่ชุมชนท่ีเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรม” (ผูต้อ้งขงัชาย คนท่ี 3, 
ภาคผนวก ง: 184) 

 
 นอกจากน้ีลกัษณะท่ีอยู่อาศยัของผูต้อ้งขงับางกลุ่มเท่านั้น ท่ีมีลกัษณะชุมชนท่ีอาศยัเป็น
แหล่งชุมชนแออดั สภาพแวดลอ้มไม่ดี และเส่ียงต่อการมัว่สุม รวมถึงก่ออาชญากรรมหลากหลาย
รูปแบบ เช่น การเสพยาเสพติด การคา้ยาเสพติด เป็นตน้ โดยผูใ้หข้อ้มูลกล่าววา่ 
 

“เป็นบา้นท่ีติดริมคลอง เป็นบา้นท่ีตอ้งเช่าท่ีดินอยู่ สภาพแวดลอ้มคิดว่าเส่ียงต่อ
อาชญากรรม ส่ิงแวดลอ้มไม่ค่อยดีนกั มีพวกวยัรุ่นเยอะ แถวๆบา้นก็มีจบักลุ่มกินเหลา้ 
สูบบุหร่ี และเราก็ไดมี้การเขา้ไปร่วมกลุ่มกบัพวกเคา้ดว้ย” (ผูต้อ้งขงัชาย คนท่ี 5, 
ภาคผนวก ง: 184) 
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“เป็นบา้นท่ีติดๆกนั เป็นชุมชนแออดัและก็เส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรม มีการขาย
ยา เล่นยากนัดว้ยในแถวๆบา้น สภาพแวดลอ้มก็ไม่ค่อยดี” (ผูต้อ้งขงัหญิง คนท่ี 1, 
ภาคผนวก ง: 184) 
 
“เป็นบา้นส่วนตวั อยูชุ่มชนริมคลอง เป็นชุมชนแออดั ในชุมชนมีปัญหายาเสพติด 
ซ่ึงอยู่มาตั้ งแต่เกิด สภาพแวดล้อมในชุมชนไม่น่าอยู่ เพื่อนในชุมชนก็ใช้ยา” 
(ผูต้อ้งขงัชาย คนท่ี 6, ภาคผนวก ง: 184) 
 
4.6.4 การเรียนรู้ทางสังคม 

4.6.4.1  การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง 
  จากการสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัชายและผูต้อ้งขงัหญิงในประเด็นของการคบหาสมาคม
กบักลุ่มเพื่อนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนั และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มเพื่อนท่ี
คบหาสมาคมจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี  

1)  เพื่อนของผูก้ระทาํผดิเอง  
กลุ่มท่ีเป็นเพื่อนของผูก้ระทาํผิดเอง จะมีทั้งมีพฤติกรรมไม่เบ่ียงเบน และ

พฤติกรรมเบ่ียงเบนในสัดส่วนเท่าๆกนั ซ่ึงส่วนท่ีไม่มีพฤติกรรมกระทาํผดิหรือพฤติกรรมเบ่ียงเบน 
จะเป็นกลุ่มเพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนท่ีคบหาสมาคมมาตั้งแต่วยัเด็ก ซ่ึงอาจมีพฤติกรรมด่ืมเหลา้ สูบ
บุหร่ีตามประสาวยัรุ่นทัว่ไป และกลุ่มเพื่อนบางส่วนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือกระทาํผิด จะ
แสดงออกในรูปแบบของการเกเร ยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติด รวมไปถึงการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์และ
ปลน้ทรัพย ์ 

และกลุ่มเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือกระทาํผิดท่ีผูก้ระทาํผิดคบหา
สมาคมอยู่มีจาํนวนประมาณ 2-8 คน มีระยะเวลาในการคบหานานตั้งแต่วยัเด็กถึง 10 ปี และมี
ความถ่ีในการคบหาสมาคมประมาณ 2 คร้ังต่อสปัดาห์ ถึงพบเจอกนัทุกวนั 

โดยกลุ่มเพื่อนท่ีผูก้ระทาํผิดคบหาสมาคมส่วนใหญ่ไม่เคยถูกลงโทษทาง
กฎหมายมาก่อน ส่วนบางเคยถูกลงโทษทางกฎหมาย และบางส่วนไม่ทราบว่าเคยถูกลงโทษทาง
กฎหมายหรือไม่ 

2)  บุคคลท่ีผูก้ระทาํผดิคบหาอยู ่(แฟน) 
บุคคลท่ีผูก้ระทาํผิดคบหาอยู่ มกัมีพฤติกรรมยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติด และ

พฤติกรรมกระทาํผิดกฎหมาย ซ่ึงบุคคลท่ีผูก้ระทาํผิดคบหาอยู ่มีระยะเวลาในการคบหาประมาณ 1 
ปี และพบเจอกนัทุกวนั และเคยถูกลงโทษทางกฎหมายมาก่อน เช่น ยาเสพติด 
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3)  เพื่อนของบุคคลท่ีผูก้ระทาํผดิคบหาอยู ่ 
กลุ่มเพื่อนของบุคคลท่ีผูก้ระทาํผิดคบหาอยู่ (เพื่อนของแฟน) มกัจะมี

พฤติกรรมยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด และพฤติกรรมกระทาํผดิกฎหมาย ซ่ึงมีจาํนวนประมาณ 2-3 คน มี
ระยะเวลาในการคบหาสมาคมประมาณ 2 เดือน ถึง 1 ปี และมีความถ่ีในการคบหาสมาคมประมาณ 
2-4 คร้ังต่อสัปดาห์ อีกทั้งมีพฤติกรรมในการกระทาํผิด เช่น ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์ยา
เสพติด เป็นตน้ โดยผูใ้หข้อ้มูลกล่าววา่ 

 
“ส่วนตวัแลว้เพื่อนส่วนมาเป็นคนทาํงานหมด ไม่ค่อยคบคนท่ีเล่นยา ส่วนมากจะ
เป็นแฟนท่ีมีและคบกบัเพื่อนท่ีเล่นยา เราก็จะมีรู้จกับา้ง และแฟนก็เคยติดคุกมา
ก่อน เพราะแฟนทาํให้เราหมดตวั เพราะแฟนมกัจะหลอกเอาเงินไปเล่นยา แต่
เพื่อนสนิทท่ีคบมาตั้งแต่ตอนเรียน ไม่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบน” (ผูต้อ้งขงัหญิง คนท่ี 1, 
ภาคผนวก ง: 184) 
   
“ถา้เป็นเพื่อนของโมเอง เป็นเพื่อนท่ีทาํงาน ไม่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบน แต่จะมีเพื่อน
ของแฟน และก็แฟนท่ีมีพฤติกรรมทาํผดิกฎหมาย ซ่ึงแฟนใหม่คบมาได ้1 ปี ส่วน
เพื่อนของแฟนกเ็จอกนั อาทิตยล์ะ 2 วนั มีประมาณ 2-3 คน ก็รู้จกัมาประมาณ 1 ปี
เหมือนกนั เพื่อนพวกน้ีเคยทาํผิดมาก่อน เคยหมด เป็นเหมือนเด็กเดินยา และเคย
จาํคุกมาก่อน บา้นกอ็ยูใ่กล้ๆ กนั” (ผูต้อ้งขงัหญิง คนท่ี 2,  ภาคผนวก ง: 184) 
 
“ก่อนหนา้ท่ีจะเขา้มาทาํงานก็ไม่มีเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน แต่พอมาทาํงานก็
มีเพื่อนท่ีทาํงานท่ีชกัชวนให้เราทาํผดิ ก็คบกนัไดป้ระมาณ 5-6 ปีแลว้ เจอกนัวนั
ทาํงานทุกวนั แต่เคา้ก็ไม่เคยโดนคดีอะไรมาก่อนเลย” (ผูต้อ้งขงัหญิง คนท่ี 4, 
ภาคผนวก ง: 184) 
 
“สาํหรับเพื่อนสนิทมี 1 คน แต่ก็ไม่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนอะไร ท่ีตวัเองโดนคร้ังน้ี
ก็เป็นคร้ังแรก แต่จะมีเท่ียวกลางคืน ด่ืมเหลา้เหมือนวยัรุ่นทัว่ไปตามปกติ แต่ถา้
เป็นเพื่อนกลุ่มแฟนกจ็ะมีพฤติกรรมกินเหลา้ บุหร่ี ยาเสพติดดว้ย แต่เราเองก็ไม่ได้
ยุ่งเก่ียวอะไร กบัเพื่อนสนิทน่ีคบกนัมา 10 ปีแลว้ ก็เจอกนัทุกวนั แต่เพื่อนของ
แฟน บางคนก็ยงัไม่รู้จักกันเลย บางคนก็รู้จักกันยงัไม่ถึง 2 เดือน เจอกันก็
ประมาณ 4 คร้ังต่อ สัปดาห์ แลว้เพื่อนกลุ่มแฟนก็เคยถูกจบัมาก่อน  และแฟนของ
ตวัเองกเ็คยโดนจบัคดียามาแลว้”(ผูต้อ้งขงัหญิง คนท่ี 5, ภาคผนวก ง: 184) 
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 “เพื่อนท่ีคบหาอยู่ก็จะมีทุกประเภท คือทั้งดีและไม่ดี  พอๆกัน และเคยไปกับ
เพื่อน บางคร้ังก็โดนเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมกระทาํผิดบงัคบัไป โดยไม่รู้ว่าเพื่อนจะ
ไปทาํอะไร และก็จะมีเพื่อนท่ียุ่งเก่ียวกับยาเสพติดด้วย แต่ก็เป็นเพื่อนห่างๆ 
นอกจากน้ีกมี็เพื่อนท่ีมีพฤติกรรมกระทาํผดิกฎหมาย ซ่ึงเป็นเพื่อนท่ีขา้งนอก  เช่น 
เกเร ยาเสพติด ซ่ึงคนแถวบา้นกรู้็ จาํนวน ประมาณ 2-3 คน เจอกนัประมาณ 2 คร้ัง
ต่อสัปดาห์ (คบกนัมาตั้งแต่เด็ก) ซ่ึงโดยส่วนตวัถา้เห็นเพื่อน (ไม่ค่อยสนิท) ทาํผดิ 
เวลาเขา้มาหาตน ก็จะมีการตกัเตือนเพื่อนเหมือนกนั เพราะกลวัเพื่อนถูกจบั  ส่วน
เพื่อนรักท่ีคบกนัมาตั้งแต่เด็ก ซ่ึงเป็นเพื่อนท่ีอยู่บริเวณแถวๆบา้น  มีนิสัยเป็นคน
รักการทาํงาน เป็นคนดี และก็จะมีการสังสรรค์กนัเป็นปกติ” (ผูต้อ้งขงัชาย           
คนท่ี 1, ภาคผนวก ง: 184) 
 
 “เพื่อนท่ีคบอยู่ก็จะมีลกัษณะเกเร ลอกแลก เช่ือใจไม่ได ้ต๊ิงต๊อง ส่วนมากจะเป็น
เพื่อนท่ีอยู่ขา้มจงัหวดั มกัจะด่ืมเหลา้ ดูดบุหร่ี เสพยา ส่วนเพ่ือนรักก็จะมีการด่ืม
เหลา้ สูบบุหร่ี เสพยาดว้ยเหมือนกนั (ก็ไม่รู้ว่าเคยถูกตอ้งโทษมาแลว้หรือเปล่า) 
สาํหรับเพื่อนรักแลว้ลึกๆกไ็ม่รู้วา่เคา้คิดอะไรอยูใ่นใจ กบัเพื่อนคนน้ีก็คบกนัมาได ้
7 เดือน เจอกนั 3 คร้ัง/สัปดาห์ เจอกนัเพราะไปเท่ียวแลว้เจอกนั อยูดี่ๆเคา้ก็เขา้มา
ถามเราว่า เอายาไหม ส่วนเราก็แนะนาํเพื่อนใหรู้้จกักบัเพื่อนคนน้ีอีกที” (ผูต้อ้งขงั
ชาย คนท่ี 3, ภาคผนวก ง: 184) 
 
“มีเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน คือ เสพยา มีเพื่อน 2 กลุ่ม คือ เพื่อนท่ีใชย้าดว้ยกนั 
กบัเพื่อนท่ีทาํงาน แต่เพื่อนท่ีใชย้าจะมีเยอะกว่า โดยเป็นเพื่อนแถวๆหมู่บา้น โดย
เสพอยา่งเดียว ไม่คา้ มีจาํนวน ประมาณ 8 คน แต่สนิทจริง 3-4 คน คบมานานได ้
4-5 ปี รู้จกัเพื่อนกลุ่มน้ีตอนท่ีเสพยา และสนิทกนัเพราะยาเสพติด มีเพื่อนบางคนท่ี
เคยโดนจบัมาก่อน ขอ้หา คือ เสพยา” (ผูต้อ้งขงัชาย คนท่ี 4, ภาคผนวก ง: 184) 
 
“เพื่อนมีพฤติกรรมในการใชย้า ปลน้ วิ่งราว เพื่อนท่ีมีประมาณ 7-8 คน คบหามา
ตั้งแต่เด็ก อยูใ่นชุมชนเดียวกนั คบมากกว่า 10 ปี และเพื่อนเคยถูกจบัมาก่อน เช่น 
คดีปลน้ วิ่งราว ยาเสพติด” (ผูต้อ้งขงัชาย คนท่ี 6, ภาคผนวก ง: 184) 
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4.6.4.2 การใหค้าํนิยามต่อการกระทาํผดิ 
  จากการสมัภาษณ์ผูต้อ้งขงัชายและผูต้อ้งขงัหญิงในประเด็นของการใหค้าํนิยามต่อ
การกระทาํผดิ และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ พบว่า ผูต้อ้งขงัทั้งหญิงและชายส่วนใหญ่มีทศันคติและให้
ความหมายทั่วไปทางสังคมต่อพฤติกรรมการกระทําผิดว่า พฤติกรรมการกระทําผิด หรือ
อาชญากรรมเป็นส่ิงไม่ดี เป็นส่ิงเลวร้าย และเป็นพฤติกรรมท่ีน่ารังเกียจ รวมถึงเช่ือว่าการทาํดีตอ้ง
ไดดี้ และทาํชัว่ตอ้งไดช้ัว่  

แต่ทั้งน้ีทศันคติหรือการให้ความหมายต่อการกระทาํผิดเฉพาะของตนเองของ
ผูต้อ้งขงัแต่ละบุคคลกลบัเป็นไปในทิศทางบวกกบัพฤติกรรมอาชญากรรม ซ่ึงทศัคติเช่นน้ีจะทาํให้
ผูต้อ้งขงัเช่ือว่าการกระทาํผิดกฎหมายเป็นส่ิงท่ีตอ้งการและสามารถกระทาํได ้อนันาํไปสู่การไม่
ยอมรับหรือไม่เห็นด้วยกับกฎหมายหรือบรรทัดฐานของสังคม  และเกิดความคล้อยตาม
สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีต่อความรู้สึกนึกคิด ซ่ึงแสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมท่ีผดิกฎหมาย
และขดัต่อบรรทดัฐานของสังคม เช่น เห็นว่าการยกัยอกทรัพยจ์ะเป็นวิธีการหาเงินจาํนวนมากได้
ง่าย ลกัทรัพยเ์จา้นายเพราะแคน้เคืองท่ีด่าว่าตนเอง ชิงทรัพยผ์ูอ่ื้นเพราะช่วยเหลือแฟนตนเอง เป็น
ตน้ โดยผูใ้หข้อ้มูลกล่าววา่ 

 
“ก่อนหนา้น้ีก็ไม่ไดคิ้ดว่าพฤติกรรมทาํผิดดีหรือไม่ดียงัไง แต่ตอนน้ีคิดไดว้่า มนั
ไม่ดีนะ ท่ีเราทาํไปก็เพราะความโลภแท้ๆ  จริงๆน่าจะคุยกบัเถา้แก่ ซ่ึงตอนทาํไม่
คิดเลยว่าเราทาํผิด รู้แต่เพียงว่ามันได้เงินเยอะและเร็วดีเท่านั้ น และก็คิดว่า
กฎหมายไม่ค่อยน่าเช่ือถือ เพราะ กฎหมายมนัน่าจะพิจารณาเป็นฐานความผดิ เป็น
คดีๆไป เช่น ลกัทรัพย ์ก็ตอ้งโทษแค่ลกัทรัพย ์แต่น่ีมนัรวมกนัไปหมด บางเร่ือง
บางอย่างน่าจะเป็นทางแพ่ง ให้ไปสู้คดีเอา แต่ยงัไงก็คิดว่าทาํดีไดดี้ ทาํชัว่ไดช้ัว่ 
มนัจริง แต่กมี็บางคนนะท่ีไม่ไดท้าํผดิ กโ็ดนจบั บางทีแฟนก็เป็นคนทาํ เราไม่ไดท้าํ” 
(ผูต้อ้งขงัหญิง คนท่ี 4, ภาคผนวก ง: 184) 
 
“คิดวา่การทาํผดิกฎหมายมนัผดิ และจะไม่ทาํอีกแลว้ เพราะก่อนหนา้น้ีก็ไม่เคยทาํ
มาก่อน แลว้ตวัแฟนเองก็ไม่เคยทาํผิดมาก่อน ก็เป็นคนทาํงาน ก่อนหนา้น้ีก็คิดว่า
กฎหมายน่าเช่ือถือ น่าเคารพ แต่ตอนน้ีกย็งัคิดอยูว่า่กฎหมายจะน่าเช่ือถือหรือเปล่า 
เพราะทาํดีมาตลอด และไม่เคยคิดว่าจะตกมาอยู่สภาพแบบน้ีเลย ก็เลยทาํให้ไม่
ค่อยเช่ือถือในกฎหมายเท่าไหร่” (ผูต้อ้งขงัหญิง คนท่ี 3, ภาคผนวก ง: 184) 
 
“โดยส่วนตวัแลว้เห็นวา่การทาํผดิเป็นส่ิงท่ีไม่ดี มองว่าเป็นส่ิงผดิ แต่ท่ีตนไดท้าํลง
ไปกเ็พราะเป็นเพียงอารมณ์ชัว่วบู เพราะความคะนอง เห็นวา่เป็นวิธีท่ีไดเ้งินมาง่าย 
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ไดเ้ยอะดี จึงลงมือทาํ ทั้งๆท่ีรู้วา่ผลท่ีตามมามนัจะเป็นยงัไง และก็มีการหนีคดีดว้ย 
และคิดว่ากฎหมายนั้นยงัไม่ค่อยแขง็แรง มนัมีการใหป้ระกนัตวัไดด้ว้ย จึงไม่ค่อย
กลวัการลงโทษทางกฎหมาย แต่ยงัไงแลว้ในส่วนของการทาํดีไดดี้ ทาํชัว่ไดช้ัว่
นั้น เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ซ่ึงก่อนหนา้น้ีก็ไม่ไดใ้ส่ใจมากนัก แต่พอไดรั้บโทษ ก็เห็น
แลว้วา่พอตนทาํไปแลว้ กก็ลบัไปแกไ้ขไม่ไดอี้ก และกไ็ดมี้การตกัเตือนเพื่อนหาก
คิดจะทาํผดิดว้ยเช่นกนั” (ผูต้อ้งขงัชาย คนท่ี 1, ภาคผนวก ง: 184) 

 

4.6.4.3  การสนบัสนุนในการกระทาํผดิ 
จากการสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัชายและผูต้อ้งขงัหญิงในประเด็นของการสนับสนุนท่ี

แตกต่าง และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ พบวา่ ผูต้อ้งขงัทั้งชายและหญิงส่วนใหญ่เคยไดรั้บการสนบัสนุน
ท่ีแตกต่างบา้งในกรณีของพฤติกรรมเบ่ียงเบนอ่ืนๆท่ีไม่ถือเป็นกระทาํผิดกฎหมายร้ายแรง เช่น มี
การทะเลาะวิวาทหลายคร้ัง เน่ืองจากไดรั้บการสนบัสนุนในทิศทางบวกในลกัษณะของการไดรั้บ
การยอมรับจากกลุ่มเพื่อน จึงทาํใหก้ลา้ท่ีจะกระทาํการทะเลาะวิวาทอีกในคร้ังต่อไป  

แต่อย่างไรก็ตาม ผูต้อ้งขงัทั้งชายและหญิงส่วนใหญ่ไม่เคยไดรั้บการสนบัสนุนท่ี
แตกต่างในกรณีท่ีเป็นการกระทาํผิดกฎหมายร้ายแรง เช่น ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และ
ปลน้ทรัพยม์าก่อน เน่ืองจาก ผูต้อ้งขงัทั้งชายและหญิงไม่เคยกระทาํผดิกฎหมาย และการกระทาํผิด
และรับโทษคร้ังน้ีถือเป็นคร้ังแรก ดงันั้นจึงไม่ก่อให้เกิดการสนบัสนุนในการกระทาํผิดข้ึน ไม่ว่า
การสนับสนุนในทิศทางบวก เช่น หากมีการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพยข้ึ์น และทาํให้ผูก้ระทาํผิด
ร่ํารวย  หรือเป็นท่ีช่ืนชมในสงัคม เป็นตน้ และการสนบัสนุนในทิศทางลบ เช่น หากมีกระทาํผดิข้ึน 
และผูก้ระทาํผดิสามารถหลบหนีการลงโทษทางกฎหมายได ้  

