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การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะของการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิด
ขึ้นกับผู้สูงอายุ และ 3) เพ่ือเสนอแนวทางในการป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับ
ผู้สูงอายุ และน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์กับผู้สูงอายุ ส าหรับในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างของผู้สูงอายุที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม จ านวนทั้งสิ้น 525 
คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (Standard Deviation) และการวิ เคราะห์ตัวแปรด้วยวิธีถดถอยโลจิสติค  (Logistic 
Regression Analysis) 

ผลการวิจัย พบว่า การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุเรียงความส าคัญ 3 ล าดับแรก คือ 
ด้านอารมณ์และจิตใจ รองลงมาด้านทรัพย์สิน และด้านการถูกทอดทิ้ง ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรม ได้แก่ ระดับการศึกษา และอาชีพ ปัจจัยที่มีผลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ของผู้สูงอายุ ได้แก่ ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ(ด้านการใช้ชีวิต,ด้านสุขภาพ) ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย(ประเภทที่พักอาศัย,ระบบฝ้าระวัง,ไฟส่องสว่างบริเวณที่ว่างของบ้าน,การดูแล
และบ ารุงรักษา) 

ลักษณะการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุส่วนใหญ่เกิดจากบุคคลสมาชิกในครอบครัว ซึ่ง
การก าหนดกฎหมายส่วนใหญ่มุ่งเน้นแต่การลงโทษผู้กระท าผิดมากกว่าการแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู ผู้กระท า
ความผิด หรือการปกป้องคุ้มครองผู้สูงอายุที่ถูกกระท ารุนแรง ท าให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักเลือกที่จะไม่
ด าเนินคดีอาญากับผู้กระท าผิด เพราะคนเหล่านั้นคือ ญาติ บุตรหลานของตนเอง และที่ส าคัญผู้สูงอายุ
เหล่านี้ยังต้องพ่ึงพาคนเหล่านี้อยู่ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการให้ความรู้แก่สังคม ประชาชน เพ่ือก่อให้เกิด
ความตระหนัก และร่วมกันเฝ้าระวัง รวมถึงการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นเป็นหลัก ฉะนั้นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาคือ ส่งเสริมกิจกรรมที่เน้นถึงความส าคัญของการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว อีกทั้งให้
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ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน เจ้าหน้าที่ต ารวจ ออกพบปะประชาชนผู้สูงอายุ โดยให้ความส าคัญและ
สนับสนุน ในการจัดก าลังพลเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจกระจายแต่ละเขตพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร
อย่างทั่วถึง สนับสนุนหน่วยการแพทย์เคลื่อนที่ในการออกตรวจสุขภาพผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าถึง
การแพทย์ได้ และการจัดระเบียบชุมชนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนติดตั้งกล้องวงจรปิดใน
จุดเสี่ยงต่าง ๆ และเขตชุมชน เพ่ือช่วยติดตามผู้กระท าความผิดอีกทั้งยังเป็นการลดโอกาสของผู้กระท า
ผิดในการลงมือประกอบอาชญากรรมด้วย 
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This study was a study on factors affecting to elderly victims of crimes in Bangkok 

area. The objectives of the study were: 1) to study the crime victimization in the elders, 

2) to study the factors affecting to elderly victims of crimes, and 3) to propose ways to 

prevent crime victimization among elders. This study was survey research which 

collecting data from 525 elderly victims of crimes in Bangkok area. The statistics used in 

the data analysis were percentage, mean, standard deviation, and logistic regression 

analysis. 

The study found that top three of elders’ crime victimization, sort by priority, 

were psychological/emotion abuse, financial/material abuse and neglect. The factors 

affecting elders’ crime victimization are personal factors (education and career), 

behavioral factors (life,health) and residence’s environmental factors (residential type, 

surveillance system, lighting and maintenance) 

Elders’ crime victimizations are mainly from family members. Most lawmakers 

focus on offender punishment rather than rehabilitation or protection of the elderly. 