นอกจากน้ียงัพบว่า การไดรั้บการลงโทษจาํคุกคร้ังน้ีของผูต้อ้งขงัทั้งชายและหญิง 
ทาํใหผู้ต้อ้งขงัทุกคนรู้สึกถึงการไม่ไดรั้บการสนบัสนุนทั้งในทิศทางบวกและลบ กล่าวคือ ผูต้อ้งขงั
ไม่ไดมี้ทรัพยสิ์นเงินทองท่ีมากข้ึน และยงัไม่สามารถหลบหลีการลงโทษทางกฎหมายได ้ถือไดว้่า
การสนับสนุนท่ีแตกต่างจึงเกิดข้ึนกบัการกระทาํผิดคร้ังน้ีของผูต้อ้งขงัทุกคน ดงันั้นจึงส่งผลให้
ผูต้อ้งขงัทุกคนมีความคิดเห็นต่อการกระทาํผิดคร้ังต่อไปว่า จะไม่ไดก้ระทาํผดิซํ้ าอีกหากมีการพน้
โทษ ทั้งน้ีเพราะนอกจากจะไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง และยงัคงตอ้งถูกลงโทษทางกฎหมาย 
เช่น การจาํคุกอีกดว้ย โดยผูใ้หข้อ้มูลกล่าววา่ 

 
“ท่ีผา่นมาไม่เคยทาํผดิมาก่อนเลย น่ีเป็นคร้ังแรก ไม่เคยมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน และ
ถา้พน้โทษแลว้ก็จะไม่กลบัมาทาํอีก เพราะ คร้ังน้ีก็เป็นบทเรียนแลว้ มนัทาํให้ได้
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เรียนรู้อะไรหลายอย่าง และก็คิดถึงครอบครัวมาก อยู่ในน้ีไม่มีอิสระเลย” 
(ผูต้อ้งขงัหญิง คนท่ี 1, ภาคผนวก ง: 184) 
 
“ก่อนหนา้น้ีไม่เคยกระทาํผดิมาก่อน แต่จะมีบา้งกแ็ค่เท่ียวกลางคืน ปกติของวยัรุ่น
ทัว่ไป ไม่ไดส้ร้างปัญหาท่ีไหน และถา้พน้โทษไปคิดจะไม่ทาํผิดอีกแลว้ เพราะ
รู้สึกเขด็แลว้ ไม่อยากตอ้งมาติดคุก ไม่อิสระแบบน้ีอีกแลว้” (ผูต้อ้งขงัหญิง คนท่ี 5, 
ภาคผนวก ง: 184) 
 
“ไม่เคยมีการกระทาํผดิมาก่อน ขโมยเงินพ่อแม่ก็ไม่เคยนะ ถา้หยิบของเคา้มาก็จะ
บอกทุกคร้ัง และหากพน้โทษออกไปแล้ว จะไม่กลับมาทาํผิดอีก เพราะ มัน
เลวร้าย ตอ้งถูกบีบใหอ้ยูใ่นกรอบ จะนอน กิน ดูหนงั ผอ่นคลาย ลาํบากไปหมด ท่ี
อยูก่ล็าํบาก ตอ้งทาํท่ีนอนเอง ปรับตวัยากมากในการอยูคุ่ก และคนในคุกก็ร้อยพ่อ
พนัแม่ ซ่ึงนักโทษท่ีอยู่ในคุกน่ีก็จะจบักลุ่มอยู่กนัอีก (เรียกว่า บา้น ส่วนมากจะ
เป็นนกัโทษท่ีมาจากถ่ินเดียวกนั) ซ่ึงการอยูใ่นคุกตอ้งยอมใหม้าก ไม่ตอ้งไปเส่ียง 
เพราะบางคนอยู่มานาน มีอิทธิพลเยอะ เราไม่เส่ียงดีกว่า บางทีคนท่ีทาํผิดจริงๆ 
แสดงความเจ๋งในคุก แต่มีการเล่ือนชั้นเร็วมาก บางทีคิดว่ามนัเร็วเกินไป และการอยู่
ในคุกกต็อ้งทาํงานทุกวนั เบ่ือยงัไงกต็อ้งทาํ”  (ผูต้อ้งขงัชาย คนท่ี 1, ภาคผนวก ง: 184) 
 
“ไม่เคยทาํผดิมาก่อน ส่วนตวัคือถือศีล 5 ไม่ใชส่ิ้งเสพติด เคยลองใชบุ้หร่ี สุรา แต่
นานๆคร้ัง แต่ตอนน้ีเลิกแลว้ แลว้ไม่คิดจะทาํผิดซํ้ า เพราะ การท่ีเขา้คุก ทาํให้ได้
มองคนอ่ืน แลว้เห็นหลายๆคน ว่าบางคนทาํเพราะความอยู่รอด คนเราทุกคนมี
ความตอ้งการ แลว้คิดว่าการระงบัความตอ้งการคือ ให้มองผลท่ีไดว้่ามนัเป็นไง 
แลว้ให้มองคนท่ีรัก คือ พ่อแม่ และถา้เล่ียงไดก้็จะเล่ียงให้สุดๆไปเลย อะไรท่ีไม่ดี 
กระทบกระเทือนกับจิตใจกับพ่อแม่ก็จะไม่ทําเลย” (ผู ้ต้องขังชาย  คนท่ี 2, 
ภาคผนวก ง: 184) 
 

4.6.4.4   การเลียนแบบ 
จากการสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัชายและผูต้อ้งขงัหญิงในประเด็นของการเลียนแบบ 

และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ พบว่า พฤติกรรมการกระทาํผดิของผูต้อ้งขงัทั้งชายและหญิง ถือเป็นส่วน
น้อยจากการสัมภาษณ์ มีรูปแบบมาจากการเลียนแบบโดยหากพิจารณาจากกลุ่ม 3 กลุ่ม คือ 
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ครอบครัว กลุ่มเพื่อน และส่ือต่างๆ เห็นไดว้่ากลุ่มท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเลียนแบบพฤติกรรมการ
กระทาํผดิสูงสุด ไดแ้ก่ กลุ่มเพื่อนท่ีคบหาสมาคมอยู ่ 

ส่วนในกลุ่มครอบครัวและส่ือต่างๆ จะเห็นว่าการเลียนแบบจากครอบครัว 
ผูต้อ้งขงัไดมี้พฤติกรรมการเลียนแบบพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนบา้ง เช่น เล่นการพนนั ด่ืมสุรา เป็นตน้ 
ซ่ึงครอบครัวก็ไม่ไดมี้พฤติกรรมการกระผิดร้ายแรง อีกทั้งส่ือต่างๆท่ีนาํเสนอให้เห็นถึงพฤติกรรม
การกระทาํผดิในรูปแบบต่างๆ กไ็ม่ไดเ้ป็นปัจจยัสนบัสนุนใหเ้กิดพฤติกรรมการเลียนแบบข้ึน 

กล่าวไดว้่ากลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม โดยกลุ่มเพื่อนท่ี
ผูต้อ้งขงัทั้งชายและหญิง มีการคบหาสมาคมอยู่มีลกัษณะพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนไปจากบรรทดัฐาน
ของสังคม ดงัเช่น มีพฤติกรรมใช้กาํลงัความรุนแรง การใช้สารเสพติด รวมถึงมีพฤติกรรมการ
กระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์เป็นตน้ 

ในรูปแบบของการเลียนแบบพฤติกรรมกระทาํผิดตามกลุ่มเพื่อนท่ีผูต้อ้งขงัมีการ
คบหาสมาคมอยู ่จะเป็นรูปแบบของการทาํตาม และการคลอ้ยตามโดยไม่ไดค้าํนึงถึงความถูกตอ้ง 
และผลลพัธ์ของการกระทาํท่ีจะเกิดข้ึน อีกทั้งพฤติกรรมกระทาํผิดท่ีมีการทาํตามกลุ่มเพื่อนน้ี ไดมี้
การทาํตามมาหลายคร้ัง และเป็นระยะเวลานาน จึงทาํให้เห็นว่าการกระทาํผิดเป็นส่ิงท่ีสามารถ
กระทาํผดิไดต้ามตอ้งการ 

นอกจากน้ีจากการเลียนแบบพฤติกรรมการกระทาํผิดจากกลุ่มเพื่อน เป็นการทาํ
ตามทั้งท่ีไม่รู้ตวั และรู้ตวัว่ามีการทาํตามพฤติกรรมการกระทาํผิดอยู ่แต่เต็มใจท่ีกระทาํ อีกทั้งการ
ทาํตามพฤติกรรมการกระทาํผดิจากกลุ่มเพื่อน ทาํใหผู้ต้อ้งขงัเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ เช่น เจ๋ง หรือ
มีความเป็นพวกเดียวกนัในกลุ่มเพื่อนมากข้ึน ดงันั้นจึงส่งผลใหผู้ต้อ้งไม่ลงัเลท่ีจะทาํตามกลุ่มเพื่อน
ท่ีมีการพฤติกรรมการกระทาํผดิดว้ย โดยผูใ้หข้อ้มูลกล่าววา่   
 

“พ่อกบัแม่อย่างมากก็เล่นหวย แต่ก็ไม่มีพฤติกรรมกระทาํผิดกฎหมายอะไร เคา้
เลยไม่พอใจและก็ไม่ยอมมาเยี่ยมเลย เพราะโกรธมาก จะติดต่อได้ก็แค่พี่น้อง
เท่านั้ น ส่วนการท่ีทาํผิดก็คิดว่าเป็นเพราะเพ่ือน ซ่ึงก็เป็นเพื่อนของแฟนท่ีมี
พฤติกรรมทาํผิด และโมเองก็มีการทาํตาม อยากลองดูว่าเป็นอยา่งไร เช่น เสพยา 
ขโมยของตามบา้ง ช่วงหลงัๆก็ขาดงานตลอด เลยลาออก ส่วนส่ือนั้นไม่เคยคิด
อยากทาํตามเลย ท่ีทาํไปส่วนหน่ึงก็ทาํตามแฟน และโมคิดว่าโมทาํตามแฟน และ
กลุ่มเพื่อนแฟนมากท่ีสุด” (ผูต้อ้งขงัหญิง คนท่ี 1, ภาคผนวก ง: 184) 
 
“แม่ของเราชอบด่ืมเหลา้อย่างเดียว ท่ีกินเหลา้ไดก้็เห็นแม่กินไดเ้หมือนกนั แต่
พฤติกรรมทาํผิดอ่ืนๆแม่ไม่มีนะ ในส่วนเพื่อนสนิทก็ไม่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบน
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อะไร   จะมีกแ็ต่แฟนกบัเพื่อนแฟนท่ีมีพฤติกรรมทาํผดิ และก็จะมีการทาํตาม เช่น 
ลกัขโมยของ และก็ทาํตามมาเร่ือยๆ และก็หลายคร้ังแลว้ แต่ส่วนส่ือนั้นไม่เคยคิด
ทาํตาม คิดวา่พฤติกรรมทาํผดินั้นเราทาํตามแฟนมากท่ีสุด” (ผูต้อ้งขงัหญิง คนท่ี 5, 
ภาคผนวก ง: 184) 
 
“พ่อกับแม่ไม่เคยทาํผิด ไม่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบน แต่สําหรับเพื่อนแน่นอน มี
พฤติกรรมกระทาํผิด และก็ชกัจูงเราทาํดว้ย เพื่อนเคยขโมยสร้อยแม่ไปขาย แลว้ก็
ไปซ้ือยามาเสพก็มี ส่วนตวัเองก็มีการทาํตามบา้ง แต่สาํหรับส่ือแลว้ ไม่เคยคิดทาํ
ตามส่ือเลย คิดว่ามนัอยู่ท่ีตวัเราเองมากกว่า แต่ส่วนมากก็แค่ทะเลาะวิวาท มีใช้
อาวุธบา้ง เช่น ระเบิดทาํเอง คือจะไปกบัเพื่อน ไปช่วยเพ่ือนแกแ้คน้ เร่ืองแคน้น่ี
ไม่ใช่เร่ืองของเราหรอก แต่ไปช่วยเพื่อน เร่ืองท่ีเกิดข้ึนไม่ไดเ้พราะเป็นเร่ืองของ
ตวัเองเลย เป็นเร่ืองของเพื่อนทั้งนั้น คิดว่าเพื่อนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมากท่ีสุด 
เคยถูกจบั 1 คร้ังเพราะทะเลาะวิวาท และก็ไม่เคยถูกจบัอีก” (ผูต้อ้งขงัชาย คนท่ี 3, 
ภาคผนวก ง: 184) 
 
“พอ่กบัแม่ไม่เคยทาํผดิ และกไ็ม่ไดท้าํตามพอ่แม่ คิดวา่ท่ีทาํผดิคร้ังน้ีก็เพราะเพื่อน 
เพราะเพื่อนท่ีคบกนัอยูก่็มีพฤติกรรมเบ่ียงเบน ด่ืมเหลา้ สูบบุหร่ี เล่นการพนนั ลกั
ขโมย ทุกอยา่งทาํหมด ไงก็คิดว่าท่ีทาํผดิก็เพราะทาํตามเพ่ือนแน่นอน ส่วนส่ือนั้น
ไม่เก่ียวเลย ไม่ค่อยไดดู้สักเท่าไหร่ คิดว่าตวัเราท่ีมีพฤติกรรมแบบน้ีก็เพราะตาม
กลุ่มเพื่อนมากท่ีสุด” (ผูต้อ้งขงัชาย คนท่ี 6, ภาคผนวก ง: 184) 
 

 4.6.5  ความกดดันทางสังคม 
  4.6.5.1  ค่านิยมในความสาํเร็จ 
  จากการสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัชายและผูต้อ้งขงัหญิงในประเด็นของการค่านิยมใน
ความสําเร็จ และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ พบว่า ผูต้อ้งขงัชายและผูต้อ้งขงัหญิงก่อนถูกลงโทษทาง
อาญามีค่านิยมในความสาํเร็จในส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ มีการให้คุณค่ากบัส่ิงท่ีพึงปรารถนาใน
ส่ิงเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนัไดแ้ก่ 1) การศึกษาท่ีดี (ปริญญาตรี) ทั้งน้ีเช่ือว่าการมีการศึกษาท่ีดีจะ
ทาํใหชี้วิตประสบความสาํเร็จ 2) หนา้ท่ีการงานท่ีดี เช่น พนกังานบริษทั กิจการส่วนตวั ทั้งน้ีเพื่อให้
มีฐานะท่ีดี สามารถดาํรงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างสุขสบาย 3) วตัถุภายนอก ไดแ้ก่ บา้น รถยนต์ เงินทอง 
เพื่อใหมี้ชีวิตท่ีสะดวกสบาย และทดัเทียมกบัผูอ่ื้นในสงัคม  
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และจากค่านิยมในความสาํเร็จหรือส่ิงท่ีพึงปรารถนาน้ี เป็นส่ิงท่ีผูต้อ้งขงัโดยส่วน
ใหญ่ไม่สามารถแสวงหามาไดด้ว้ยวิธีการท่ีถูกกฎหมาย จึงเป็นปัจจยัใหผู้ต้อ้งขงัไดแ้สวงหาวิธีการ
เพื่อใหไ้ดส่ิ้งท่ีตอ้งการต่างๆ ดว้ยวิธีท่ีผดิกฎหมายดว้ย เช่น การลกัทรัพย ์การชิงทรัพย ์เป็นตน้ และ
การแสวงหาส่ิงท่ีตอ้งการดว้ยวิธีท่ีผิดกฎหมาย ไดน้าํมาสู่การถูกจบักุมและไดรั้บโทษทางอาญา      
ในท่ีสุด 

แต่อย่างไรก็ตามหลงัไดรั้บการลงโทษทางอาญา (จาํคุก) ผูต้อ้งขงัไดมี้ค่านิยมใน
ความสาํเร็จหรือให้คุณค่ากบัส่ิงท่ีพึงปรารถนาเปล่ียนแปลงไป โดยผูต้อ้งขงัทั้งชายและหญิงจะมี
ค่านิยมในความสาํเร็จหรือให้คุณค่าในความสาํเร็จในเร่ืองของการมีชีวิตท่ีเรียบง่าย และมีจิตใจท่ี
ยอมรับกบัชีวิตท่ีเป็นอยู่มากข้ึน รวมถึงส่ิงท่ีพึงปรารถนาไม่ใช่วตัถุส่ิงของภายนอก โดยส่ิงใดท่ี
ตอ้งการพยายามทาํให้ไดม้าเท่าท่ีจะทาํได ้และจะทาํให้ดีท่ีสุด อีกทั้งให้คุณค่ากับการมีชีวิตท่ีมี
ความสุขอนัเกิดจากจิตใจภายในมากกวา่ โดยผูใ้หข้อ้มูลกล่าววา่ 

 
“ในชีวิตตอนน้ีก็ทาํงานเล้ียงครอบครัว เล้ียงลูก เงินท่ีหาไดก้็มีพอบา้งไม่พอบา้ง 
เพราะมีค่าใชจ่้ายรายเดือนมากดว้ย ในใจท่ีคิดไวส่ิ้งท่ีอยากไดม้ากท่ีสุดก็คือ มีบา้น
เป็นของตวัเองไม่ตอ้งเช่า และกมี็รถขบัไปไหนมาไหน แต่ตอนน้ียงัคิดไม่ออกเลย
ว่าจะหาทางให้ไดส่ิ้งท่ีอยากไดม้ายงัไง เพราะงานท่ีทาํก็เป็นแค่งานรับจา้งทัว่ไป
แค่นั้น” (ผูต้อ้งขงัหญิง คนท่ี 1, ภาคผนวก ง: 184) 
 
“ถา้ถามว่าตอนน้ีติดคุกอยูมี่ความตอ้งการอะไร คือ แค่อยากมีเงินเก็บ ก็สะสมไป
เร่ือยๆ และอยากให้ลูกเรียนให้จบ มีชีวิตท่ีดี และเงินท่ีไดจ้ากการทาํงานในคุกก็
จะเก็บให้ลูก แต่เม่ือก่อนท่ีจะถูกลงโทษ ส่ิงท่ีอยากมี คือการมีบา้นท่ีสบาย บา้นท่ี
ไม่ตอ้งเช่าอีกแลว้ และก็คิดว่าตอ้งหาเงิน และตอ้งมีเงินเยอะๆ เพื่อท่ีจะไดใ้นส่ิงท่ี
ตอ้งการ เพราะมนัมีความโลภเยอะ และก็เป็นพวกวตัถุนิยมดว้ย” (ผูต้อ้งขงัหญิง 
คนท่ี 4, ภาคผนวก ง: 184) 
 
“เม่ือก่อนท่ีจะเขา้มาอยูใ่นคุกกมี็เป้าหมายชีวิต คือ ตอ้งมีบา้น มีรถ มีเงินเหมือนคน
อ่ืน เพราะตวัเองเป็นคนคิดเขา้ขา้งตวัเอง คิดว่าตนเองถูกเสมอ เป็นคนมีเหตุผลให้
ตนเองเสมอ แต่ตอนน้ีพอได้เขา้มาอยู่ในคุก โดนจาํกัดอิสรภาพก็คิดว่าเงินไม่
สามารถซ้ือทุกอย่างได ้ส่ิงท่ีตอ้งการความสาํเร็จในชีวิต คือ ความสุขทางใจ ศึกษา
ธรรมะเหมือนพระพุทธเจ้า คือปล่อยวางทุกอย่างได้ คือ ไม่ตอ้งการอะไรแล้ว 
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เพราะตายไปก็เอาไปไม่ได ้อะไรท่ีเป็นของนอกกายท่ีเคยคิดอยากมีอยากได ้ไม่มี
ความหมายแลว้” (ผูต้อ้งขงัชาย คนท่ี 5, ภาคผนวก ง: 184) 
 

  4.6.5.2  ความหลงใหลในทรัพยสิ์นเงินทอง 
จากการสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัชายและผูต้อ้งขงัหญิงในประเด็นของความหลงใหลใน

ทรัพยสิ์นเงินทอง และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ พบว่า ผูต้อ้งขงัทั้งชายและหญิงส่วนใหญ่ มีการให้
คุณค่าต่อการมีทรัพยสิ์นเงินทองมาก โดยมีความคิดเห็นว่าการมีทรัพยสิ์นเงินทองมาก ย่อมทาํให้
ชีวิตมีความเป็นอยู่ท่ีดีตามท่ีตอ้งการได ้รวมถึงปรารถนาท่ีจะมีทรัพยสิ์นเงินทองมากดว้ย ดงันั้น
ทรัพยสิ์นเงินทองจึงเป็นปัจจยัท่ีจาํเป็น และมีความสําคญัมากในความคิดเห็นของผูต้อ้งขงั อาจ
กล่าวไดว้า่ ทรัพยสิ์นเงินทองสาํหรับผูต้อ้งขงัแลว้ คือพระเจา้  

แต่อย่างไรก็ตามหลงัจากผูต้อ้งขงัไดรั้บการลงโทษตามกฎหมายให้จาํคุกในคดี
ความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ ทาํให้ความคิดเห็นของ
ผูต้อ้งขงัต่อการใหคุ้ณค่าของทรัพยสิ์นเงินทองมีทิศทางท่ีเปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ จากเดิมท่ีมีความ
คิดเห็นว่าทรัพยสิ์นเงินทองเป็นปัจจยัท่ีจาํเป็น และมีความสาํคญัมาก จนกระทัง่กล่าวไดว้่า เงินคือ
พระเจา้นั้น ได้ลดคุณค่าลงและมีความคิดเห็นว่า ทรัพยสิ์นเงินไม่ใช่ส่ิงท่ีสําคญัมาก เพียงแค่มี
เพียงพอต่อการใชชี้วิตเท่านั้น หรือกล่าวไดว้่า ทรัพยสิ์นเงินทองไม่ใช่พระเจา้อีกต่อไป และส่ิงท่ี
สาํคญัท่ีสุดคือ การไดใ้ชชี้วิตท่ีเป็นอิสระ เช่น ไดอ้ยูก่บัครอบครัว และสามารถประกอบอาชีพท่ีเป็น
ท่ียอมรับของสงัคมไดก้เ็พียงพอ โดยผูใ้หข้อ้มูลกล่าววา่  

 
“เม่ือก่อนคิดว่าเงินสําคญัมาก แต่จริงๆเพิ่งรู้ตอนน้ีว่าเงินไม่จาํเป็นเลย มนัอยู่ท่ี
เพียงพอหรือเปล่า เช่น เรามีเส้ือท่ีใส่ไดอ้ยู ่แต่ทาํไมเราตอ้งซ้ือใหม่ให้ได ้มนัเป็น
ค่านิยม เป็นวตัถุนิยมของเราไปเองและเม่ือก่อนสาํหรับพี่ตอ้ย เงินคือพระเจา้เลย 
เพราะทาํให้พี่ไดทุ้กอย่าง มนัสามารถซ้ือความสะดวกสบายได ้จา้งคนทาํงานให้
เราได ้แต่ตอนน้ีคิดว่าเงินไม่ใช่พระเจา้ เพราะทุกอย่างเราสามารถทาํเองไดห้มด 
ถา้ลองลงมือทาํ อยา่งพี่ตอ้ยเม่ือก่อนทาํกบัขา้วไม่เป็น พอเขา้มาอยูใ่นคุก ก็ทาํเป็น
บา้งแลว้ ทาํสลดัได ้ทาํขนมได ้กรู้็สึกภูมิใจ” (ผูต้อ้งขงัหญิง คนท่ี 4, ภาคผนวก ง: 184) 
 
“ตอนนั้นคิดต่างกนักบัตอนน้ีมาก เพราะเม่ือก่อนคิดวา่มีเงินกท็าํไดทุ้กอยา่ง เป็นท่ี
ช่ืนชม เพื่อนฝงูเยอะ ซ่ึงตอนน้ีไม่คิดเลยวา่จะตอ้งมีมากแค่ไหน และสาํหรับเคา้
แลว้เงินไม่ใช่ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดในชีวิตแลว้ เพราะมีเงินมากแต่กต็อ้งมารับโทษแบบ
น้ีชีวิตกไ็ม่มีความสุข” (ผูต้อ้งขงัชาย คนท่ี 2, ภาคผนวก ง: 184) 
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 “ก่อนหนา้ท่ีจะถูกลงโทษ คิดอยา่งเดียวคือแค่ขอมีเงิน อยากมีเงินเยอะๆ เลยคิดท่ี
จะหาเงินใหไ้ดเ้ร็วท่ีสุด ตอนนั้นไม่ไดคิ้ดถึงวา่ถา้ถูกจบัจะไดรั้บโทษอยา่งไร เพียง
แค่ของมีเงินก็พอแลว้ แต่ตอนน้ีมนัต่างกนั เพราะขอแค่มีเงินซ้ือบา้นก็พอแลว้ ก็
จะพยายามเก็บไปทีละเลก็ละนอ้ย ไม่รู้ว่าจะสามารถซ้ือบา้นไดห้รือเปล่า แต่ก็คิด
วา่จะไม่ทาํผดิอีกแลว้” (ผูต้อ้งขงัชาย คนท่ี 6, ภาคผนวก ง: 184) 

 
4.6.5.3  โอกาสในการประสบความสาํเร็จ 

  จากการสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัชายและผูต้อ้งขงัหญิงในประเด็นของโอกาสในการ           
ประสบความสาํเร็จ และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ พบว่า ผูต้อ้งขงัชายและผูต้อ้งขงัหญิงมีโอกาสในการ
ประสบความสาํเร็จในชีวิตตํ่า ไปจนถึงมีโอกาสในการประสบความสาํเร็จในชีวิตสูงในดา้นการมี
การศึกษาท่ีดี หน้าท่ีการงานท่ีดี และการแสวงหาในส่ิงท่ีตอ้งการ เช่น ทรัพยสิ์นเงินทอง ส่ิงของ
อาํนวยความสะดวกในการใชชี้วิต เป็นตน้ นอกจากน้ีแมว้่าผูต้อ้งขงัแต่ละคนจะมีโอกาสในการ
ประสบความสาํเร็จในชีวิตท่ีแตกต่างกนั แต่ส่ิงท่ีเห็นไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ การเลือกวิธีการ
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความสําเร็จเป็นวิธีการท่ีสังคมไม่ยอมรับ หรือเป็นวิธีการท่ีผิดกฎหมาย กล่าวคือ 
การมีโอกาสในการประสบความสําเร็จในชีวิตตํ่ า ได้กลายเป็นความกดดันในการประสบ
ความสําเร็จ และเป็นปัจจัยต่อการได้มาซ่ึงความสําเร็จท่ีสังคมไม่ยอมรับ หรือการกระทาํผิด
กฎหมายของผูต้อ้งขงัท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน รวมไปถึงการมีโอกาสในการประสบความสาํเร็จในชีวิต
สูง ถือว่าผูต้อ้งขงัสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้มากภายใตว้ิธีการท่ีสังคมยอมรับหรือ
วิธีการท่ีถูกกฎหมาย แต่ผูต้อ้งขงักลบัตดัโอกาสในการประสบความสาํเร็จในชีวิต เช่น บิดามารดา
ส่งให้มีการศึกษาท่ีดี แต่กลบัเกเร คบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน เป็นตน้ จึงทาํให้
ผูต้อ้งขงัมีโอกาสในการประสบความสาํเร็จในชีวิตลดลง จนกระทัง่เลือกใชว้ิธีการในการประสบ
ความสาํเร็จท่ีสงัคมไม่ยอมรับ หรือวิธีการท่ีผดิกฎหมาย โดยผูใ้หข้อ้มูลกล่าววา่ 
 

“โอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จในชีวิตก่อนท่ีถูกลงโทษก็คิดว่าตวัเองมีโอกาส
มากเลยทีเดียว ก็คือ ตวัเองสามารถมีงานทาํก็ถือว่ามัน่คงดี มีฐานะทางสังคม แต่
ด้วยเห็นแก่เพื่อนท่ีชักชวนให้กระทําผิด ปลอมแปลงหลักฐานทางการเงิน 
ประกอบกบัตวัเองก็อยากมีเงินเยอะๆดว้ย จึงไม่ลงัเลท่ีจะกระทาํผิดเลย ตอนน้ีถูก
ลงโทษแบบน้ีก็คิดไดว้่าตนเองทาํลายโอกาสของตวัเองแท้ๆ  เพราะเจา้นายจบัได ้
แจง้ความดาํเนินคดี จนตอนน้ีตอ้งมารับโทษจาํคุก หน้าท่ีการงานก็เสียไปดว้ย” 
(ผูต้อ้งขงัหญิง คนท่ี 4, ภาคผนวก ง: 184) 



122 

 “ตอนก่อนท่ีจะจาํคุก คิดว่าโอกาสของตนเองคิดว่ามีโอกาสดีเลย ทางบา้นก็
สนับสนุนทุกอย่าง ส่งให้เรียนสูงๆ อยากไดอ้ะไรก็ซ้ือให้ แต่ท่ีตอ้งเป็นแบบน้ีก็
เพราะตนเองทาํเองน่ีแระ ทาํให้มีโอกาสไดน้อ้ยท่ีจะสาํเร็จไปเลย คือ ไม่ไดเ้รียน
สูงๆแลว้และ บางส่ิงท่ีตอ้งการท่ีอยากได ้ก็ไม่รู้เหมือนกนัว่าจะเอามาได้ยงัไง 
ตอนน้ีคิดว่ามนัก็อาจจะอยู่ท่ีเราอยูจุ่ดไหนและเลือกทาํตวัอยา่งไรดว้ย คือถา้เรามี
โอกาสสูงและอยู่กบัเพื่อนท่ีไม่ดี อาจจะทาํให้เราพกัเหไดเ้หมือนกนั” (ผูต้อ้งขงั
ชายคนท่ี 1, ภาคผนวก ง: 184) 
 
“เม่ือก่อนท่ีถูกลงโทษ ก็มีโอกาสท่ีจะประสบความสาํเร็จปานกลาง แต่ก็ไดเ้รียน 
และแม่ก็สนับสนุนให้เรียน เพราะแม่ก็อยากให้มีงานทาํดีๆ จะไดเ้ล้ียงตวัเองได้
สบายๆ แต่กลบัท้ิงโอกาส เพราะไม่เคยคิดเร่ืองเรียนมาก่อนเลย ทาํให้โอกาส
ทางการเรียนของตนเองมีนอ้ยลงไป แลว้ก็ไดไ้ปคบกบัเพื่อนท่ีเกเร จนทาํให้ตอ้ง
ทาํผดิกฎหมายไปดว้ย” (ผูต้อ้งขงัหญิง คนท่ี 5, ภาคผนวก ง: 184) 

 
4.6.6  การลงโทษทางอาญา 
จากการสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัชายและผูต้อ้งขงัหญิงในประเด็นของการลงโทษทางอาญาของ

กฎหมายไทย และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ พบว่า ก่อนการไดรั้บโทษทางอาญาของผูต้อ้งขงัชายและ
ผูต้อ้งขงัหญิง มีการรับรู้เพียงว่าหากมีการกระทาํผดิจะตอ้งไดรั้บการลงโทษตามกฎหมาย แต่ไม่ได้
รับรู้ถึงความรุนแรงของโทษท่ีจะไดรั้บอย่างชดัเจนนกั จึงก่อให้เกิดการกระทาํผิดข้ึนในท่ีสุด แต่
หลงัจากมีการกระทาํผิดกฎหมายข้ึน และไดรั้บการลงโทษทางอาญาตามกฎหมาย ทาํให้ผูต้อ้งขงั
ชายและผูต้อ้งขงัหญิงมีความคิดเห็นต่อการลงโทษทางอาญาของกฎหมายไทยว่า มีความรุนแรง
และไม่ควรเพิ่มโทษอีก โดยแต่ละคดีกจ็ะมีโทษท่ีแตกต่างกนัไปตามความรุนแรงของการกระทาํผดิ 
และเห็นว่าแมก้ารลงโทษทางอาญาจะมีความรุนแรง แต่ก็มีการลดหยอ่นโทษง่ายเกินไป เช่น เพียง
การรับสารภาพก็ลดโทษให้คร่ึงหน่ึง เป็นตน้ จึงทาํให้บุคคลไม่สํานึกผิดและเกรงกลวัต่อการ
ลงโทษของกฎหมายอยา่งแทจ้ริง ดงันั้นเห็นว่าการลงโทษทางอาญาในคดีเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์
วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ มีความรุนแรง 

อีกทั้งยงัพบวา่ การลงโทษทางอาญาของกฎหมายไทยมีความรวดเร็วเป็นอยา่งมาก 
กล่าวคือ หลงัจากผูต้อ้งขงัมีการกระทาํผดิกฎหมาย เพียงเวลาไม่นาน ผูต้อ้งขงัจะถูกจบัตวัมาลงโทษ
ทางอาญาไดใ้นทนัที ทาํใหผู้ต้อ้งขงัไม่สามารถหลบหนีการถูกลงโทษทางอาญาได ้ 

นอกจากน้ีประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูต้อ้งขงัทั้งชายและ
ผูต้อ้งขงัหญิง เห็นว่ากฎหมายไม่มีความแน่นอน นัน่ยอ่มหมายถึง การลงโทษทางอาญาไม่สามารถ
จบัตวัผูท่ี้กระทาํผดิจริงมาลงโทษไดถู้กตวั หรือมีการเลือกปฏิบติัในการลงโทษทางอาญา เช่น การ
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จบัแพะ หรือผูท่ี้มีร่ํารวยจะสามารถรอดพน้จากการลงโทษทางอาญาได ้ดงัคาํกล่าวท่ีว่า “คนรวยทาํ
อะไรก็ไม่ผิด” เป็นตน้ จึงทาํให้การลงโทษทางอาญาขาดความน่าเช่ือถือ และไม่สามารถป้องกนั
อาชญากรรมในสงัคมไดอ้ยา่งแทจ้ริง โดยผูใ้หข้อ้มูลกล่าววา่ 

 
“ตอนนั้นถูกลงโทษก็คิดว่ากฎหมายมีความรุนแรงมาก และก็ไม่ตอ้งเพิ่มโทษอีก
แลว้ เพราะท่ีตนเองโดนอยู่ก็เพียงพอ เพราะตวัเองไม่ไดท้าํผิด แลว้ตอ้งรับโทษ 
เลยคิดว่าไม่ตอ้งเพิ่มโทษแลว้ และก่อนท่ีจะถูกจบัก็ไม่เคยรู้ถึงโทษทางอาญามา
ก่อน ว่าทาํผิดแบบน้ีแลว้จะตอ้งโดนจาํคุกก่ีปี แต่พอตอนน้ีตอ้งมารับโทษก็คิดว่า
รุนแรงสาํหรับตวัเองพอแลว้ และก็คิดว่าการลงโทษมีความรวดเร็วมาก แค่ 2 วนั
เอง ก็โดนจบัแลว้ แต่กลบัคิดว่ากฎหมายไม่มีความแน่นอนตรงท่ีบางคนก็ไม่ถูก
จบั รอดไปได ้ก็คิดน้อยใจเหมือนกนั ตรงท่ีว่าตนเองไม่ไดท้าํ แต่ตอ้งโดนจบั” 
(ผูต้อ้งขงัหญิง คนท่ี 1, ภาคผนวก ง: 184) 
 
“แต่ก่อนไม่เคยรู้ว่าการลงโทษรุนแรงแค่ไหน แต่ตอนน้ีคิดว่ากฎหมายมีความ
รุนแรงในระดบัหน่ึง แต่จริงๆแลว้ คดีปลอมแปลงเอกสารแบบพ่ีจะตอ้งเป็นคนท่ี
มีความรู้นิดนึง พี่ว่าแทนท่ีจะตดัสินให้จาํคุก น่าจะให้คนทาํผิดประเภทน้ีไปทาํ
อะไรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากกว่า และก็คิดว่ากฎหมายมีความรวดเร็ว
เหมือนกนั ยิง่ในกรณีรับสารภาพกจ็ะเร็วหน่อย แต่ถา้สู้คดีบางทีก็ตอ้งใชเ้วลา 5-6 ปี 
แต่สาํหรับพี่กถู็กจบัเร็วมากเหมือนกนั แต่ลองคิดดูแลว้คิดว่ากฎหมายบางอยา่งไม่
ค่อยมีความแน่นอน เงินใตโ้ตะ๊กมี็มาก คนรวยก็สบายหน่อย แลว้บางทีก็จบัคนทาํ
ผิดจริงไม่ได ้ตวัอย่างเช่นในคุก คนรวยก็สบาย มีคนทาํให้หมด ถา้คนท่ีไม่ค่อยมี
ญาติมาเยี่ยม แลว้อยากสบาย  ก็จะไปรับใชค้นรวยอีกที” (ผูต้อ้งขงัหญิง คนท่ี 4, 
ภาคผนวก ง: 184) 
 
“โดยส่วนตวัแลว้หลงัจากไดรั้บโทษก็คิดว่ากฎหมายมีความรุนแรง แต่ละคดีก็
โทษไม่เท่ากนั ตามความผิดท่ีทาํต่างกนัไป แต่การลงโทษทางอาญาตามกฎหมาย
ก็รวดเร็วมากดว้ย ตาํรวจรู้ไดไ้วมาก จบัไว ลงโทษก็ไว ในกรณีตวัเองก็มีการฝาก
ขงัอยู ่2 เดือน และประกนัตวัไป 2 เดือน แลว้ศาลก็เรียกตดัสินเลย ไวมาก แต่กลบั
คิดวา่กฎหมายไม่มีความแน่นอน คนรวย คนมีเงินมากกถ่็ายตวัออกไป คนจนก็ติด
คุก แลว้คนท่ีทาํผิดจริงๆยงัไม่ถูกจบัก็มี คิดว่ากฎหมายไม่มีความแน่นอน แค่หา
จับคนเพื่อมาปิดคดีเฉยๆ ไม่สืบต่อเลยว่าผิดจริงไหม หรือจับตัวครบไหม” 
(ผูต้อ้งขงัชาย คนท่ี 3, ภาคผนวก ง: 184) 
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 “กฎหมายถา้เป็นโทษเก่ียวกบั ลกั วิ่ง ชิง ปลน้ คิดว่ามีความรุนแรง แต่ถา้แค่รับ
สารภาพก็มีการลดโทษคร่ึงนึงแลว้ ซ่ึงบางคนทาํผิด แค่ยอมรับสารภาพ ก็โทษ
นอ้ยลง ทั้งๆท่ีจิตใจไม่ไดส้าํนึก คิดว่ามนัลดโทษง่ายเกินไป ไม่รุนแรง ส่วนความ
รวดเร็วนั้น คิดว่าบทลงโทษมีความรวดเร็ว อาจจะเพราะตาํรวจมีพวกนกต่อ ท่ี
ช่วยตาํรวจแจ้งเบาะแสคนท่ีทาํผิด ก็ทาํให้ตาํรวจจับได้เร็ว และก็ง่ายข้ึน การ
ลงโทษกับคนผิดก็รวดเร็ว โดยส่วนตวัคิดว่าตาํรวจไทยเก่ง และศาลก็ตดัสิน
ลงโทษรวดเร็วเหมือนกนั ในกรณีท่ีรับสารภาพ แต่ถา้สู้คดีก็จะนาน ส่วนความ
แน่นอน คิดว่าก็จะมีการจบัตามรูปคดี แต่ก็มีแพะเหมือนกนั และถา้คนท่ีทาํผิดมี
อิทธิพล ก็จะส่ือสารกบัตาํรวจใหห้ลุดคดีได ้คิดว่ากฎหมายมีการเลือกปฏิบติั บาง
ทีคนจนก็รับไป  คิดว่ากฎหมายไม่มีความแน่นอน” (ผู ้ต้องขังชาย  คนท่ี 1, 
ภาคผนวก ง: 184) 
 

“ตอนแรกก่อนถูกจบัไม่รู้หรอกว่าจะไดรั้บโทษเท่าไหร่ แต่ตอนน้ีคิดว่ารุนแรง
พอแลว้ เพราะการลงโทษแต่ศาลตดัสินโทษไม่เท่ากนั บางทีเราน่าจะสู้คดีได ้แต่
ไม่มีพยาน และท่ีเคา้ยอมรับไม่ใช่วา่เคา้จะผดิเสมอไป เคา้อยากใหศ้าลพิจารณาให้
ละเอียดหน่อย ไม่ใช่พิจารณาจากใบฟ้องจากทนายอยา่งเดียว ดงันั้นเคา้ก็เลยตอ้ง
ยอมรับดีกว่า เพราะจะไดรั้บการลดโทษให้ก่ึงหน่ึงดว้ย แต่ก็มองว่ากฎหมายมี
ความรวดเร็ว จบัเร็ว เทคโนโลยทีนัสมยั พิจารณาตดัสินเร็วดว้ย แต่คิดวา่จบัคนผดิ
ได้อย่างบา้งไม่ได้บา้ง บางทีท่ีจับก็เป็นแพะ ก็มีบา้งท่ีเจอว่าติดคุกแบบท่ีไม่มี
ความผิด แต่สําหรับเคา้แพะมีจาํนวนมาก และคนท่ีเงินเยอะ จากโทษหนกัจะทาํให้
กลายเป็นเบาได ้เลยเช่ือว่ากฎหมายไม่สามารถป้องกนัอาชญากรรมได ้เพราะก็ยงั
มีคดีเยอะข้ึนอีก และกระทาํผดิซํ้ ากเ็ยอะข้ึน” (ผูต้อ้งขงัชาย คนท่ี 4, ภาคผนวก ง: 184) 
 
“สําหรับตวัเองแลว้คิดว่ากฎหมายรุนแรง แต่ก็มีการลดโทษได ้มนัทาํให้คนไม่
สํานึกผิดจริง มนัเลยไม่สามารถยบัย ั้งอาชญากรรมได ้แต่คิดว่ากฎหมายมีความ
รวดเร็วในการลงโทษ เพราะขนาดหนีแลว้ ก็ยงัถูกจบัมาลงโทษไดเ้ร็วมาก และก็
คิดว่ากฎหมายมีความแน่นอนน้อย เพราะบางทีคนมีเงินก็อาจหลุดคดี เลยคิดว่า
กฎหมายไม่ค่อยสามารถป้องกนัอาชญากรรมไดเ้ท่าไหร่ เพราะอย่างบางคนพน้
โทษออกไปแลว้กก็ลบัมาทาํผดิเหมือนเดิม” (ผูต้อ้งขงัชาย คนท่ี 5 , ภาคผนวก ง: 184) 



 
บทที ่ 5 

 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย”์                      
มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ไดแ้ก่ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผดิ
เก่ียวกบัทรัพย ์2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย์
ระหว่างผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์และกลุ่มประชาชนทัว่ไป และ 3) เพื่อนาํผลการวิจยัไป
ใชป้ระโยชน์ในการป้องกนัและแกไ้ขพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์ 

โดยการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บ
รวบรวมขอ้มูล ได้แก่ แบบสอบถาม สําหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผิดในคดี
เก่ียวกับทรัพย  ์(ลกัทรัพย  ์วิ่งราวทรัพย  ์ชิงทรัพย  ์และปลน้ทรัพย)์ และประชาชนทัว่ไปในเขต
กรุงเทพมหานคร และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์ สาํหรับเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิในคดีเก่ียวกบัทรัพย ์ 
(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์  

โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชว้ิเคราะห์ในการวิจยัเชิงสาํรวจ 
(Survey Research) จาํนวนทั้งส้ิน 803 คน ไดแ้ก่ ผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์
วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ จาํนวน 415 คน และประชาชนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 388 คน และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จาํนวน 11 คน 
โดยมีผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 