The elders choose not to prosecute the offender because they are their relatives, their 
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children and mostly, the elders still rely on these people. It is necessary that we 

should educate the people to raise awareness and surveillance. Including prevention of 

problems that will occur primarily. So, the solution is to encourage the activities that 

promote the family relationship. Community stakeholders, police officers should meet 

the elderly and emphasize on distribute police officers in Bangkok area thoroughly 

along with supporting mobile medical units for elderly who can’t access to medical 

services. We should organize the community well and CCTV cameras also should be 

installed at risk points and community areas to help track down the offender and to 

reduce the offenders’ chances committing crimes. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือเป็นอย่าง
สูง จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่คอยให้ความรู้ ค าชี้แนะ 
ข้อคิดเห็นแก้ไขข้อบกพร่อง และช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาวิชาการ เพ่ือความสมบูรณ์ของ
วิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอน 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด ประธานกรรมการ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา และรองศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ เป็นอย่าง
ยิ่ง ที่กรุณาสละเวลาเป็นกรรมการ และให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ เพ่ือให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้ เจ้าหน้าที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่ได้
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ในส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ รวมไปถึงห้องสมุดอ่ืน ๆ ที่ได้บริการฐานข้อมูล อันเป็นการอ านวยความสะดวกในการ
ท าวิทยานิพนธ์ 

ขอขอบพระคุณ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนี และผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท า
วิทยานิพนธ์ทุกท่าน  ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์  และได้สละเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณผู้ที่ เป็นเจ้าของผลงานวิชาการ  และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยได้ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าอ้างอิง 

ขอขอบพระคุณคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ให้ผู้วิจัยได้มี
โอกาสเข้าศึกษาและเข้าใจค าว่า “สร้างปัญญาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง  (WISDOM for 
Change)” 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านดังกล่าวข้างต้น คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่ม
นี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและ
ให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา และจะร าลึกในพระคุณตลอดไป 
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พฤศจิกายน 2561 
 

 

 



สารบัญ 

  หน้า 
บทคัดย่อ ........................................................................................................................................... ก 

ABSTRACT ....................................................................................................................................... ค 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. จ 

สารบัญ .............................................................................................................................................. ฉ 

สารบัญตาราง ................................................................................................................................... ฌ 

สารบัญภาพ ...................................................................................................................................... ฎ 

บทที่ 1 บทน า ................................................................................................................................... 1 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ ................................................................................................. 1 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา .................................................................................................... 4 

1.3 ค าถามในการศึกษา ............................................................................................................... 4 

1.4 สมมติฐานของการศึกษา ........................................................................................................ 4 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา ........................................................................................................... 5 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา ............................................................................... 5 

1.7 นิยามศัพท์/ค าจ ากัดความที่ใช้ในการศึกษา............................................................................ 5 

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ............................................................................. 8 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเหยื่ออาชญากรรม ........................................................................ 8 

2.1.1 ประเภทของเหยื่ออาชญากรรม ................................................................................... 9 

2.1.2 บทบาทของเหยื่ออาชญากรรมต่อการเกิดอาชญากรรม ............................................. 11 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุ .................................................. 12 

2.3 สถานการณ์เหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุในประเทศไทย .................................................. 13 

2.4 ทฤษฎีกิจกรรมประจ าวัน (Routine Activity Theory) ....................................................... 15 

 



 ช 

2.5 ทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผล (Rational Choice Theory) ................................................ 16 

2.6 ทฤษฎีการป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม (Crime Prevention Through 
Environmental Design: CPTED) ..................................................................................... 17 

2.7 ทฤษฎีรูปแบบอาชญากรรม (Crime Pattern Theory) ....................................................... 18 

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .............................................................................................................. 20 

2.9 กรอบแนวคิดในการวิจัย ...................................................................................................... 28 

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย .................................................................................................................... 29 

3.1 วิธีการวิจัย ........................................................................................................................... 29 

3.2 ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ....................................................................................... 29 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ...................................................................................................... 31 

3.4 การประมวลผล ................................................................................................................... 35 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล .............................................................................................................. 35 

3.6 ตัวแปรในการวิจัย ................................................................................................................ 36 

3.7 หลักเกณฑ์การวัดตัวแปร ..................................................................................................... 37 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล......................................................................................................... 38 

4.1 การพรรณนาตัวแปรเดียว .................................................................................................... 38 

4.2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ......................................... 55 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปรด้วยวิธีถดถอยโลจิสติค 
(Logistic Regression Analysis) ........................................................................................ 57 

บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ................................................................ 67 

5.1 สรุปผลการศึกษา ................................................................................................................. 67 

5.2 อภิปรายผล.......................................................................................................................... 70 

5.2.1 คุณลักษณะบุคคลของผู้สูงอายุ .................................................................................. 70 

5.2.2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ตกเป็นเหยื่อ ..................................................................... 72 

 



 ซ 

5.2.3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย .......................................................................... 73 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย..................................................................................................... 77 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ........................................................................................... 77 

5.3.2 ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ ............................................................................................... 78 

5.3.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ......................................................................... 79 

บรรณานุกรม ................................................................................................................................... 80 

ภาคผนวก........................................................................................................................................ 83 

ภาคผนวก ก ............................................................................................................................... 84 

ภาคผนวก ข ............................................................................................................................... 93 

ภาคผนวก ค ............................................................................................................................... 95 

ภาคผนวก ง .............................................................................................................................. 100 

ประวัติผู้เขียน ................................................................................................................................ 102

 



ฌ 

 

สารบัญตาราง 

หน้า 

ตารางที่ 2.1 แสดงผลสรุปการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ........................................................... 25 

ตารางที่ 3.1 จ านวนประชากรและตัวอย่างในแต่ละเขตพ้ืนที่ .......................................................... 31 

ตารางที่ 3.2 แสดงค่า Reliability ของแบบสอบถามในแต่ละตัวแปร .............................................. 34 

ตารางที่ 3.3 หลักเกณฑ์ในการวัดตัวแปร ........................................................................................ 37 

ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ .................................................................................................... 39 

ตารางที่ 4.2 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม .................................................................................................................. 40 

ตารางที่ 4.3 จ านวนและร้อยละของสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามการตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมที่เกิดข้ึนกับผู้สูงอายุ ............................................................................................ 44 

ตารางที่ 4.4 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ......................................................................................................................... 45 

ตารางที่ 4.5 จ านวนและร้อยละของความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อกับอาชญากรของผู้ตอบแบบสอบถาม
การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ .......................................................................... 47 

ตารางที่ 4.6 จ านวนและร้อยละของข้อมูลลักษณะการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ......................................................................................................................... 48 

ตารางที่ 4.7 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลลักษณะการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม .............................................................................................. 49 

ตารางที่ 4.8 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ................... 55 

ตารางที่ 4.9 ผลการประมาณค่าตัวแปร โดยใช้แบบจ าลองโลจิต(ด้านร่างกาย)................................ 57 

ตารางที่ 4.10 ผลการประมาณค่าตัวแปร โดยใช้แบบจ าลองโลจิต(ด้านอารมณ์และจิตใจ) ................ 59 



ญ 
 
ตารางที่ 4.11 ผลการประมาณค่าตัวแปร โดยใช้แบบจ าลองโลจิต(ด้านทรัพย์สิน) ........................... 60 

ตารางที่ 4.12 ผลการประมาณค่าตัวแปร โดยใช้แบบจ าลองโลจิต (ด้านการถูกคุกคามทางเพศ) ....... 62 

ตารางที่ 4.13 ผลการประมาณค่าตัวแปร โดยใช้แบบจ าลองโลจิต (ด้านการถูกทอดทิ้ง) .................. 64 

ตารางที่ 5.1 สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุ ............................ 69 

 
  



ฎ 
 

สารบัญภาพ 

หน้า 
ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย ................................................................................................ 28 

file:///C:/Users/ONE10/Desktop/ผลบทความ/วิทยานิพนธ์22-8-2561.docx%23_Toc525077714


 

บทท่ี 1 
บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญ 
ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคม “ผู้สูงอายุ” และมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่าง

ต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 5 ปีที่ผ่านมาพบว่า ในปี  

พ.ศ. 2555 ตามทะเบียนราษฎรกรุงเทพมหานคร มีประชากรทั้งสิ้น 5,673,560 คน เป็นผู้สูงอายุ 

จ านวน 765,974 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 ของประชากรทั้งหมด และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 14.38 

ร้อยละ 15.10 ร้อยละ 15.77 ตามล าดับในแต่ละปี และในปี พ.ศ.2559 มีประชากรทั้งสิ้น 5,686,646 