5.1  สรุปผลการศึกษาเชิงสํารวจ  
  
 การศึกษาวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) มีการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น             
2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณกลุ่มผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์
วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ และ 2) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณกลุ่มประชาชนทัว่ไป  
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5.1.1  การศึกษากลุ่มผู้ต้องขังทีก่ระทาํผดิเกีย่วกบัทรัพย์ (ลกัทรัพย์ วิง่ราวทรัพย์                
          ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์)  

5.1.1.1  ปัจจยัพื้นฐาน 
จากการศึกษาปัจจัยพื้นฐาน พบว่า โดยส่วนใหญ่ผูใ้ห้ขอ้มูลหลักเป็นเพศชาย          

คิดเป็นร้อยละ 53.0 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ  47.0  มีอายรุะหว่าง 25-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.5            
มีการประกอบอาชีพอิสระหรือรับจา้งทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 74.9 โดยมีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 
10,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 73.5 นอกจากน้ีมีระดบัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
38.1 และนบัถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ  89.6 โดยส่วนใหญ่บิดา-มารดาอยู่ดว้ยกนั คิดเป็น     
ร้อยละ 33.3 

5.1.1.2  ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุระหว่างพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์

วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ โดยใชก้ารคดัเลือกตวัแปรแบบขั้นตอนเขา้สู่สมการทีละ
ปัจจยั พบว่า มีตวัแปรอิสระเพียง 4 ตวัแปรเท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบัพฤติกรรมการ
กระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ และตวัแปรอิสระกลุ่มน้ี
สามารถอธิบายพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพยไ์ดร้้อยละ 23.0 (R2 = 0.230) 

และจากการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุ (Beta) เพื่อพิจารณาจดัลาํดบั
ความสําคญัให้แก่ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์
วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ พบวา่ ปัจจยัท่ีอธิบายพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ ไดดี้ท่ีสุดเรียงตามลาํดบัความสาํคญั คือ การคบ
หาสมาคมท่ีแตกต่าง ค่านิยมในความสาํเร็จ โอกาสในการประสบความสําเร็จ และการเลียนแบบ 
โดยตวัแปรการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง ค่านิยมในความสาํเร็จ และการเลียนแบบ มีทิศทางบวกกบั
พฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์  ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์  นัน่คือ 
ถา้บุคคลมีการคบหาสมาคมท่ีแตกต่างกบับุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน มีค่านิยมในความสําเร็จ 
และมีการเลียนแบบพฤติกรรมการกระทาํผิดสูง จะทาํให้มีพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย์
สูงดว้ย ในขณะท่ีตวัแปรโอกาสในการประสบความสาํเร็จ มีทิศทางลบกบัพฤติกรรมการกระทาํผดิ
เก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์  นัน่คือ ถา้บุคคลมีโอกาสในการ
ประสบความสาํเร็จตํ่า จะทาํใหมี้พฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพยสู์ง 

นอกจากน้ีจากการวิเคราะห์แบบพรรณนาตวัแปรเดียวของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ ทั้ง 4 
ปัจจยั ไดแ้ก่ การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง ค่านิยมในความสาํเร็จ โอกาสในการประสบความสาํเร็จ 
และการเลียนแบบ มีผลการวิเคราะห์ดงัน้ี 
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1)  ปัจจัยการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง  พบว่า  โดยภาพรวมผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการคบหาสมาคมท่ีแตกต่างอยูใ่นระดบันอ้ย  ( = 2.23) ซ่ึงแต่ละ
ขอ้ยอ่ยมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1.77 ถึง 3.00 

2)  ปัจจยัค่านิยมในความสาํเร็จ พบวา่ โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นต่อค่านิยมในความสาํเร็จ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.96) ซ่ึงแต่ละขอ้ยอ่ยมีค่าเฉล่ีย
อยูร่ะหวา่ง 2.22 ถึง 3.76 

3)  ปัจจยัโอกาสในการประสบความสําเร็จ  พบว่า โดยภาพรวมผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อโอกาสในการประสบความสาํเร็จ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.30)  
ซ่ึงแต่ละขอ้ยอ่ยมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2.92 ถึง 3.69 

4)  ปัจจยัการเลียนแบบ  พบว่า โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อการเลียนแบบอยู่ในระดบัปานกลาง ( = 2.81) ซ่ึงแต่ละขอ้ย่อยมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 
1.90 ถึง 3.58 
 

5.1.2  การศึกษากลุ่มประชาชนทัว่ไป 
5.1.2.1  ปัจจยัพื้นฐาน 
จากการศึกษาปัจจยัพื้นฐาน พบว่า โดยส่วนใหญ่ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเป็นเพศหญิง        

คิดเป็นร้อยละ 53.1 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 46.9 มีอายตุ ํ่ากว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.7 มีการ
ประกอบอาชีพอิสระหรือรับจา้งทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 32.7 โดยมีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท     
คิดเป็นร้อยละ 58.0 นอกจากน้ีมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 43.6 และนบัถือ
ศาสนาพทุธ คิดเป็นร้อยละ 72.2 โดยส่วนใหญ่บิดา-มารดาอยูด่ว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ 51.8 

5.1.2.2  ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุระหว่างพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกับทรัพย ์          

(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ โดยใชก้ารคดัเลือกตวัแปรแบบขั้นตอนเขา้สู่
สมการทีละปัจจยั พบว่า มีตวัแปรอิสระเพียง 3 ตวัแปรเท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกับ
พฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ และ      
ตัวแปรอิสระกลุ่มน้ีสามารถอธิบายพฤติกรรมการกระทําผิดเ ก่ียวกับทรัพย์ได้ร้อยละ8.6                 
(R2 = 0.086) และจากการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุ (Beta) เพื่อพิจารณาจดัลาํดบั     
ความสําคญัให้แก่ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์
วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ พบวา่ ปัจจยัท่ีอธิบายพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ ไดดี้ท่ีสุดเรียงตามลาํดบัความสาํคญั คือ โอกาส
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ในการประสบความสาํเร็จ การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง และการให้คาํนิยามต่อการกระทาํผิด โดย            
ตัวแปรการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง และการให้คาํนิยามต่อการกระทําผิดมีทิศทางบวกกับ
พฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์  นัน่คือ 
ถา้บุคคลมีการคบหาสมาคมท่ีแตกต่างกบับุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนสูง หรือมีการให้คาํนิยาม        
ในทางบวกกบัพฤติกรรมการกระทาํผิด จะทาํให้มีพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพยสู์งดว้ย   
ในขณะท่ีโอกาสในการประสบความสาํเร็จมีทิศทางลบกบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์
นัน่คือ ถา้บุคคลมีโอกาสในการประสบความสาํเร็จตํ่า จะทาํให้มีพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบั
ทรัพยสู์งข้ึน 

นอกจากน้ีจากการวิเคราะห์แบบพรรณนาตวัแปรเดียวของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ ทั้ง 3 
ปัจจยั ไดแ้ก่ โอกาสในการประสบความสาํเร็จ การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง และการใหค้าํนิยามต่อ
การกระทาํผดิ มีผลการวิเคราะห์ดงัน้ี 

1)  ปัจจยัโอกาสในการประสบความสําเร็จ พบว่า โดยภาพรวมผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อโอกาสในการประสบความสําเร็จ อยู่ในระดบัมาก ( = 3.41)         
ซ่ึงแต่ละขอ้ยอ่ยมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.28 ถึง 3.58  

2)  ปัจจัยการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง  พบว่า  โดยภาพรวมผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการคบหาสมาคมท่ีแตกต่างอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ( = 1.71) ซ่ึงแต่
ละขอ้ยอ่ยมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1.34 ถึง 2.44 

3)  ปัจจัยการให้คาํนิยามต่อการกระทาํผิด พบว่า โดยภาพรวมผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการคบหาสมาคมท่ีแตกต่างอยูใ่นระดบันอ้ย ( = 1.98) ซ่ึงแต่ละ
ขอ้ยอ่ยมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1.73 ถึง 2.32 

 

5.2  การเปรียบเทยีบระหว่างกลุ่มผู้ต้องขงัทีก่ระทาํผดิเกีย่วกบัทรัพย์ (ลกัทรัพย์        
       วิง่ราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) และกลุ่มประชาชนทัว่ไป 
 

จากการศึกษาเปรียบเทียบการปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบั
ทรัพย ์เป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ ดว้ยสถิติ Multiple Regression จากกลุ่ม
ตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์
และปลน้ทรัพย)์ และ 2) กลุ่มประชาชนทัว่ไป โดยจากการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์พบวา่ 
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การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณกลุ่มผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราว
ทรัพย ์ ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์  ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมผดิเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์
วิ่งราวทรัพย ์ ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ ไดแ้ก่ การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง  ค่านิยมในความสาํเร็จ 
โอกาสในการประสบความสาํเร็จ และการเลียนแบบ      

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณกลุ่มประชาชนทัว่ไป ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
ผิดเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์  ไดแ้ก่ โอกาสในการประสบ
ความสาํเร็จ การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง และการใหค้าํนิยามต่อการกระทาํผดิ 

ดงันั้นเม่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์
(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณทั้งสองกลุ่ม 
จะพบวา่  

ปัจจยัการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกับ
ทรัพยเ์ช่นเดียวกนั 

และปัจจยัโอกาสในการประสบความสาํเร็จ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิด
เก่ียวกบัทรัพยเ์ช่นเดียวกนั 
 
5.3  สรุปผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
  

การศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก่ียวกบัผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผิดในคดี
เก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ จาํนวน 11 คน พบวา่ 
 

5.3.1  ข้อมูลทัว่ไป 
จากการสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัชายและผูต้อ้งขงัหญิงเก่ียวกับขอ้มูลทัว่ไป และนําขอ้มูลมา

วิเคราะห์ พบว่า ผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพยใ์นการสัมภาษณ์คร้ังน้ีประกอบดว้ยเพศชาย 
จาํนวน 6 คน และเพศหญิง จาํนวน 5 คน รวมทั้งส้ิน 11 คน มีอายขุณะกระทาํผิดและถูกจบั ตั้งแต่ 
18-42 ปี โดยส่วนใหญ่ก่อนเขา้มาอยู่ในเรือนจาํไดป้ระกอบอาชีพอิสระหรือรับจา้งทัว่ไป โดยมี
รายไดต้ ํ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน ซ่ึงกล่าวไดว้่า ผูต้อ้งขงัมีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง มีระดบั
การศึกษาสูงสุด คือ ระดบัมธัยมศึกษา นบัถือศาสนาพุทธ มีภูมิลาํเนาเดิมอยูใ่นเขตภาคกลาง ไดแ้ก่ 
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล นอกจากน้ีบิดาและมารดาของผูต้อ้งขงัมีลกัษณะท่ีไม่ไดอ้าศยัอยู ่    
ดว้ยกนั โดยมีจาํนวนพี่นอ้งตั้งแต่ 2 ถึง 5 คน  

ในส่วนของการกระทาํผดิของผูต้อ้งขงั พบวา่ โดยส่วนใหญ่ผูต้อ้งขงัไม่เคยมีการกระทาํผดิ
และถูกลงโทษมาก่อน และสําหรับโทษท่ีไดจ้ากการกระทาํผิดคร้ังน้ี มีระยะเวลาท่ีถูกตดัสินให้
จาํคุกเป็นระยะเวลา ตั้งแต่ 6-40 ปี โดยข้ึนอยูก่บัความรุนแรงของการกระทาํผดิท่ีแตกต่างกนัไป  
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5.3.2   ลกัษณะทางครอบครัว  
จากการสมัภาษณ์เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลผูต้อ้งขงัชายและผูต้อ้งขงัหญิงเก่ียวกบัลกัษณะทาง

ครอบครัว พบว่า ครอบครัวของผูต้อ้งขงัมีฐานะทางครอบครัวระดบัปานกลางถึงตํ่า และผูต้อ้งขงัท่ี
กระทาํผิดมกัจะถูกอบรมเล้ียงดูภายใตล้กัษณะของครอบครัวท่ีไม่สมบูรณ์หรือเป็นครอบครัว
แตกแยก กล่าวคือ ไดรั้บการอบรมเล้ียงดูจากบิดาหรือมารดาเท่านั้น ซ่ึงในส่วนของการอบรมเล้ียงดู
ของแต่ละครอบครัวมีความแตกต่างกนั โดยครอบครัวของผูก้ระทาํผิดส่วนใหญ่มกัอบรมสั่งสอน
ใหเ้ป็นคนดี มีคุณธรรม และส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีขาดการอบรมเล้ียงดู สั่งสอน แต่อยา่งไรก็ตาม ไม่ว่า
ผูต้อ้งขงัจะถูกอบรมเล้ียงดูอย่างไร ผูต้อ้งขงัมกัจะมีความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว มีการสนทนา
พดูคุย และแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างครอบครัวนอ้ย รวมถึงมีการแสดงพฤติกรรมกระทาํผิด
เช่นเดียวกนั 
 

5.3.3  ลกัษณะชุมชนทีอ่ยู่อาศัย  
จากการสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลผูต้อ้งขงัชายและผูต้อ้งขงัหญิงเก่ียวกบัลกัษณะ

ชุมชนท่ีอาศยัอยู่ พบว่า โดยส่วนใหญ่ลกัษณะชุมชนท่ีอยู่อาศยัของผูต้อ้งขงัมีสภาพแวดลอ้มดี 
ไม่ได้อยู่ในบริเวณท่ีเป็นชุมชนแออดั หรือเป็นแหล่งมัว่สุมหรือแหล่งอาชญากรรมต่างๆ แต่มี
ผูต้อ้งขงัส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีมีอาศยัอยูใ่นลกัษณะชุมชนท่ีมีสภาพแวดลอ้มไม่ดี เป็นชุมชนแออดั และ
เป็นแหล่งก่ออาชญากรรมรูปแบบต่างๆ เช่น ยาเสพติด เป็นตน้ 
 

5.3.4  การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง 
จากการสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัชายและผูต้อ้งขงัหญิงในประเด็นของการคบหาสมาคมกบักลุ่ม

เพื่อนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนั พบว่า โดยส่วนใหญ่ผูต้อ้งขงัมกัมีปฏิสัมพนัธ์ มีความ
เก่ียวขอ้ง หรือมีการคบหาสมาคมไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางออ้มกบับุคคลท่ีมีพฤติกรรมกระทาํ
ผดิ เช่น ลกัทรัพย ์ชิงทรัพย ์ยาเสพติด เป็นตน้ โดยการคบหาสมาคมกบัผูท่ี้มีพฤติกรรมกระทาํผดิมกั
มีจาํนวน 2-8 คน มีการคบหาสมาคมประมาณ 2 คร้ังต่อสัปดาห์เป็นอยา่งตํ่า จนมีการคบหาสมาคม
กนัทุกวนั โดยระยะเวลาท่ีมีการคบหาสมาคมตั้งแต่ 2 เดือน ถึง 10 ปี  

 
5.3.5  การให้คาํนิยามต่อการกระทาํผดิ 
จากการสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัชายและผูต้อ้งขงัหญิงในประเด็นของการให้คาํนิยามต่อการ

กระทาํผดิ พบวา่ ผูต้อ้งขงัทั้งหญิงและชายส่วนใหญ่มีทศันคติและใหค้วามหมายทัว่ไปทางสงัคมต่อ
พฤติกรรมการกระทาํผดิว่า พฤติกรรมการกระทาํผดิ หรืออาชญากรรมเป็นส่ิงไม่ดี แต่ในขณะเดียวกนั
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ผูต้ ้องขงัก็มีการให้คาํนิยามต่อการกระทาํผิดของเฉพาะบุคคลไปในทิศทางบวกหรือยอมรับ
พฤติกรรมท่ีกระทาํผิดกฎหมาย กล่าวคือ ทศันคติในทิศทางบวกต่อพฤติกรรมอาชญากรรม จะ
ส่งผลให้ผูต้อ้งขงัไม่ยอมรับกฎหมายหรือบรรทดัฐานของสังคม และมีทศันคติท่ีเห็นว่าพฤติกรรม
การกระทาํผิดสามารถกระทาํได ้อีกทั้งทศันคติจะชกัจูงให้ผูต้อ้งขงัเช่ือว่าการกระทาํผิดกฎหมาย
เป็นส่ิงท่ีตอ้งการและถูกตอ้งหรือสามารถกระทาํได ้รวมถึงจะหาเหตุผลเขา้ขา้งตนเองในการกระทาํ
ผดินั้นๆ และแสดงพฤติกรรมกระทาํผดิภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางสงัคมท่ีแตกต่างกนัออกมา 
 
 5.3.6  การสนับสนุนในการกระทาํผดิ 

จากการสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัชายและผูต้อ้งขงัหญิงในประเด็นของการสนับสนุนท่ีแตกต่าง  
พบว่า ผูต้ ้องขังทั้ งชายและหญิงส่วนใหญ่เคยได้รับการสนับสนุนท่ีแตกต่างบ้างในกรณีของ
พฤติกรรมเบ่ียงเบนอ่ืนๆท่ีไม่ถือเป็นกระทาํผิดกฎหมายร้ายแรง เช่น ไดรั้บการสนับสนุนในทิศ
ทางบวกในลกัษณะของการไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน ในขณะท่ีผูต้อ้งขงัทั้งชายและหญิงส่วน
ใหญ่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนท่ีแตกต่างในกรณีท่ีเป็นการกระทาํผิดกฎหมายร้ายแรง เช่น           
ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพยม์าก่อน เน่ืองจาก ผูต้อ้งขงัทั้งชายและหญิงส่วน
ใหญ่ไม่เคยกระทาํผดิกฎหมาย  และการกระทาํผดิรวมถึงการรับโทษคร้ังน้ีถือเป็นคร้ังแรก ดงันั้นจึง
ไม่ก่อใหเ้กิดการสนบัสนุนในการกระทาํผดิข้ึน ไม่ว่าการสนบัสนุนในทิศทางบวก เช่น การกระทาํ
ผิดเก่ียวกบัทรัพย ์และทาํให้ร่ํารวยข้ึน และการสนับสนุนในทิศทางลบ เช่น ผูก้ระทาํผิดสามารถ
หลบหนีการลงโทษทางกฎหมายได ้ นอกจากน้ีการไดรั้บการลงโทษจาํคุกคร้ังน้ีของผูต้อ้งขงัทั้ง
ชายและหญิง ทาํให้ผูต้อ้งขงัทุกคนรู้สึกถึงการไม่ไดรั้บการสนบัสนุนทั้งในทิศทางบวกและลบ จึง
ส่งผลให้ผูต้อ้งขงัทุกคนมีความคิดเห็นต่อการกระทาํผิด คร้ังต่อไปว่า  จะไม่กระทาํผิดซํ้ าอีกหากมี
การพน้โทษ ทั้งน้ีเพราะไม่ไดท้าํใหผู้ต้อ้งขงัร่ํารวยข้ึน และยงัคงตอ้งถูกลงโทษทางกฎหมายอีกดว้ย 
 
 5.3.7  การเลยีนแบบ 

จากการสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัชายและผูต้อ้งขงัหญิงในประเด็นของการเลียนแบบ พบว่า 
พฤติกรรมการกระทาํผดิของผูต้อ้งขงัทั้งชายและหญิง ถือเป็นส่วนนอ้ยจากการสัมภาษณ์  มีรูปแบบ
มาจากการเลียนแบบโดยหากพิจารณาจากกลุ่ม 3 กลุ่ม คือ ครอบครัว กลุ่มเพื่อน และส่ือต่างๆ โดย
กลุ่มเพื่อนท่ีคบหาสมาคมอยู่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการกระทาํผิดมากท่ีสุด รองลงมาคือ  
กลุ่มครอบครัว และส่ือต่างๆ ตามลาํดบั  

จะเห็นว่ากลุ่มเพื่อนท่ีผูต้อ้งขงัมีการคบหาสมาคมนั้น จะมีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบน ตั้งแต่
พฤติกรรมเบ่ียงเบนเล็กน้อย เช่น  เล่นการพนัน ด่ืมสุรา ใชส้ารเสพติด เป็นตน้ ไปจนกระทัง่การ
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กระทาํผิดกฎหมายท่ีรุนแรง กล่าวไดว้่า กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม ใน
รูปแบบของการทาํตาม และการคลอ้ยตามทั้งท่ีไม่รู้ตวั และรู้ตวัโดยไม่ไดค้าํนึงถึงความถูกตอ้ง และ
ผลลพัธ์ของการกระทาํท่ีจะเกิดข้ึน  

อีกทั้งพฤติกรรมเบ่ียงเบนท่ีมีการทาํตามกลุ่มเพื่อนไดมี้การทาํตามมาหลายคร้ัง และเป็น
ระยะเวลานาน จึงทาํใหเ้ห็นว่าการกระทาํผดิเป็นส่ิงท่ีสามารถกระทาํผดิไดต้ามตอ้งการ  และเตม็ใจ
ท่ีกระทาํ และการทาํตามพฤติกรรมการกระทาํผิดจากกลุ่มเพื่อนยงัทาํให้ผูต้อ้งขงัเกิดความรู้สึก
ภาคภูมิใจ หรือมีความเป็นพวกเดียวกนัในกลุ่มเพื่อนมากข้ึน ดงันั้นจึงส่งผลใหผู้ต้อ้งไม่ลงัเลท่ีจะทาํ
ตามกลุ่มเพื่อนท่ีมีการพฤติกรรมการกระทาํผดิดว้ย 
 

5.3.8  ค่านิยมในความสําเร็จ 
จากการสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัชายและผูต้อ้งขงัหญิงในประเด็นของการค่านิยมในความสาํเร็จ 

พบวา่ ผูต้อ้งขงัชายและผูต้อ้งขงัหญิงมีค่านิยมในความสาํเร็จหรือการใหคุ้ณค่ากบัส่ิงท่ีพึงปรารถนา
ก่อนการถูกลงโทษทางอาญาคลา้ยคลึงกนั โดยแบ่งค่านิยมในความสาํเร็จออกเป็น 2 ช่วงเวลา ไดแ้ก่ 
1) ก่อนไดรั้บการลงโทษทางอาญา และ 2) หลงัไดรั้บการลงโทษทางอาญา (จาํคุก) กล่าวคือ 1) ก่อน
ไดรั้บการลงโทษทางอาญา มีค่านิยมในความสาํเร็จเก่ียวกบัการมีการศึกษาท่ีดี มีหนา้ท่ีการงานท่ีดี 
และการมีวตัถุส่ิงทองภายนอกท่ีสามารถอาํนวยความสะดวกสบายในการใชชี้วิต เช่น บา้น รถยนต ์
เงินทอง ทั้งน้ีเพื่อใหชี้วิตมีฐานะความเป็นอยูท่ี่ดี เทียบเท่ากบัคนอ่ืนในสังคม และ 2) หลงัไดรั้บการ
ลงโทษทางอาญา (จาํคุก) มีค่านิยมในความสาํเร็จหรือใหคุ้ณค่ากบัส่ิงท่ีพึงปรารถนาเปล่ียนแปลงไป 
โดยผูต้อ้งขงัทั้งชายและหญิงจะมีค่านิยมในความสาํเร็จหรือใหคุ้ณค่าในความสาํเร็จในเร่ืองของการ
มีชีวิตท่ีเรียบง่าย และมีจิตใจท่ียอมรับกบัชีวิตท่ีเป็นอยู่มากข้ึน รวมถึงส่ิงท่ีพึงปรารถนาไม่ใช่วตัถุ
ส่ิงของภายนอก โดยส่ิงใดท่ีตอ้งการพยายามทาํใหไ้ดม้าเท่าท่ีจะทาํได ้และจะทาํใหดี้ท่ีสุด อีกทั้งให้
คุณค่ากบัการมีชีวิตท่ีมีความสุขอนัเกิดจากจิตใจภายในมากกวา่ 
 
 5.3.9  ความหลงใหลในทรัพย์สินเงินทอง 

จากการสมัภาษณ์ผูต้อ้งขงัชายและผูต้อ้งขงัหญิงในประเดน็ของความหลงใหลในทรัพยสิ์น
เงินทอง พบว่า ผูต้อ้งขงัทั้งชายและหญิงส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่าทรัพยสิ์นเงินทองเป็นปัจจยัท่ี
จาํเป็น และมีความสาํคญัมาก และปรารถนาท่ีจะมีทรัพยสิ์นเงินทองจาํนวนมาก และอาจกล่าวไดว้่า 
ทรัพยสิ์นเงินทองสําหรับผูต้อ้งขงัแลว้ คือพระเจา้ แต่อย่างไรก็ตามหลงัจากผูต้อ้งขงัไดรั้บการ
ลงโทษตามกฎหมายให้จาํคุกในคดีความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และ
ปลน้ทรัพย)์ ทาํให้ความคิดเห็นของผูต้อ้งขงัต่อการให้คุณค่าของทรัพยสิ์นเงินทองมีทิศทางท่ี
เปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ จากเดิมท่ีมีความคิดเห็นว่าทรัพยสิ์นเงินทองเป็นปัจจยัท่ีจาํเป็น และมี
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ความสาํคญัมาก ไดล้ดคุณค่าลงและมีความคิดเห็นว่า ทรัพยสิ์นเงินไม่ใช่ส่ิงท่ีสาํคญัมาก เพียงแค่มี
เพียงพอต่อการใชชี้วิตเท่านั้น หรือกล่าวไดว้า่ ทรัพยสิ์นเงินทองไม่ใช่พระเจา้อีกต่อไป  
 

5.3.10  โอกาสในการประสบความสําเร็จ 
จากการสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัชายและผูต้อ้งขงัหญิงในประเด็นของโอกาสในการประสบ

ความสาํเร็จ พบว่า ผูต้อ้งชายและผูต้อ้งขงัหญิงมีโอกาสในการประสบความสาํเร็จท่ีไม่เท่าเทียมกนั 
คือ ตั้งแต่ระดบัตํ่าไปจนถึงระดบัสูง แต่ส่ิงหน่ึงท่ีผูต้อ้งขงัมีลกัษณะเดียวกนั คือ การเลือกใชว้ิธีการ
ให้ได้มาซ่ึงความสําเร็จท่ีสังคมไม่ยอมรับ หรือเป็นวิธีการท่ีผิดกฎหมาย กล่าวคือ ผูต้อ้งขงัท่ีมี
โอกาสในการประสบความสาํเร็จในชีวิตตํ่า ตกอยูภ่ายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีกดดนั ทาํใหก้ารประสบ
ความสาํเร็จในชีวิตมีนอ้ย จึงเลือกวิธีการใหไ้ดม้าซ่ึงความสาํเร็จท่ีผดิ และผูต้อ้งขงัท่ีมีโอกาสในการ
ประสบความสาํเร็จสูง แมจ้ะมีโอกาสท่ีจะประสบความสาํเร็จไดม้าก แต่กลบัตดัโอกาสท่ีตนเองมี
ใหจ้นกระทัง่ตอ้งเลือกใชว้ิธีการท่ีใหไ้ดม้าซ่ึงความสาํเร็จท่ีผดิกฎหมายดว้ยเช่นกนั 

 
5.3.11  การลงโทษทางอาญา 
จากการสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัชายและผูต้อ้งขงัหญิงในประเด็นของการลงโทษทางอาญาของ

กฎหมายไทย พบวา่ ก่อนการไดรั้บโทษทางอาญาของผูต้อ้งขงัชายและผูต้อ้งขงัหญิง รับรู้ถึงว่าหาก
มีการกระทาํผิดจะตอ้งไดรั้บการลงโทษตามกฎหมาย แต่ไม่ไดรั้บรู้ถึงความรุนแรงของโทษท่ีจะ
ไดรั้บ แต่หลงัจากมีการกระทาํผิดกฎหมายข้ึน และไดรั้บการลงโทษทางอาญาตามกฎหมาย ทาํให้
ผูต้อ้งขงัชายและผูต้อ้งขงัหญิงมีความคิดเห็นต่อการลงโทษทางอาญาของกฎหมายไทยวา่ 

การลงโทษทางอาญาของกฎหมายไทยมีความรุนแรง แต่ทั้ งน้ีมีการลดหย่อนโทษง่าย
เกินไป จึงทาํใหบุ้คคลไม่สาํนึกผดิหรือเกรงกลวัต่อการลงโทษ และกลบัมากระทาํผดิซํ้ าอีก รวมทั้ง
การลงโทษทางอาญาไม่มีความแน่นอน กล่าวคือคือ มีการจบัตวัผูก้ระทาํผิดท่ีไม่ใช่ผูท่ี้กระทาํผิด
แทจ้ริง หรือมีการเลือกปฏิบัติ จึงทาํให้กฎหมายขาดความน่าเช่ือถือ และไม่สามารถป้องกัน
อาชญากรรมไดอ้ยา่งแทจ้ริง แต่อยา่งไรก็ตามผูต้อ้งขงักลบัมีความคิดเห็นว่าการลงโทษทางอาญามี
ความรวดเร็ว นั่นหมายถึง สามารถจบัตวัผูก้ระทาํผิดไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว ทาํให้ผูก้ระทาํผิดไม่
สามารถหลบหนีไดท้นัเวลา  
 

5.4  ทดสอบสมมตฐิาน 
  

 จากการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกับทรัพย ์         
(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ ทั้งสองกลุ่มการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะห์
กลุ่มผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์และ 2) การวิเคราะห์กลุ่มประชาชนทัว่ไป พบว่า ทั้งสอง
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กลุ่มมีตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์   (ลกัทรัพย ์วิ่งราว
ทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ ทั้งท่ีเหมือนและแตกต่างกนั ไดแ้ก่   

1) ตวัแปรการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง  (เหมือนกนัทั้งสองกลุ่ม) 
2) ตวัแปรการใหค้าํนิยามต่อการกระทาํผดิ (กลุ่มประชาชนทัว่ไป) 
3) ตวัแปรการเลียนแบบ (กลุ่มผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย)์ 
4) ตวัแปรค่านิยมในความสาํเร็จ (กลุ่มผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย)์ 
5) ตวัแปรโอกาสในการประสบความสาํเร็จ (เหมือนกนัทั้งสองกลุ่ม) 

โดยแต่ละตวัแปรในการศึกษาในแต่ละกลุ่มต่างมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผดิ
เก่ียวกบัทรัพย ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และระดบั 0.05  จึงเป็นการยอมรับสมมติฐาน
ท่ีกาํหนดไว ้ดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 การคบหาสมาคมกบับุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมกระทาํผดิ 

สมมติฐานท่ี 2 การให้คาํนิยามต่อพฤติกรรมการกระทาํผิดในทางบวก มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการกระทาํผดิ 
 สมมติฐานท่ี 4 การเลียนแบบพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบน มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมกระทาํผดิ 
 สมมติฐานท่ี 5 การท่ีบุคคลมีค่านิยมในความสาํเร็จสูง มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
กระทาํผดิ 
 สมมติฐานท่ี 7 การท่ีบุคคลมีโอกาสในการประสบความสําเร็จตํ่า มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมกระทาํผดิ 
 ดงันั้นจากผลการวิเคราะห์ พบว่า ในการทดสอบสมมติฐานปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์เป็นการยอมรับสมมติฐานทั้งส้ิน 5 สมมติฐาน จากทั้งหมด 
10 สมมติฐาน  
 

5.5  อภปิรายผลการวจิยั 
 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกับทรัพย ์        
(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ ทั้งสองกลุ่มการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะห์
กลุ่มผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์ และ 2) การวิเคราะห์กลุ่มประชาชนทัว่ไป พบว่า ตวัแปร
อิสระ ไดแ้ก่ การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง การให้คาํนิยามต่อการกระทาํผิด การเลียนแบบ  ค่านิยม
ในความสาํเร็จ และโอกาสในการประสบความสาํเร็จ มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการกระทาํผิด
เก่ียวกบัทรัพยใ์นแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั โดยสามารถอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
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5.5.1  ตัวแปรการคบหาสมาคมทีแ่ตกต่าง  
จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า การคบหาสมาคมท่ีแตกต่างมีความสัมพนัธ์กบัการ

กระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์ (ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ ตามตารางท่ี  14 และ
ตารางท่ี 27 ทั้งน้ีท่ีการคบหาสมาคมท่ีแตกต่างมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผดิ  สามารถ
อธิบายไดว้า่ การคบหาสมาคมท่ีแตกต่างกบับุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน จะเป็นการเปิดโอกาสให้
เขา้สู่กระบวนการท่ีทาํให้บุคคลยอมรับพฤติกรรมผิดกฎหมาย รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคล
ไดมี้การเลียนแบบ และการสนบัสนุนพฤติกรรมอาชญากรรมดว้ย โดยกลุ่มบุคคลท่ีมีความสาํคญั
ต่อการยอมรับและเลียนแบบพฤติกรรมเบ่ียงเบน คือ ครอบครัวและเพื่อนฝูง รองลงมาคือ เพื่อน
บา้น อาจารย ์หรือครู กฎหมายและผูมี้อาํนาจปกครอง ตลอดจนส่ือมวลชนหรือแหล่งท่ีมาของ
ทศันคติหรือรูปแบบต่างๆ (พรชยั ขนัตี, 2553: 225) และจากผลการศึกษาเชิงคุณภาพผูต้อ้งขงัท่ี
กระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์  พบว่า ผูต้อ้งขงัมีการคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือ
กระทาํผิดกฎหมายจริง โดยส่วนใหญ่มกัมีปฏิสัมพนัธ์ มีความเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้ม     
กบับุคคลท่ีมีพฤติกรรมกระทาํผดิ เช่น ลกัทรัพย ์ชิงทรัพย ์ยาเสพติด เป็นตน้ ดงันั้นผูต้อ้งขงัท่ีมีการ
คบหาสมาคมกับบุคคลท่ีมีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบน จึงเป็นโอกาสให้เข้าสู่กระบวนการยอมรับ
พฤติกรรมท่ีผดิกฎหมาย ตลอดจนมีการเลียนแบบพฤติกรรมในท่ีสุด และนาํไปสู่ขอ้สรุปไดว้่า การ
คบหาสมาคมท่ีแตกต่างเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์

และงานวิจยัท่ีสนับสนุนถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรการคบหาสมาคมท่ีแตกต่างกบั
พฤติกรรมการกระทาํผดิ สามารถพิจารณาไดด้งัน้ี 

Bosiakoh and Andoh (2010) ไดศึ้กษา Differential Association Theory and Juvenile 
Delinquency in Ghana’s Capital City–Accra: the Case of Ghana Borstal Institute และผลการศึกษา
พบว่า พฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือพฤติกรรมการกระทาํผิดของเยาวชนในสถานกกักนัของการ์นา มี
ความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกต่างของซทัเทอร์แลน กล่าวคือ กลุ่มเพื่อนจะมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมเบ่ียงเบนของบุคคล โดยกลุ่มเพื่อนจะมีการแสดงพฤติกรรมเบ่ียงเบนใหเ้ห็น 
และเพิ่มระดบัความรุนแรงของพฤติกรรมเบ่ียงเบนมากข้ึน ซ่ึงพฤติกรรมเบ่ียงเบนเหล่าน้ีไดมี้การ
แสดงให้เห็นทั้งพฤติกรรม และเทคนิคต่างๆ ตลอดจนกลายเป็นการเรียนรู้เป็นระยะเวลานาน 
จนกระทัง่ทาํใหบุ้คคลท่ีอยูใ่นกลุ่มเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนมีลกัษณะพฤติกรรมเช่นเดียวกนั  

Wolfe and Higgins (2009) ไดท้าํการศึกษา Explaining Deviant Peer Associations: An 
Examination of Law Self-control, Ethical Predispositions, Definitions, and Digital Piracy พบว่า 
พฤติกรรมการละเมิดลิขสิทธ์ิก่อนหนา้ มีอิทธิพลต่อการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
บุคคลท่ีมีส่วนในการละเมิดลิขสิทธ์ิซอร์ฟแวร์ ย่อมมีเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมท่ีเหมือนกนั และความ
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โนม้เอียงทางจริยธรรมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการคบหาสมาคมกลุ่มเพื่อนท่ีเบ่ียงเบน  กล่าวคือ 
เม่ือความโนม้เอียงทางจริยธรรมของบุคคลมีมากข้ึน จะมีลกัษณะการละเมิดลิขสิทธ์ิดิจิทลัมากข้ึน 

จิตราภรณ์ จิตรธร (2551) ไดท้าํการศึกษา การกระทาํความผิดซํ้ าของเด็กและเยาวชนใน
ฐานความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์ศึกษาเชิงทฤษฎีการควบคุมตนเอง การควบคุมทางสงัคม และการคบหา
สมาคมท่ีแตกต่าง พบว่า ปัจจยัดา้นการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง มีผลต่อการกระทาํผิดซํ้ าของเด็ก
และเยาวชนในฐานความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์ไดแ้ก่ การคบเพื่อนท่ีมีประสบการณ์ในการกระทาํผิด
เก่ียวกบัทรัพย ์เช่น ลกัเลก็ขโมยนอ้ย ปลน้ทรัพย ์เป็นตน้ และเคยถูกจบักุมในฐานความผดิเก่ียวกบั
ทรัพย ์การไปมาหาสู่ หรือคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีกระทาํผดิ 

ศุภกานดา  สุขศรีวงษ ์(2550) ไดท้าํการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการกระทาํผดิในคดีเก่ียวกบั
ยาเสพติดให้โทษของเด็กและเยาวชน: ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พบว่า ปัจจยัด้านการคบหาสมาคมท่ีแตกต่างมีผลต่อการกระทาํความผิดในคดี
เก่ียวกบัยาเสพติดใหโ้ทษของเดก็และเยาวชน 

วริศรา ศิริสุทธิเดชา (2546) ไดท้าํการศึกษา ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการกระทาํผิดของ
ผูต้อ้งขงัในคดีลกัทรัพย:์ ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจาํพิเศษกรุงเทพมหานคร พบว่า มูลเหตุท่ีส่งผลต่อ
การกระทาํผิดลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การว่างงาน  ความตอ้งการทรัพยสิ์นเงินทอง 
ความขดัแยง้ในครอบครัว เพื่อนชกัชวนติดยาเสพติด ความทา้ทาย การเลียนแบบสภาพแวดลอ้มท่ี
เป็นแหล่งอาชญากรรม และความตอ้งการเรียกร้องความสนใจ อีกทั้งจากการทดสอบปัจจยัแวดลอ้ม
ทางสังคมและปัจจยัจิตวิทยา พบว่า ความสัมพนัธ์ในครอบครัว การคบเพื่อน สภาพแวดลอ้มในชุมชน 
และค่านิยม มีความสมัพนัธ์กบัมูลเหตุจูงใจในการกระทาํผดิคดีลกัทรัพย ์

ฉลอง สุขจันทร์ (2542) ได้ทําการศึกษา การกระทําผิดของเด็กและเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีปลน้ทรัพย ์พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการกระทาํผิดของเด็กและ
เยาวชนในคดีปลน้ทรัพย ์พบว่า ความสัมพนัธ์ในครอบครัวในส่วนของวิธีการลงโทษของบิดา
มารดา จะใชก้ารตกัเตือนมากท่ีสุด และความสัมพนัธ์ในครอบครัวของเด็กและเยาวชนอยูใ่นระดบั
ปานกลาง นอกจากน้ีปัจจยัดา้นการคบเพื่อน พบว่า ส่วนใหญ่มีความใกลชิ้ดกบัเพื่อนมีพฤติกรรมท่ี
ไม่เหมาะสม อีกทั้งเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ติดยาเสพติด โดยใชบุ้หร่ี ยาบา้มากท่ีสุดตามลาํดบั 
นอกจากน้ีเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เคยถูกจบัมาก่อนและมกัจะเป็นความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึง
ทรัพยท่ี์ไดจ้ากการลงมือกระทาํผดิจะนาํไปใชส่้วนตวัมากท่ีสุด  
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5.5.2  ตัวแปรการให้คาํนิยามต่อการกระทาํผดิ 
จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า การให้คาํนิยามต่อการกระทาํผิดมีความสัมพนัธ์กบั

การกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ ตามตารางท่ี 27ทั้งน้ี
ท่ีการใหค้าํนิยามต่อการกระทาํผดิมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการกระทาํผดิ สามารถอธิบายไดว้่า  
ในแต่ละบุคคลจะมีการให้คาํนิยามต่อสถานการณ์ต่างๆท่ีแตกต่างกนั โดยการให้คาํนิยามจะมีทั้ง
การให้คาํนิยามทัว่ไป ซ่ึงหมายถึง การยอมรับตามบรรทดัฐาน กฎระเบียบ หรือกฎหมายของสังคม 
และคาํนิยามเฉพาะ ซ่ึงหมายถึง การท่ีบุคลให้ความหมาย หรือความคิดเห็นต่อสถานการณ์ใดเป็น
การเฉพาะ โดยหากบุคคลมีการให้คาํนิยามเฉพาะต่อการกระทาํผิดในทิศทางบวก เช่น เช่ือว่า
สามารถลกัทรัพยไ์ด ้ถา้มีเหตุผลจาํเป็น เป็นตน้ กย็อ่มจะทาํใหมี้พฤติกรรมการกระทาํผดิเกิดข้ึนดว้ย          
(พรชยั ขนัตี, 2553: 225) และจากกผลการศึกษาวิเคราะห์เชิงคุณภาพผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบั
ทรัพย ์พบว่า ผูต้อ้งขงัมีทศันคติในทิศทางบวกต่อพฤติกรรมอาชญากรรม ซ่ึงส่งผลให้ผูต้อ้งขงัไม่
ยอมรับกฎหมายหรือบรรทดัฐานของสงัคม และมีทศันคติท่ีเห็นว่าพฤติกรรมการกระทาํผดิสามารถ
กระทาํได ้ตลอดจนเช่ือว่าการกระทาํผิดกฎหมายเป็นส่ิงท่ีตอ้งการและถูกตอ้งท่ีจะสามารถกระทาํ
ได ้จนนาํไปสู่การกระทาํผิดในท่ีสุด ดงันั้นนาํไปสู่ขอ้สรุปไดว้่า การให้คาํนิยามต่อการกระทาํผิด
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์

และงานวิจยัท่ีสนบัสนุนถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรการให้คาํนิยามต่อการกระทาํผิด
กบัพฤติกรรมการกระทาํผดิ สามารถพิจารณาไดด้งัน้ี 

Wolfe and Higgins (2009) ไดท้าํการศึกษาว่าตวัแปรใดท่ีจะสามารถอธิบายการละเมิด
ลิขสิทธ์ิในกลุ่มเพื่อนได ้และจากการศึกษา พบว่า อาย ุเพศ การควบคุมตนเองตํ่า สามารถอธิบาย
ถึงการรวมกลุ่มเพื่อนท่ีเบ่ียงเบนได ้โดยบุคคลท่ีมีอายุนอ้ยจะมีการรวมกลุ่มกบัเพื่อนท่ีเบ่ียงเบน
มากกว่า และบุคคลท่ีมีคาํนิยามท่ีเขม้แขง็ในการช่ืนชอบต่อการละเมิดลิขสิทธ์ิ จะมีแนวโนม้การ
รวมกลุ่มกบัเพื่อนท่ีเบ่ียงเบนมากกว่าอีกเช่นกนั นอกจากน้ีพบว่าพฤติกรรมการละเมิดลิขสิทธ์ิ
ก่อนหน้า มีอิทธิพลต่อการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลท่ีมีส่วนในการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิซอร์ฟแวร์ ยอ่มมีเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมท่ีเหมือนกนั และความโนม้เอียงทางจริยธรรม
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการคบหาสมาคมกลุ่มเพื่อนท่ีเบ่ียงเบน  กล่าวคือ เม่ือความโนม้เอียง
ทางจริยธรรมของบุคคลมีมากข้ึน จะมีลกัษณะการละเมิดลิขสิทธ์ิดิจิทลัมากข้ึน 

ศุภกานดา  สุขศรีวงษ ์(2550) ไดท้าํการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการกระทาํผดิในคดีเก่ียวกบั
ยาเสพติดให้โทษของเด็กและเยาวชน: ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พบว่า ปัจจยัการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมมีผลต่อการกระทาํความผดิในคดีเก่ียวกบัยา
เสพติดใหโ้ทษของเดก็และเยาวชน 
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สาธิต  นาวานุเคราะห์ (2549) ได้ทาํการศึกษา ปัจจัยท่ีสัมพนัธ์กับการกระทาํความผิด
เก่ียวกับทรัพยข์องผูต้อ้งขงัเรือนจาํกาญจนบุรี พบว่า ปัจจยัทางสังคม ได้แก่ ด้านสัมพนัธภาพ
ภายในครอบครัวกบัการกระทาํความผดิ ลกัษณะเขตท่ีอยูอ่าศยักบัการกระทาํความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
การคบเพื่อนของผูต้อ้งขงักบัการกระทาํความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์ปัจจยัดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ แรงจูงใจให้
กระทาํความผิดของผูต้อ้งขงักับการกระทาํความผิดเก่ียวกับทรัพย์ ทศันคติท่ีมีต่อการกระทาํ
ความผดิของผูต้อ้งขงักบัการกระทาํความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์และค่านิยมเก่ียวกบัการกระทาํความผิด
ของผูต้อ้งขงักบัการกระทาํความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์กนักบัการกระทาํผิดเก่ียวกบั
ทรัพยใ์นระดบันอ้ย 

 
5.5.3  ตัวแปรการเลยีนแบบ 
จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบวา่ การเลียนแบบมีความสมัพนัธ์กบัการกระทาํผดิเก่ียวกบั

ทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ จากตารางท่ี 14 ทั้งน้ีท่ีการเลียนแบบมี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการกระทาํผิด สามารถอธิบายไดว้่า  บุคคลท่ีไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งและ
สังเกตพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอยา่งยิง่บุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือพฤติกรรมการ
กระทาํผดิ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการกาํหนดรูปแบบพฤติกรรม ตลอดจนนาํไปสู่การเลียนแบบพฤติกรรม
การกระทาํผดิข้ึน (พรชยั ขนัตี, 2553: 226) และจากผลการศึกษาเชิงคุณภาพผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผิด
เก่ียวกบัทรัพย ์พบว่า ผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่มีการเลียนแบบพฤติกรรมการกระทาํผิดจากกลุ่มเพื่อน ซ่ึง
ไดมี้การทาํตามมาหลายคร้ัง และเป็นระยะเวลานาน จึงทาํให้เห็นว่าการกระทาํผดิเป็นส่ิงท่ีสามารถ
กระทาํผดิไดต้ามตอ้งการ และเตม็ใจท่ีกระทาํ จนนาํไปสู่การกระผดิในท่ีสุด ดงันั้น นาํไปสู่ขอ้สรุป
ไดว้า่ การเลียนแบบเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์

และงานวิจยัท่ีสนบัสนุนถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรการเลียนแบบกบัพฤติกรรมการ
กระทาํผดิ สามารถพิจารณาไดด้งัน้ี 

รุจิรัชช์ญานันท ์ชยัแกว้ และ อนุษา  เลิศโตมรสกุล (2554) ไดท้าํการศึกษา ทฤษฎีการ
เลียนแบบกบัพฤติกรรมการปาหิน พบว่า การเลียนแบบมีการรับรู้เร่ืองราวกบัคดีท่ีมีพฤติการณ์ปา
หินมาก่อนท่ีจะกระทาํความผิด โดยส่วนใหญ่เคยรับรู้ผ่านทางส่ือต่างๆ มีการให้ความสนใจกบั
พฤติกรรมการปาหินท่ีไดรั้บรู้รับทราบมา ความรู้สึกต่อผูก้ระทาํผดิในคดีท่ีมีพฤติการณ์ปาหินท่ีถูก
นําเสนอผ่านส่ือมีทั้งในแง่บวกและแง่ลบ การรับรู้ในเร่ืองการถูกจบักุมตวัและการถูกลงโทษ
ผูก้ระทาํผิดท่ีมีพฤติการณ์ปาหิน ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าถูกจับกุมตวัได้ และไม่รู้ว่ามีการถูกลงโทษ
อยา่งไร และผูก้ระทาํผดิทุกคนคิดวา่พฤติกรรมปาหินเป็นเร่ืองท่ีทาํตามไดง่้าย 
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5.5.4  ตัวแปรค่านิยมในความสําเร็จ 
จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบวา่ ค่านิยมในความสาํเร็จมีความสมัพนัธ์กบัการกระทาํผดิ

เก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ ตามตารางท่ี 14  ทั้งน้ีท่ีค่านิยมใน
ความสาํเร็จมีความสัมพนัธ์ต่อการกระทาํผิด สามารถอธิบายไดว้่า การมีค่านิยมในความสาํเร็จท่ีสูง 
ย่อมช้ีนาํให้บุคคลแสวงหาวิธีเพื่อการไดม้าซ่ึงความสาํเร็จนั้นดว้ย ไม่ว่าจะเป็นทรัพยสิ์น เงินทอง 
วตัถุ ส่ิงของต่างๆ ซ่ึงหากบุคคลไม่สามารถแสวงหาส่ิงท่ีตอ้งการดว้ยวิธีท่ีถูกกฎหมายได ้ จะทาํให้
บุคคลแสวงหาส่ิงท่ีตอ้งการแมว้่าจะเป็นวิธีท่ีผิดกฎหมายก็ตาม (พรชยั ขนัตี, 2553: 205)  และจาก
ผลการศึกษาวิเคราะห์เชิงคุณภาพผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์พบว่า ก่อนไดรั้บการลงโทษ
ทางอาญา ผูต้อ้งขงัมีค่านิยมในความสาํเร็จเก่ียวกบัการมีการศึกษาท่ีดี มีหนา้ท่ีการงานท่ีดี และการมี
วตัถุส่ิงทองภายนอกท่ีสามารถอาํนวยความสะดวกสบายในการใชชี้วิต เช่น บา้น รถยนต ์เงินทอง 
ทั้งน้ีเพื่อใหมี้ฐานะความเป็นอยูท่ี่ดี เทียบเท่ากบัคนอ่ืนในสงัคม  ซ่ึงผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้
วิธีท่ีถูกกฎหมายแสวงหาส่ิงท่ีตอ้งการได ้จนนาํไปสู่การกระทาํผดิในท่ีสุด   ดงันั้นนาํไปสู่ขอ้สรุปไดว้่า 
ค่านิยมในความสาํเร็จเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์

และงานวิจัยท่ีสนับสนุนถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่านิยมในความสําเร็จกับ
พฤติกรรมการกระทาํผดิ สามารถพิจารณาไดด้งัน้ี 

Rosenberger (2010) ไดท้าํการศึกษา  ถึงความเปล่ียนแปลงทางสถาบนัทางเศรษฐกิจ ซ่ึง
เป็นสถาบนัอนันาํไปสู่ความไม่สมดุลให้แก่สถาบนัต่างๆ ไดแ้ก่ สถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา 
และระบบการเมือง โดยการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจไดก้ลายเป็นแรงกดดนัทางวฒันธรรม และ
ส่งผลต่อการควบคุมประชาชนในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป และจากผลการศึกษา พบว่า การ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในสังคมอเมริกา ส่งผลให้เกิดความครอบงาํทางเศรษฐกิจข้ึน กล่าวคือ 
ก่อให้เกิดวฒันธรรมวตัถุนิยม มุ่งสะสมความสาํเร็จ ซ่ึงวฒันธรรมในรูปแบบน้ีจะทาํไปสู่อตัราการ
เกิดอาชญากรรมสูง นอกจากน้ียงัเช่ือว่า ผลกระทบจากการบริโภคส่ือต่างๆ จะมีผลต่อการเกิด
อาชญากรรมในระดบัส่วนบุคคลอีกดว้ย 

Cullen, Parboteeah and Hoegl (2004) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัโลกาภิวตัน์ท่ีจะทวี
ความสาํคญัมากข้ึน โดยใชท้ฤษฎีภาวะผิดปกติของสถาบนั อนัเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรทางวฒันธรรม 
ได้แก่  ความสําเร็จ ความเป็นปัจเจกบุคคล ความเป็นสากล และวตัถุนิยมเงิน และตวัแปรทาง
สถาบนัทางสังคม ได้แก่  เศรษฐกิจระบบการปกครอง ครอบครัว และการศึกษา ในการศึกษา
พฤติกรรมทัว่ไป รวมถึงจริยธรรมจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  3,450 ราย จาก 28 ประเทศ พบว่า ตวัแปร
ทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ ความเป็นปัจเจกบุคคล และค่านิยมในความสําเร็จ มีลกัษณะท่ีสนับสนุน
ทฤษฎีกดดนัเชิงสถาบนัของ Messner and Rosenfeld (2009) กล่าวคือ ค่านิยมทางวฒันธรรมเหล่าน้ี
จะส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อเหตุผลทางจริยธรรมในความเห็นแก่ตวั 
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5.5.5  ตัวแปรโอกาสในการประสบความสําเร็จ 
จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า โอกาสในการประสบความสาํเร็จ มีความสัมพนัธ์กบั

การกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ ตามตารางท่ี 14 และ
ตารางท่ี 27 ทั้งน้ีท่ีโอกาสในการประสบความสําเร็จมีความสัมพนัธ์ต่อการกระทาํผิด สามารถ
อธิบายไดว้่า ภายใตโ้ครงสร้างทางสังคมไดจ้าํกดัความสามารถของบุคคลท่ีจะบรรลุเป้าหมายหรือ
ส่ิงท่ีตอ้งการ จนนาํไปสู่ภาวะความกดกนัทางสังคม โดยหากกลุ่มบุคคลท่ีเป็นชนชั้นสูง ก็ย่อมจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายของสงัคมไดดี้กวา่ชนชั้นอ่ืนๆ เช่น โอกาสดา้นการศึกษา ฐานะความเป็นอยู่
ท่ีดี เป็นตน้ ในขณะท่ีชนชั้นล่างก็จะไดรั้บความกดดนัทางสังคม มีโอกาสนอ้ยท่ีจะบรรลุเป้าหมาย
ทางสงัคมนั้นๆ ซ่ึงอาจจะทาํใหเ้กิดการใชว้ิธีการท่ีผดิกฎหมาย (Brown, Finn-Aage and Geis, 2010: 
240-244) และจากผลการศึกษาวิเคราะห์เชิงคุณภาพผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์พบว่า  ผูต้อ้ง
ชายและผูต้อ้งขงัหญิงมีโอกาสในการประสบความสําเร็จท่ีไม่เท่าเทียมกนั คือ ตั้งแต่ระดบัตํ่าไป
จนถึงระดับสูง แต่ส่ิงหน่ึงท่ีผู ้ต้องขังมีลักษณะเดียวกัน คือ การเลือกใช้วิ ธีการให้ได้มาซ่ึง
ความสาํเร็จท่ีสังคมไม่ยอมรับ หรือเป็นวิธีการท่ีผิดกฎหมาย ซ่ึงผูต้อ้งขงัท่ีมีโอกาสในการประสบ
ความสาํเร็จในชีวิตตํ่า ตกอยู่ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีกดดนั ทาํให้การประสบความสาํเร็จในชีวิตมี
นอ้ย จึงเลือกวิธีการให้ไดม้าซ่ึงความสาํเร็จท่ีผิด  จนนาํไปสู่การกระทาํผิดในท่ีสุด ดงันั้นนาํไปสู่
ขอ้สรุปไดว้่า โอกาสในการประสบความสาํเร็จเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ
กระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์

และงานวิจยัท่ีสนบัสนุนถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโอกาสในการประสบความสาํเร็จ
กบัพฤติกรรมการกระทาํผดิ สามารถพิจารณาไดด้งัน้ี 

Rohald   (2009) ไดท้าํการศึกษา A Cross-cultural Test of Social Learning, Self-control, Social 
Bonding and General Strain Theories of Crime and Deviance ไดท้าํการศึกษาทดสอบภายใตท้ฤษฏี
อาชญาวิทยา ไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ทฤษฎีการควบคุมตนเอง ทฤษฎีพนัธะทางสังคม 
และทฤษฎีความกดดนัทางสังคม โดยทาํการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมเบ่ียงเบนและการละเมิด
กฎหมายของกลุ่มนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัสองแห่งคือ ในโบลิเวียและสหรัฐอเมริกา พบว่า ทฤษฎี
การเรียนรู้ทางสังคมไดรั้บการสนบัสนุนท่ีสามารถเป็นคาํอธิบายพฤติกรรมท่ีใชค้วามรุนแรงทั้งใน
กลุ่มตวัอย่างชาวอเมริกนัและชาวโบลิเวีย เช่นเดียวกบัทฤษฎีพนัธะทางสังคม ทฤษฎีความกดดนั
ทางสงัคม และทฤษฎีการควบคุมตนเองสงัคม  

Hoffmann and Ireland (2007) ไดท้าํการศึกษา ไดเ้นน้ย ํ้าถึงโครงสร้างทางโอกาส ความสมัพนัธ์
ระหวา่งความเครียดกบัความกดดนัต่างๆ และการกระทาํผดิ และผลการศึกษา พบวา่ ทั้งความเครียด
และความกดดนัส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในการกระทาํผดิและจุดมุ่งหมายของชีวิตตลอดเวลา อีก
ทั้งส่ิงท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงคือ ความกดดนั และความเครียดนั้นจะส่งผลต่อรูปแบบการกระทาํ
ผดิท่ีหลากหลายตามแต่โครงสร้างของโอกาสจะเอ้ืออาํนวย 
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สมบุญ มาศประมุท (2547) ไดท้าํการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการกระทาํผิดซํ้ าของผูต้อ้งขงั: 
ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจาํกลางบางขวาง พบว่า ครอบครัวของผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่มีรายไดพ้อกิน
พอใช ้ไม่มีเงินเกบ็ อาศยัอยูใ่นชนบท ซ่ึงเป็นแหล่งร้านคา้ ตลาดนดั หรืออุตสาหกรรม ใกลแ้หล่งคา้
ยาเสพติด กระทาํความผิดเพราะ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มีรายไดไ้ม่พอกบัการใชจ่้าย ตอ้งการเงิน
หรือทรัพยสิ์น ยากจน และเพื่อนชกัชวน ไม่มีอาชีพเป็นหลกัแหล่ง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้ง
ทัว่ไป จบการศึกษาระดบั ป.1-ป.6  

Jason Alan Lyons (2002) ไดท้าํการศึกษาภายใตท้ฤษฏีกดดนัของแอคนิว Agnewís (1992) 
ในการอธิบายอารมณ์ และการเบ่ียงเบน พบว่า ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดพฤติกรรมเบ่ียงเบนมาจากความ
กดดนัท่ีเกิดจากอารมณ์ในดา้นลบ กล่าวคือ สงัคมเป็นปัจจยัใหเ้กิดความกดดนั และนาํมาซ่ึงอารมณ์
ในดา้นลบ จนกระทัง่กลายเป็นความกดดนั นาํไปสู่การแสดงออกของพฤติกรรมเบ่ียงเบน ดงันั้น
สรุปไดว้า่อารมณ์ในดา้นลบภายใตค้วามกดดนัทางสงัคม ส่งผลต่อพฤติกรรมเบ่ียงเบน 

Agnew,  et al (1996) กล่าวว่า ตวัแปรหลกัในทฤษฎีความกดดนั คือ ระดบัของความไม่พึง
พอใจส่วนบุคคล หรือความไม่สมหวงัในสถานะทางการเงินของพวกเขา  และจากาขอ้มูลจาก
ตวัอยา่งการศึกษาใน Cincinnati แสดงใหเ้ห็นว่า ความไม่พึงพอใจจะสูงท่ีสุดในบุคคลท่ีขาดแคลน
ปัจจยัในการดาํรงชีพต่างๆ และบุคคลท่ีปรารถนาจะไดเ้งินจาํนวนมาก บุคคลท่ีหมดหวงัในการหา
เงินเพื่อท่ีจะให้ไดเ้งินจาํนวนมากๆ และบุคคลท่ีรู้สึกท่ีขาดแคลนปัจจยัต่างๆ ในการดาํรงชีพ ยิ่งไป
กว่านั้น ความไม่พึงพอใจจะต่อผลกระทบในทางบวกต่อการประกอบอาชญากรรมและการใชย้า
เสพติดดว้ย 

ดงันั้นสรุปไดว้่า จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิด
เก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพยใ์นการวิจยัคร้ังน้ีมากท่ีสุดในการวิเคราะห์กลุ่มผูต้อ้งขงัท่ี
กระทาํผิดเก่ียวกับทรัพย ์คือ การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง ค่านิยมในความสําเร็จ โอกาสในการ
ประสบความสําเร็จ และการเลียนแบบ ตามลาํดับ ตามตารางท่ี 14 ส่วนในการวิเคราะห์กลุ่ม
ประชาชนทัว่ไป คือ โอกาสในการประสบความสาํเร็จ การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง และการให้คาํ
นิยามต่อการกระทาํผดิ ตามลาํดบั ตามตารางท่ี 27  

นอกจากน้ีจะเห็นไดว้่า มีตวัแปรอิสระอ่ืนๆท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํ
ผิดเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ คือ การสนบัสนุนท่ีแตกต่าง 
ความหลงใหลในทรัพยสิ์นเงินทอง ความรุนแรงในการลงโทษ ความรวดเร็วในการลงโทษ และ
ความแน่นอนในการลงโทษ  
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5.6  ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 
  
 จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
กระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ โดยผลการวิจยัพบว่า      
มีหลายปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์          
ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ ไดแ้ก่ การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง การให้คาํนิยามต่อการกระทาํผิด             
การเลียนแบบ ค่านิยมในความสาํเร็จ และโอกาสในการประสบความสาํเร็จ โดยปัจจยัดงักล่าวถือ
เป็นสาเหตุหน่ึงแห่งการเกิดอาชญากรรมในสังคม ดงันั้นผลการวิจยัท่ีไดค้ร้ังน้ีสามารถนาํเสนอใน
ลกัษณะของการป้องกนัและแกไ้ขอาชญากรรมเก่ียวกบัทรัพย ์ในฐานความผดิเก่ียวกบัการลกัทรัพย ์
วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพยไ์ดใ้นหลายมิติดงัต่อไปน้ี 

สถาบนัทางสังคม ไม่ว่าสถาบนัครอบครัว สถาบนัทางการเมืองการปกครอง สถาบนั
ศาสนา  สถาบนัการศึกษา ถือเป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของ
บุคคล ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทางสังคม วฒันธรรมยอ่มส่งผลต่อความกดดนัทางสังคมต่อบุคคล
ในสังคม และทาํให้บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนไปจากบรรทดัฐานของสังคม  ดงันั้นสถาบนั    
ทางสังคมจึงเป็นมีส่วนสาํคญัต่อการป้องกนัและแกไ้ขอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนได ้สามารถกล่าวได้
ดงัน้ี 
  

5.6.1  มิติทางสถาบันครอบครัว 
สถาบนัครอบครัวถือเป็นหน่ึงปัจจยัสาํคญัในการขดัเกลาทางสังคม ทั้งการปลูกฝังความคิด 

ให้การเล้ียงดูเป็นอย่างเต็มความสามารถ เช่น อาหาร การศึกษา เป็นตน้ ตลอดจนอบรมเล้ียงดูให้
สามารถอยู่ในสังคมไดอ้ยา่งสงบสุข ซ่ึงเช่ือว่าหากบุคคลใดขาดการปลูกฝังความคิดท่ีดีงาม ไม่ได้
รับการเล้ียงดูท่ีดี และไม่ได้รับการขดัเกลาทางสังคม ย่อมทาํให้บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะพฒันา
บุคลิกภาพตนเองหรือแสดงพฤติกรรมในทิศทางท่ีต่อตา้นสงัคม และพยายามแสวงหาในส่ิงท่ีบุคคล
อ่ืนมีแต่ตนเองขาดหายไปเพ่ือมาทดแทนความตอ้งการนั้น  

และจากผลการวิจยัเห็นไดว้่า การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง การใหค้าํนิยามต่อการกระทาํผดิ 
การเลียนแบบ ค่านิยมในความสําเร็จ และโอกาสในการประสบความสําเร็จ มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์

โดยในส่วนของการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง การให้คาํนิยามต่อการกระทาํผิด และการ
เลียนแบบ หากสถาบนัครอบครัวให้ความสําคญักบักระบวนการขดัเกลาทางสังคม มีการปลูกฝัง
ความคิดท่ีดีงาม การยอมรับบรรทดัฐานท่ีดีของสังคม ตลอดจนมีการประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
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เช่น ไม่ด่ืมสุรา ไม่สูบบุหร่ี ไม่เล่นการพนนั คบหาสมาคมกบับุคคลท่ีเป็นคนดี เป็นตน้ จะสามารถ
ทาํให้บุคคลมีการเรียนรู้ จดจาํ และทาํตามในส่ิงท่ีดีงาม อนัจะส่งผลต่อการเลือกคบหากบับุคคลท่ี
ไม่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบน เรียนรู้ท่ีจะให้ความหมายต่ออาชญากรรมว่าเป็นส่ิงไม่ดี และยอมรับ
บรรทดัฐานของสงัคม 

นอกจากน้ีในส่วนของค่านิยมในความสาํเร็จ และโอกาสในการประสบความสาํเร็จ หาก
สถาบนัครอบครัวใหค้วามสาํคญัต่อการเล้ียงดูท่ีดี เช่น ใหก้ารศึกษา ใหอ้าหารท่ีดี ใหโ้อกาสในดา้น
ต่างๆ เป็นตน้  จะทาํให้บุคคลเรียนรู้ท่ีจะให้คุณค่ากับความสําเร็จอย่างพอประมาณเท่าท่ีตนจะ
สามารถแสวงหาไดแ้ละไม่ทาํให้ผูอ่ื้นเดือนร้อน และมีโอกาสในการประสบความสําเร็จในชีวิต
เพื่อใหมี้ฐานะความเป็นอยูท่ี่ดี ตลอดจนมีบุคลิกภาพหรือเลือกแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เบ่ียงเบนไปจาก
กฎกติกาหรือบรรทดัฐานของสังคม นัน่ย่อมส่งผลต่อแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมอาชญากรรมนอ้ย
ดว้ยเช่นกนั 

 
5.6.2  มิติสถาบันการศึกษา 
สถาบนัการศึกษา ถือเป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัการกระทาํผิดได ้ทั้งในส่วนของการ

กระทาํผดิท่ีเกิดจากการคบหาสมาคมกบับุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน หรือการเลียนแบบพฤติกรรม
เบ่ียงเบนต่างๆ การให้คาํนิยามต่อการกระทาํผดิ ตลอดจนค่านิยมในความสาํเร็จ โดยสถาบนัการศึกษา
ควรใหก้ารปลูกฝังแนวคิดท่ีถูกตอ้งและดีงาม  เช่น แนวคิดเก่ียวกบัการใหคุ้ณค่ากบัวตัถุส่ิงของ การ
คบหาสมาคม การแสดงออกพฤติกรรมต่างๆ หรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อให้
บุคคลไดรั้บการปลูกฝังแนวคิดท่ีดีงาม ตลอดจนเกิดการจดจาํ  เขา้ใจ และสามารถดาํเนินชีวิตตาม
แนวคิดท่ีดีท่ีไดรั้บการปลูกฝังได ้

 
5.6.3  มิติสถาบันการเมืองการปกครอง 
สถาบนัทางการเมืองการปกครอง ถือเป็นสถาบนัท่ีตอ้งตอบสนองความตอ้งการของคนใน

สังคม ตลอดจนดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคม ตลอดจนทาํให้สังคมมีความสงบสุข ในขณะท่ี
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมกอิ็ทธิพลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล โดยสภาพแวดลอ้มท่ี
มีความกดดนั จะทาํให้บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนไปจากบรรทดัฐานของสังคมดว้ย ดงันั้น
สถาบนัการเมืองการปกครองจึงเป็นหน่ึงปัจจยัท่ีสามารถป้องกนัการกระทาํผิดต่างๆได ้ไดแ้ก่ การ
ให้โอกาสทางสังคม เช่น โอกาสทางการศึกษา โอกาสในการประกอบอาชีพ การจดัตั้งกิจกรรม
ชุมชน เวทีในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค ์และการให้บริการทางสังคมแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม 
เป็นตน้ เพื่อให้บุคคลมีโอกาสในการประสบความสําเร็จในชีวิตมากข้ึน บุคคลมีทางเลือกในการ
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แสดงออกส่ิงท่ีสร้างสรรค์ได ้และนั่นย่อมหมายถึงการไม่โตต้อบต่อความกดดนัทางสังคมดว้ย
พฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนหรือพฤติกรรมอาชญากรรม และย่อมส่งผลต่อแนวโน้มการกระทาํผิดหรือ
ประกอบอาชญากรรมลดลง 

และนอกจากการใหโ้อกาสทางสงัคมท่ีจะทาํใหบุ้คคลไดรั้บโอกาสในชีวิตไดอ้ยา่งเท่าเทียม
กัน สถาบันทางสังคมควรสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมให้ผูท่ี้จะกระทําผิดหรือประกอบ
อาชญากรรมมีโอกาสในการกระทาํผิดน้อยท่ีสุด เช่น ส่งเสริมให้แต่ละชุมชนร่วมกันสร้าง
สภาพแวดลอ้มภายในชุมชนให้เป็นระเบียบ หรือร่วมกนัสอดส่องดูแลคนภายในชุมชนร่วมกนั  
เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อลดสภาพแวดลอ้มของการรวมในการกลุ่มมัว่ของบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน    
อนัจะนาํไปสู่การเลียนแบบพฤติกรรมเบ่ียงเบน หรือการกระทาํผดิในท่ีสุด เช่น การรวมกลุ่มมัว่สุม
เล่นการพนนั ยาเสพติด เป็นตน้ 

นอกจากน้ีสถาบนัการเมืองการปกครองโดยหน่วยงานต่างๆ สามารถช่วยป้องกนัและยบัย ั้ง
พฤติกรรมการกระทาํผดิต่างๆไดด้ว้ยการใหร้างวลัหรือยกยอ่ง เม่ือบุคคลมีการกระทาํผดิท่ีถูกตอ้ง ดี
งาม เป็นไปตามบรรทดัฐานหรือกฎหมายของสังคม รวมถึงมีการให้โทษ เม่ือบุคคลละเมิดบรรทดั
ฐานหรือกฎหมายของสังคม ทั้งน้ีเพื่อบุคคลไดเ้กิดการรับรู้ และเรียนรู้ท่ีจะเลือกท่ีกระทาํในส่ิงท่ี
ถูกตอ้งมากกว่าเลือกท่ีจะกระทาํผิด อนัจะนาํมาซ่ึงผลเสียต่อตนเองและสังคมส่วนรวม ตลอดจน
สถาบนัการเมืองการปกครองควรช่วยควบคุมส่ือต่างๆท่ีนาํเสนอใหมี้ความรับผดิชอบต่อสังคม เช่น 
โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ ์เป็นตน้ โดยให้มีเน้ือหาท่ีสร้างสรรค ์เป็นประโยชน์ ถูกตอ้ง 
และดีงาม โดยเน้ือหาท่ีนาํเสนอตอ้งไม่ชกันาํ เป็นตวัอยา่ง หรือก่อให้เกิดการเลียนแบบในทางท่ีผิด 
ซ่ึงหากการนาํเสนอของส่ือต่างๆมีความรับผดิชอบต่อสงัคมแลว้ ยอ่มทาํใหบุ้คคลท่ีบริโภคส่ือไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ ไม่นาํไปสู่การเลียนแบบในทางท่ีไม่ดี และลดแนวโน้มของการ
แสดงออกพฤติกรรมท่ีผดิท่ีจะก่อใหเ้กิดปัญหากบัสงัคมได ้
 

5.7  ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
  

5.7.1  ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการกระทาํผิด
เก่ียวกับทรัพย  ์(ลกัทรัพย  ์วิ่งราวทรัพย  ์ชิงทรัพย  ์และปลน้ทรัพย)์ เช่น ปัจจัยสภาพสังคมท่ีไร้
ระเบียบ ตามแนวทางการศึกษาของทฤษฎีสงัคมไร้ระเบียบ (Social Disorganization Theory) 

5.7.2  ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
โดยทาํการเปรียบเทียบระหว่างพื้นท่ี เช่น พื้นท่ีในภาคกลาง และพื้นท่ีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เป็นตน้ 
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5.7.3  ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผิด โดยทาํ
การเปรียบเทียบระหว่างฐานความผิด เช่น ฐานความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์และฐานความคิดเก่ียวกบั     
ยาเสพติด เป็นตน้ 
 

5.8  ข้อจาํกดัในการศึกษา 
 
ในการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างประชาชนทัว่ไปอาจพบเจอกบัประชาชนท่ีมีการกระทาํผิด

เก่ียวกบัทรัพยจ์าํนวนนอ้ย  
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ภาคผนวก ก 
Correlation Matrix กลุ่มผู้ต้องขงัทีก่ระทาํผดิเกีย่วกบัทรัพย์ 
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ตารางที ่1  Correlation Matrix กลุ่มผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
 

Variables V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 

พฤติกรรมการกระทาํผิด
เก่ียวกบัทรัพย ์(V1) 

1           

การคบหาสมาคมท่ี
แตกต่าง (V2) 

 .413**   1          

การใหค้าํนิยามต่อการ
กระทาํผิด (V3) 

.314** .295** 1         

การสนบัสนุนในการ
กระทาํผิด (V4) 

.238** .243** .458** 1        

การเลียนแบบ (V5) .220** .149** .252** .485** 1       
ค่านิยมในความสาํเร็จ (V6) .363** .323** 

 
.504** .498** .488** 1      

ความหลงใหลในทรัพยสิ์น
เงินทอง (V7) 

.262** .264** .301** .322** .329** .693** 1     

โอกาสในการประสบ
ความสาํเร็จ (V8) 

-.140** -.100* -.038 .099* .161** -.051 -.006 1    

ความรุนแรงในการลงโทษ 
(V9) 

.035 -.089 .046 .042 .081 .050 .181** .219** 1   

ความรวดเร็วในการลงโทษ 
(V10) 

.028 -.054 .129* .040 .135** .164** .178** .197** .610** 1  

ความแน่นอนในการ
ลงโทษ (V11) 

-.004 -.084 .088 0.69 .122* .102* .147** .216** .658** .662** 1 

 

หมายเหตุ:   ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
                            *  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่2  Correlation Matrix กลุ่มประชาชนทัว่ไป 
 

Variables V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 

พฤติกรรมการกระทาํผิด
เก่ียวกบัทรัพย ์(V1) 

1           

การคบหาสมาคมท่ี
แตกต่าง (V2) 

.198** 1          

การใหค้าํนิยามต่อการ
กระทาํผิด (V3) 

.194** .486** 1         

การสนบัสนุนในการ
กระทาํผิด (V4) 

.084 .153** .326** 1        

การเลียนแบบ (V5) .044 .082 .277** .612** 1       
ค่านิยมในความสาํเร็จ 
(V6) 

.117* .382** 

 
.444** .335** .335** 1      

ความหลงใหลใน
ทรัพยสิ์นเงินทอง (V7) 

.097 .241** .334** .146** .198** .657** 1     

โอกาสในการประสบ
ความสาํเร็จ (V8) 

-.223** -.027 -.147** .183** .165** -.011 -.029 1    

ความรุนแรงในการ
ลงโทษ (V9) 

-.015 .173** .019 -.037 -.132** .148** .073 .145** 1   

ความรวดเร็วในการ
ลงโทษ (V10) 

-.047 .184** .072 -.073 -.094 .058 .032 .138** .590** 1  

ความแน่นอนในการ
ลงโทษ (V11) 

-.066 .138** .040 -0.59 -.086 .128* .069 .135** .571** .753** 1 

 

หมายเหตุ:   ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
                            *  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามการวจิัย 

เร่ือง  ปัจจยัทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรมการกระทาํผดิเกีย่วกบัทรัพย์  
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แบบสอบถามการวจัิย 
เร่ือง  ปัจจัยทีมี่ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผดิเกีย่วกบัทรัพย์  

 
 
วนั/เดือนปี/ท่ีสมัภาษณ์........................................... สถานท่ี/เขต......................................................... 
 
คาํช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามฉบบัน้ี เป็นเคร่ืองมือวิจยั  เร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
กระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
   2. แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการเกิดพฤติกรรม
การกระทาํผิดเก่ียวกบัทรัพย ์โดยทาํการศึกษาจากประชาชนทัว่ไปและผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  3. ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามน้ีจะเป็นความลับ และไม่มีการเก็บขอ้มูลเพื่อระบุตวั
บุคคลแต่อยา่งใด 
  4. คาํอธิบายเก่ียวกบัความหมายและโทษของแต่ละฐานความผิด (ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ 
ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์) ดงัน้ี 

ลักทรัพย์ คือ การเอาทรัพย์ของผู้ อ่ืนมาเป็นของตัวเองโดยทุจริต โดยท่ัวไปจะมีโทษจาํคุก
ไม่เกิน  3  ปี และปรับไม่เกิน 6,000 บาท ยกเว้นการลกัทรัพย์ท่ีเป็นส่ิงของท่ีมีค่าทางการเกษตร ทาง
ศาสนา จะมีโทษจาํคุกต้ังแต่ 1-15 ปี และปรับต้ังแต่ 2,000-30,000 บาท (แล้วแต่ความร้ายแรงของ
แต่ละกรณี) 

วิ่งราวทรัพย์ คือ การเอาทรัพย์ของผู้ อ่ืนมาเป็นของตัวเอง ด้วยวิธีการฉกฉวยเอาซ่ึงหน้า  
โดยท่ัวไปจะมีโทษจาํคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท ยกเว้นทาํให้ผู้ อ่ืนได้รับอันตราย
ทางกายหรือจิตใจ หรือทาํให้ผู้ อ่ืนถึงความตาย จะต้องรับโทษจาํคุกต้ังแต่ 2-15 ปี และปรับต้ังแต่ 
4,000-30,000 บาท (แล้วแต่ความร้ายแรงของแต่ละกรณี) 

ชิงทรัพย์ คือ การเอาทรัพย์ของผู้ อ่ืนมาเป็นของตัวเอง โดยการขู่ เขญ็ หรือใช้กาํลังทาํร้าย 
โดยท่ัวไปจะมีโทษจาํคุกต้ังแต่ 5-10 ปี และปรับต้ังแต่ 10,000 – 20,000 บาท ยกเว้นทาํให้ผู้ อ่ืน
ได้รับอันตรายทางกายหรือจิตใจ หรือทาํให้ผู้ อ่ืนถึงความตาย จะต้องรับโทษจาํคุกต้ังแต่ 10 ปี ถึง 
จาํคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต และปรับต้ังแต่ 20,000-40,000 บาท (แล้วแต่ความร้ายแรงของ
แต่ละกรณี) 
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ปล้นทรัพย์ คือ การเอาทรัพย์ของผู้ อ่ืนมาเป็นของตัวเอง โดยการขู่ เขญ็ หรือใช้กาํลงัทาํร้าย 
และร่วมกันทาํต้ังแต่ 3 คนขึน้ไป โดยท่ัวไปจะมีโทษจาํคุกต้ังแต่ 10-15 ปี และปรับต้ังแต่ 20,000 – 
30,000 บาท ยกเว้นในกรณีท่ีมีอาวุธ หรือทาํให้ผู้ อ่ืนได้รับอันตรายสาหัส หรือกระทาํโดยความ
ทารุณ หรือให้ผู้ อ่ืนถึงความตาย จะต้องรับโทษจาํคุกต้ังแต่ 10 ปี ถึง จาํคุกตลอดชีวิต หรือประหาร
ชีวิต และปรับต้ังแต่ 20,000-40,000 บาท (แล้วแต่ความร้ายแรงของแต่ละกรณี) 

 
 
ผูว้ิจยัใคร่ขอความอนุเคราะห์ผูต้อบแบบสอบถาม กรุณากาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรง

กบัความคิดเห็นและสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 

ส่วนที ่1  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
1. เพศ 1 (   ) ชาย  2 (   ) หญิง 
2.  อาย ุ ................... ปี 
3. อาชีพ 1 (   ) รับราชการ 2 (   ) รัฐวิสาหกิจ 3 (   ) อาชีพอิสระ, รับจา้งทัว่ไป         
   4 (   ) ธุรกิจส่วนตวั 5 (   ) นกัเรียน นกัศึกษา 

6 (   ) อ่ืนๆ.................................................................................................. 
4.  รายไดต่้อเดือน ................................................. บาท/เดือน 
5. ระดบัการศึกษา 1 (   )  ประถมศึกษา 2 (   ) มธัยมศึกษา  3 (   ) ปวช. 

   4 (   ) ปวส.  5 (   ) ปริญญาตรี  6 (   )ปริญญาโท  
    7 (   ) ปริญญาเอก 8 (   ) อ่ืนๆ.................................................. 
6.  ศาสนา  1 (   ) พทุธ 2 (   ) คริสต ์  3(   ) อิสลาม  

4 (   ) อ่ืนๆ...................... 
7. สถานภาพทางครอบครัว  1 (   ) บิดา-มารดาอยูด่ว้ยกนั    

 2 (   ) บิดา-มารดาหยา่ร้าง, แยกกนัอยู ่
     3 (   ) บิดาหรือมารดา เสียชีวิต    4 (   ) อ่ืนๆ............................. 
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ส่วนที ่2  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง คาํนิยามต่อ            
               การกระทาํผดิ การสนบัสนุนในการกระทาํผดิ และการเลียนแบบ  
 
คาํช้ีแจง  กรุณากาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องแต่ละขอ้ความท่ีตรงกบัลกัษณะของท่านมากท่ีสุด 
การคบหาสมาคมทีแ่ตกต่าง 
 

ข้อความ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ท่านมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัแต่ละขอ้ต่อไปน้ี
เพียงใด 
1. มีการคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีชอบสูบบุหร่ี 

     

2. มีการคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีชอบด่ืมเหลา้      
3. มีการคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีชอบเล่นการ
พนนั 

     

4. มีการคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีเท่ียวกลางคืน      
5. มีเพื่อนท่ีมีการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกั
ทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ 

     

6. มีเพื่อนสนิทท่ีมีพฤติกรรมการกระทาํผดิ
กฎหมาย 

     

7. มีเพื่อนท่ีเคยถูกจบัเพราะทาํผดิกฎหมายมาก่อน      
8. มีเพื่อนท่ีกระทาํผดิกฎหมาย 5 คน หรือมากกวา่      
9. มีการพบเจอและสนทนากบัเพื่อนท่ีกระทาํผดิ
กฎหมายอยา่งสมํ่าเสมอ (คบหาสมาคม 5 วนั ต่อ
สปัดาห์หรือมากกวา่) 

     

10. มีการคบหาสมาคมกบัเพื่อนท่ีกระทาํผิดเป็น
ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป 
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การให้คาํนิยามต่อการกระทาํความผดิ 
คาํช้ีแจง  กรุณากาเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ข้อความ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด 
1. การเกบ็ของมีค่าราคาแพงของคนอ่ืนท่ีตกอยูม่า
เป็นของตน โดยไม่ส่งคืนใหเ้จา้ของ ถือวา่เป็น
ความโชคดี 

     

2. การลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้
ทรัพย ์เป็นแค่การชอบเส่ียงตามประสาเด็ก ไม่ใช่
เร่ืองร้ายแรง  

     

3. การลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้
ทรัพย์เพราะต้องรักษาพ่อแม่ท่ีป่วยหนัก ไม่ใช่
เร่ืองเสียหาย 

     

4. การลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้
ทรัพย ์เพราะความยากจน ไม่ใช่เร่ืองท่ีผดิ 

     

5. การลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้
ทรัพย ์หากทาํเพราะมีหน้ีสินมากมาย ก็สามารถ
ทาํได ้

     

6. กฎหมายและบรรทดัฐานของสังคม ไม่ใช่ส่ิงท่ี
ถูกตอ้งดีงามเสมอไป 

     

7. กฎหมายและบรรทดัฐานของสังคม เป็นการ
จาํกดั     การแสดงออกทางพฤติกรรม  

     

8. ทาํดีไดดี้มีท่ีไหน ทาํชัว่ไดดี้มีถมไป      
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การสนับสนุนในการกระทาํผดิ 
คาํช้ีแจง  กรุณากาเคร่ืองหมาย ลงในช่องใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ข้อความ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด 
1. การลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้
ทรัพย์ท่ีทาํให้มีเงินทองมากข้ึน จะทาํให้คนไม่
ลงัเลท่ีจะกระทาํผดิอีก 

     

2. การทาํการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และ
ปลน้ทรัพย ์แลว้ไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน 
จะทาํใหเ้กิดการกระทาํผดินั้นอีก 

     

3. การลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้
ทรัพย ์แลว้เกิดมีความรู้สึกช่ืนชมตนเอง เช่น เป็น
คนท่ีเจ๋ง   จะทาํใหเ้กิดการกระทาํผดินั้นอีก 

     

4. การไดรั้บประโยชน์จากการกระทาํผดิกฎหมาย  
จะทาํใหบุ้คคลตดัสินใจกระทาํผดิอีกคร้ังต่อไป 

     

5. การหยบิเงินของพอ่แม่ไปใชโ้ดยไม่ไดข้อ แลว้
ไม่ถูกพอ่แม่ตาํหนิหรือลงโทษ จะทาํใหก้ระทาํ
เช่นน้ีอีก 

     

6. การลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้
ทรัพย์ท่ีรอดพ้นจากการถูกจับ  จะทําให้มีการ
กระทาํผดิเกิดข้ึนอีก 

     

7. การไม่ไดรั้บโทษจากการกระทาํผดิกฎหมาย จะ
ทาํใหบุ้คคลตดัสินใจกระทาํผดิอีกคร้ังต่อไป 
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การเลยีนแบบ 
คาํช้ีแจง  กรุณากาเคร่ืองหมาย ลงในช่องใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ข้อความ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด 
1. บุคคลท่ีสูบบุหร่ี เพราะ ทาํตามพอ่แม่ท่ีสูบบุหร่ี  

     

2. บุคคลท่ีด่ืมเหลา้ เพราะ ทาํตามพอ่แม่ท่ีด่ืมเหลา้      
3. บุคคลท่ีเล่นการพนนั เพราะ ทาํตามพอ่แม่ท่ีเล่น
การพนนั 

     

4. บุคคลท่ีลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์หรือ
ปลน้ทรัพย ์เพราะ ทาํตามพ่อแม่ท่ีลกัทรัพย ์วิ่งราว
ทรัพย ์ชิงทรัพย ์หรือปลน้ทรัพย ์

     

5. บุคคลท่ีสูบบุหร่ี เพราะ ทาํตามเพ่ือนท่ีสูบบุหร่ี       
6. บุคคลท่ีด่ืมเหลา้ เพราะ ทาํตามเพ่ือนท่ีด่ืมเหลา้      
7. บุคคลท่ีเล่นการพนนั เพราะ ทาํตามเพ่ือนท่ีเล่น
การพนนั 

     

8. บุคคลท่ีลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์หรือ
ปลน้ทรัพย ์เพราะ ทาํตามเพ่ือนท่ีลกัทรัพย ์วิ่งราว
ทรัพย ์ชิงทรัพย ์หรือปลน้ทรัพย ์

     

9. ท่านมีความสนใจต่อการติดตามข่าว
อาชญากรรมจากส่ือต่างๆ  (โทรทศัน์,อินเตอร์เน็ต 
ฯลฯ) 

     

10. บุคคลท่ีทาํการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิง
ทรัพย ์หรือปลน้ทรัพย ์เพราะทาํตามส่ือท่ีติดตาม 
(จากโทรทศัน ์วิทย ุหนงัสือพิมพ ์หรือ
อินเตอร์เน็ต) 
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ส่วนที ่3  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความกดดนัเชิงสถาบนั ไดแ้ก่ ค่านิยมในความสาํเร็จ ความเป็น 
                ปัจเจกชน การหลงใหลในทรัพยสิ์นเงินทอง 
 
ค่านิยมในความสําเร็จ 
คาํช้ีแจง  กรุณากาเคร่ืองหมาย ลงในช่องใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ข้อความ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด 
1. ชีวิตท่ีสมบูรณ์แบบ คือ การมีวตัถุส่ิงของ 
ทรัพยสิ์น เงินทองมากมาย 

     

2. เพื่อชีวิตท่ีมัง่คัง่ร่ํารวย ตอ้งใชว้ิธีการท่ีผดิ
กฎหมาย กไ็ม่เป็นไร 

     

3. เพื่อใหไ้ดส่ิ้งท่ีตอ้งการ (ทรัพยสิ์น เงินทอง)          
แมจ้ะตอ้งทาํใหผู้อ่ื้นเดือนร้อน กจ็ะทาํ 

     

4. เพื่อความร่ํารวย มีทรัพยสิ์น แมจ้ะตอ้งเส่ียงต่อ
ความสูญเสียในอนาคต กคุ็ม้ท่ีจะเส่ียง 

     

5. การถูกมองวา่ไร้ความหมายในสงัคม (ถูกมอง
วา่จน) เป็นเร่ืองท่ีน่าอบัอายและยอมรับไม่ได ้

     

6. ชีวิตน้ีมีความตอ้งการไม่ส้ินสุดเสมอ คือ มีเงิน
นอ้ยกจ็ะตอ้งทาํใหมี้เงินมากข้ึน และมีเงินมากอยู่
แลว้กจ็ะตอ้งมีมากข้ึนไปอีก 

     

7. มนุษยย์อ่มตอ้งการฐานะความเป็นอยูท่ี่ดีกวา่
ผูอ่ื้นเสมอ 

     

8. ชีวิตน้ีหยดุน่ิงไม่ได ้ตอ้งด้ินรนเพื่อชีวติท่ีดีอยู่
ตลอดเวลา 

     

9. การมีเงินแค่พอใชใ้นชีวิตประจาํวนันั้นไม่
เพียงพอสาํหรับชีวิต แต่ตอ้งมีเงินเหลือเกบ็ และมี
ท่ีจะซ้ือในส่ิงท่ีตนตอ้งการไดด้ว้ย 
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ความหลงใหลในทรัพย์สินเงนิทอง 
คาํช้ีแจง  กรุณากาเคร่ืองหมาย ลงในช่องใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ข้อความ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด 
1. เงินเท่านั้นท่ีทาํใหไ้ดทุ้กส่ิงท่ีตอ้งการ 

     

2. เงินทาํใหชี้วิตมีความสุขท่ีสุดได ้      
3. เงินทาํให้ชีวิตประสบความสําเร็จสูงสุดได(้มี
การศึกษาสูง , มีงานท่ีดี) 

     

4. ยิ่งมีทรัพยสิ์นเงินทองมากเท่าใด ยิง่ทาํให้ไดรั้บ
การ    ยกยอ่งจากสงัคมมากเท่านั้น 

     

5. เงินทองเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดของชีวิต       
6. ชีวิตน้ียดึถือเอาความร่ํารวยเป็นเป้าหมาย      

 
โอกาสในการประสบความสําเร็จ 
คาํช้ีแจง  กรุณากาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องแต่ละขอ้ความท่ีตรงกบัลกัษณะของท่านมากท่ีสุด 
 

ข้อความ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด 
1. ท่านสามารถเขา้ถึงการศึกษาในระดบัสูงได้
(ปริญญาตรี หรือสูงกวา่) 

     

2. ท่านสามารถหาอาชีพท่ีมีรายไดสู้งทาํได ้      
3. ท่านสามารถหาอาชีพท่ีมีความมัง่คงทาํได ้      
4. ท่านสามารถหาอาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับ และ
ยกยอ่งทางสงัคมทาํได ้

     

5. หากท่านเจบ็ป่วย ท่านสามารถเขา้ถึงการ
รักษาพยาบาลท่ีดีได ้
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ข้อความ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

6. ท่านสามารถมีท่ีอยูอ่าศยัท่ีดี คือ มีเคร่ืองอาํนวย
ความสะดวกครบครัน เช่น โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ แอร์ 
เคร่ืองซกัผา้ ฯลฯ 

     

7. ท่านสามารถหาส่ิงท่ีท่านต้องการด้วยวิธีท่ี
ถูกตอ้งได ้    

     

8. ท่านสามารถแสวงหาความร่ํารวยโดยวิธีท่ีถูก
กฎหมายได ้

     

 
ส่วนที ่4   เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการลงโทษทางอาญา ไดแ้ก่ ความรุนแรงในการลงโทษ          
                ความรวดเร็วในการลงโทษ และความแน่นอนในการลงโทษ 
 
ความรุนแรงในการลงโทษ 
คาํช้ีแจง   กรุณากาเคร่ืองหมาย ลงในช่องใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ข้อความ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด 
1. กฎหมายไทยในปัจจุบนั มีบทลงโทษท่ีหนัก
เพียงพอต่อการยบัย ั้งไม่ให้บุคคลทาํการลกัทรัพย ์
วิ่งราวทรัพย ์  ชิงทรัพย ์ และปลน้ทรัพย ์

     

2. การลงโทษของไทยในปัจจุบนั หนักเพียง
พอท่ีจะทาํใหบุ้คคลเลิกคิดในการลกัทรัพย ์วิ่งราว
ทรัพย ์ ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย ์

     

3. การลงโทษของไทยในปัจจุบนั มีความรุนแรง
เพียงพอ ต่อการเลือกท่ีจะกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย์
ท่ีมีโทษรุนแรงนอ้ยท่ีสุด 

     

4. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการการลกัทรัพย ์วิ่งราว
ทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ ไม่คุ ้มค่า กับ 
บทลงโทษท่ีจะไดรั้บ 
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ข้อความ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

5. การลงโทษของไทยในปัจจุบนั ในคดีการลกั
ทรัพย  ์วิ่งราวทรัพย  ์ชิงทรัพยแ์ละปลน้ทรัพย  ์ท่ี
บังคับใช้อยู่ มีความเหมาะสมกับการกระทํา
ความผดิแลว้ 

     

 
ความรวดเร็วในการลงโทษ 
คาํช้ีแจง  กรุณากาเคร่ืองหมาย ลงในช่องใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ข้อความ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด 
1. ปัจจุบันเม่ือมีการลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิง
ทรัพยแ์ละปลน้ทรัพยเ์กิดข้ึน ผูก้ระทาํผิดจะไดรั้บ
การลงโทษทนัที  

     

2. ปัจจุบนัเม่ือมีการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิง
ทรัพยแ์ละปลน้ทรัพยเ์กิดข้ึน ผูก้ระทาํผดิจะไดรั้บ
การลงโทษเป็นเวลาใกลเ้คียงกบัการกระทาํผดิ 

     

3.ท่ีผ่านมาในสังคมไทย เม่ือเกิดคดีการลกัทรัพย ์
วิ่ ง ราวทรัพย์  ชิ งท รัพย์และปล้นทรัพย์ ข้ึน 
ผูก้ระทาํผิดไม่สามารถมีเวลาท่ีจะทาํการหลบหนี
ในการถูกลงโทษไดท้นั 

     

4. ปัจจุบันเม่ือมีการลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิง
ทรัพยแ์ละปลน้ทรัพยเ์กิดข้ึน ผูก้ระทาํผิดจะไดรั้บ
การพิพากษาลงโทษในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว 
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ความแน่นอนในการลงโทษ 
คาํช้ีแจง  กรุณากาเคร่ืองหมาย ลงในช่องใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ข้อความ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด 
1. ในปัจจุบนัเม่ือมีการลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์        ชิง
ทรัพยแ์ละปลน้ทรัพยเ์กิดข้ึน ไม่วา่อยา่งไรผูก้ระทาํผดิ
จะไดรั้บการลงโทษตามกฎหมาย 

     

2 .ในปัจ จุบัน เ ม่ือ มีการลักท รัพย์  วิ่ ง ร าวท รัพย ์ 
ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์เกิดข้ึน ผูก้ระทาํผิดจะไม่
สามารถหลีกเล่ียงจากการถูกลงโทษได ้

     

3. ในปัจจุบนัการลงโทษทางกฎหมาย ทาํใหผู้ท่ี้เคยลกั
ทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพยแ์ละปลน้ทรัพย ์ไม่กลา้
กลบัไปกระทาํผดิซํ้ าไดอี้ก 

     

4. ในปัจจุบนัคนไม่กลา้กระทาํผดิ เพราะกลวัวา่จะตอ้ง
ถูกจบัมาลงโทษตามกฎหมายอยา่งแน่นอน 

     

5. ในปัจจุบัน ไม่ว่าคนชนชั้ นใดทําการลักทรัพย ์
วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพยเ์กิดข้ึน        ยอ่ม
ไดรั้บการลงโทษทางอาญาอยา่งไม่มีการเลือกปฏิบติั 

     

 
ส่วนที ่5   ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
คาํช้ีแจง  กรุณากาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องแต่ละขอ้ความท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 

ข้อความ เคย ไม่เคย 
คุณมีการแสดงพฤติกรรมดงัต่อไปน้ีอยา่งไร 
1. ท่านเคยมีพฤติกรรมลกัทรัพยห์รือไม่ 

  

2. ท่านเคยมีพฤติกรรมวิ่งราวทรัพยห์รือไม่   
3. ท่านเคยมีพฤติกรรมชิงทรัพยห์รือไม่    
4. ท่านเคยมีพฤติกรรมปลน้ทรัพยห์รือไม่   
5. ท่านเคยเอาของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง โดยไม่ไดรั้บอนุญาต
มากกวา่ 1 คร้ัง หรือไม่ 
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ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ์การวจิัย 

เร่ือง  ปัจจยัทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรมการกระทาํผดิเกีย่วกบัทรัพย์  
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แบบสัมภาษณ์การวจิยั 
เร่ือง  ปัจจัยทีมี่ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการกระทาํผดิเกีย่วกบัทรัพย์  

 

วนั/เดือนปี/ท่ีสมัภาษณ์.............................................. สถานท่ี............................................................. 
ผูต้อ้งขงั ฐานความผดิ........................................................ช่ือ............................................................. 
 
ส่วนที ่1: ข้อมูลทัว่ไป 
1. เพศ (   ) ชาย  (   ) หญิง 
2.    อายปัุจจุบนั........................................ปี      อายขุณะถูกจบั..................................................ปี 
3. อาชีพก่อนเขา้มาอยูใ่นเรือนจาํ (   ) รับราชการ   (   ) รัฐวิสาหกิจ  

(   ) อาชีพอิสระ, รับจา้งทัว่ไป (   ) ธุรกิจส่วนตวั 
(   ) นกัเรียน นกัศึกษา 

(   ) อ่ืนๆ.................................................................................................................. 
4.  รายไดต่้อเดือน ................................................. บาท/เดือน 
5.    ฐานะทางเศรษฐกิจ (   ) ฐานะดี (   ) ฐานะปานกลาง (   ) ฐานะไม่ดี 
       ................................................................................................................................................... 
       ................................................................................................................................................... 
6. ระดบัการศึกษาสูงสุด (   ) ประถมศึกษา  (   ) มธัยมศึกษา   
     (   ) ปวช.   (   ) ปวส. 
     (   ) ปริญญาตรี   (   ) ปริญญาโท  
     (   ) ปริญญาเอก   
      อ่ืนๆ ............................................................................................................................................. 
7.  ศาสนา  (   ) พทุธ (   ) คริสต ์ (   ) อิสลาม  
    (   ) อ่ืนๆ.................................................................................................... 
8. ภูมิลาํเนาเดิม.................................................................................................................................. 
9. จาํนวนพี่นอ้ง หญิง.................................คน   ชาย.......................................คน 
10.  เคยถูกจาํคุกมาก่อนหรือไม่ 

(   ) ไม่เคย 
  (   ) เคย  จาํนวน...........................คร้ัง 
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  ลกัษณะความผดิ....................................................................................................... 
  ระยะเวลาตอ้งโทษจาํคุก...............................  ..........ปี..............................เดือน 
11. ลกัษณะความผดิในการจาํคุกคร้ังน้ี................................................................................................ 
 ระยะเวลาท่ีถูกตดัสินใหจ้าํคุก.................................................ปี..............................เดือน 
 จาํคุกมาแลว้.................................................ปี..............................เดือน 

เหลือโทษจาํคุกอีก.........................................ปี..............................เดือน 
12. สถานภาพทางครอบครัว  (   ) บิดา-มารดาอยูด่ว้ยกนั (   ) บิดา-มารดาหยา่ร้าง,                   
                                                                                                                    แยกกนัอยู ่
     (   ) บิดาหรือมารดา เสียชีวิต 
     (   ) อ่ืนๆ....................................................................................... 
                     ................................................................................................... 
13. ลกัษณะทางครอบครัว 

- ครอบครัวมีลกัษณะอยา่งไร มีปัญหาทางครอบครัวหรือไม่  
 - พอ่แม่มีการอบรมเล้ียงดูอยา่งไร 
14. ลกัษณะชุมชนท่ีอาศยัอยูมี่ลกัษณะอยา่งไร 
 
ส่วนที ่2 : พฤติกรรมการกระทาํผดิ 

การคบหาสมาคมทีแ่ตกต่าง 
- เพื่อนท่ีคบหาอยูมี่ลกัษณะพฤติกรรมอยา่งไร 
- มีเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน หรือพฤติกรรมการกระทาํผิดหรือไม่ จาํนวนก่ีคน 

และมีระยะเวลาคบหาสมาคมนานเท่าไหร่ 
- มีเพื่อนท่ีกระทาํผดิ และเคยถูกลงโทษมาก่อนหรือไม่ อยา่งไร 
-  

การให้คาํนิยาม 
- มีความคิดเห็นอยา่งไรกบัพฤติกรรมการกระทาํท่ีผดิกฎหมาย 
- คิดวา่กฎหมายน่าเช่ือถือ และควรค่าแก่การเคารพหรือไม่ อยา่งไร 
- คิดอยา่งไรกบัสาํนวนท่ีวา่ “ทาํดีไดดี้ ทาํชัว่ไดช้ัว่” 

การสนับสนุนทีแ่ตกต่าง 
- เคยกระทาํผดิมาก่อนหรือไม่ ถา้มีแลว้ไดรั้บประโยชน์หรือโทษอยา่งไรบา้ง 
- หากพน้โทษแลว้ ท่านคิดวา่ ท่านจะมีแนวโนม้กระทาํผดิซํ้ าอีกหรือไม่ อยา่งไร 
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การเลยีนแบบ 
- พ่อแม่ของท่านมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน หรือพฤติกรรมกระทาํผิดหรือไม่ แลว้ท่านมี

การทาํตามหรือไม่ อยา่งไร 
- เพื่อนของท่านมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน หรือพฤติกรรมกระทาํผิดหรือไม่ แลว้ท่านมี

การทาํตามหรือไม่ อยา่งไร 
- ในการนาํเสนอของส่ือในส่ิงท่ีไม่ดี เช่น ข่าวอาชญากรรม ปลน้ร้านทอง ท่านคิดว่า

มีผลต่อการกระทาํผดิของท่านหรือไม่ อยา่งไร 
- ท่านคิดว่าพฤติกรรมของท่านมีลกัษณะทาํตามกลุ่มใดมากท่ีสุด ระหว่าง พ่อแม่ 

กลุ่มเพื่อน และส่ือต่างๆ อยา่งไร 
 
ค่านิยมในความสําเร็จ 
- เป้าหมาย หรือความตอ้งการในชีวิตของท่าน คืออะไร 
- ความสาํเร็จอะไรบา้ง ท่ีท่านตอ้งการในชีวิต 
- หากท่านไม่สามารถประสบความสาํเร็จในเป้าหมายท่ีตอ้งการได ้ท่านจะทาํอยา่งไร 

 
การหลงใหลในทรัพย์สินเงินทอง 

- ท่านคิดวา่ตอ้งมีเงินทองมากแค่ไหนถึงจะเป็นท่ีพอใจ 
- สาํหรับท่านเงินคือพระเจา้หรือไม่ อยา่งไร 

 
โอกาสในการประสบความสําเร็จ 

- ท่านมีโอกาสท่ีจะประสบความสาํเร็จ หรือมีชีวิตท่ีดี ในดา้นการศึกษา อาชีพ ฐานะ 
ความเป็นอยู ่มากนอ้ยเพียงใด 

- ถา้ท่านมีโอกาสนอ้ยในการประสบความสาํเร็จ ท่านจะมีแนวทางแสวงหาส่ิงท่ีท่าน
ตอ้งการอยา่งไร 

 
การลงโทษทางอาญา 

- ท่านคิดว่ากฎหมาย หรือบทลงโทษของไทยในความผิดเก่ียวกับทรัพย์มีความ
รุนแรงมากนอ้ยเพียงใด เพียงพอต่อการป้องกนัอาชญากรรมหรือไม่ 

- ท่านคิดว่ากฎหมาย หรือบทลงโทษของไทยในความผิดเก่ียวกับทรัพย์มีความ
รวดเร็วในการลงโทษหรือไม่ อยา่งไร 
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- ท่านเช่ือว่าบทลงโทษของไทยจะสามารถจับตัวผูก้ระทาํผิดมาลงโทษได้อย่าง
แน่นอนหรือไม่ และคิดวา่มีการเลือกปฏิบติัหรือไม่ 

- ท่านคิดว่ากฎหมายสามารถป้องกนัการเกิดอาชญากรรม หรือพฤติกรรมการกระทาํ
ผดิไดห้รือไม่ อยา่งไร 
 

ส่วนที ่3 : ปัจจัยทีท่าํให้เกดิการกระทาํผดิ 
- ท่านคิดวา่อะไรเป็นสาเหตุสาํคญัใหท่้านกระทาํผดิในคร้ังน้ี 

 
ส่วนที ่4 : แนวทางการป้องกนัการกระทาํผดิเกีย่วกบัทรัพย์ 

- ท่านคิดว่าจะมีแนวทางในการป้องกันพฤติกรรมการกระทาํผิดเก่ียวกับทรัพย์
อยา่งไร 
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ภาคผนวก ง 
ผู้ต้องขงัทีก่ระทาํผดิเกีย่วกบัทรัพย์ 
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ผูต้อ้งขงัท่ีกระทาํผดิเก่ียวกบัทรัพย ์(ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ชิงทรัพย ์และปลน้ทรัพย)์ ท่ีให้
การสัมภาษณ์ในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ จาํนวนทั้ งส้ิน 11 คน ประกอบด้วย  ผูต้อ้งขงัหญิง 
จาํนวน 5 คน และผูต้อ้งขงัชายจาํนวน 6 คน ดงัรายละเอียด ดงัน้ี 

 
คนที ่ ฐานความผดิ เรือนจํา 

ผู้ต้องขงัหญงิ   
1 วิ่งราวทรัพย ์ ทณัฑสถานหญิงกลาง 
2 ชิงทรัพย ์ ทณัฑสถานหญิงกลาง 
3 ลกัทรัพย ์ ทณัฑสถานหญิงกลาง 
4 ลกัทรัพย ์เก่ียวกบัเอกสาร ทณัฑสถานหญิงกลาง 
5 ปลน้ทรัพย ์ ทณัฑสถานหญิงกลาง 

ผู้ต้องขงัชาย   
1 ลกัทรัพย ์ เรือนจาํพิเศษธนบุรี 
2 ยกัยอกทรัพย ์ เรือนจาํพิเศษธนบุรี 
3 วิ่งราวทรัพย ์ เรือนจาํพิเศษธนบุรี 
4 ลกัทรัพย ์ เรือนจาํพิเศษธนบุรี 
5 ปลน้ทรัพย ์ เรือนจาํพิเศษธนบุรี 
6 ปลน้ทรัพย ์ เรือนจาํพิเศษธนบุรี 

 



ประวตัผู้ิเขียน 

 

ช่ือ-สกลุ   นางสาวฉตัรกลุ  พงษธ์รรม 

 

ประวตัิการศึกษา  รัฐศาสตรบณัฑิต 

   มหาวิทยาลยันเรศวร  
   ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา พ.ศ.2552 
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