คน เป็นผู้สูงอายุ จ านวน 936,865 คน คิดเป็นร้อยละ 16.47 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งเห็นได้ ว่าใน

เขตพ้ืนที่กรุงเทพฯมีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ท าให้

ก้าวเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า “สังคมสูงวัย” หรือ “Ageing Society” (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้สูงอายุไทย, 2559) 

  การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือการเกิดอาชญากรรมของผู้สูงอายุถือเป็นหนึ่งในกลุ่มของ

ประชากรที่มีความเสี่ยงมากที่สุด (William G. Doerner and Steven P. Lab, 2012; Smolik J. 

and Cenek J., 2017) ซึ่งผลการวิจัยของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และ

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยข้อมูลสถิติจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

พบว่า คดีอาญาที่ผู้เสียหายเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจ านวน 344 ราย ใน ปี 2550 และมีจ านวน

เพ่ิมขึ้นเป็น 703 ราย ในปี 2558 และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม

ของผู้สูงอายุ 3 ล าดับแรกคือ ด้านอารมณ์และจิตใจ รองลงมาคือการทอดทิ้งในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะ

พ่ึงพิง และตามด้วยการเอาประโยชน์ด้านทรัพย์สิน ขณะเดียวกันผู้สูงอายุที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม

ส่วนใหญ่ถูกกระท าโดยคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว สาเหตุมาจากผู้ดูแลผู้สูงอายุ เช่น ติดสารเสพ

ติด ติดสุรา อารมณ์ ใจร้อน โมโหง่าย อารมณ์แปรปรวน และจากตัวผู้สูงอายุ เช่น อยู่คนเดียว มีความ

เจ็บป่วย ต้องการความช่วยเหลือ สมองเสื่อม ยากจน ขาดรายได้ เป็นต้น โดยที่ผู้สูงอายุต้องการ  

ผู้พิทักษ์คุ้มครองในช่วงที่เกิดจุดเปลี่ยนของชีวิต เช่น เกิดการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวที่เป็นที่พ่ึงพิง



2 
 
ของผู้สูงอายุ การเจ็บป่วยจนไม่สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง และการมีภาวะสมองเสื่อม  

(จิราพร เกศพิชญวัฒนา , 2560) อีกทั้ งรายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร (การส ารวจภายใต้โครงการน าร่อง ปี พ.ศ.2549) พบว่า อัตราการตกเป็นเหยื่อ

อาชญากรรมของผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 12.8 (ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2550)

และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 17.9 ในปี พ.ศ.2555 (อาภาศิริ สุวรรณานนท์ และคณะ, 2555)  

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในสังคมผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทั้งด้าน

ความถี่ ความรุนแรง และมีความหลากหลายที่สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นตามสภาพการพัฒนาของ

ประเทศและสังคมโลก  นอกจากนี้การศึกษาวิจัยของ (Graziamaria Corbi, et al., 2012) ยัง

ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้านร่างกายและการคุกคามทางเพศ ซึ่งสาเหตุ

หลักเกิดจากการขาดความสนใจ การขาดผู้ดูแลในการพิทักษ์คุ้มครองต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของ

ผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจ รวมถึงความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจ าวันของตัว

ผู้สูงอายุเอง สาเหตุอีกประการหนึ่งคือ การปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านเพียงตามล าพัง ซึ่งมีโอกาสเสี่ยง

ต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและส่งผลให้เกิดอาชญากรรมภายในบ้านมากที่สุด (Linda Abd. 

Hamid and Natrina Mariane P. Toyong, 2014)  

ทั้งนีส้ัดส่วนของประชากรที่ถือเป็นผู้สูงอายุได้เพ่ิมข้ึนอย่างมากในหลายประเทศทั่วโลกในช่วง

หลายปีที่ผ่านมา การเพ่ิมขึ้นของประชากรผู้สูงอายุนี้คาดว่าจะเติบโตได้ดีในศตวรรษที่ 21 การ

เปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุในจ านวนนี้ท าให้จ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นส่งผลให้จ านวนอาชญากรรมสูงขึ้น

รวมถึงการเพ่ิมจ านวนผู้สูงอายุที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมอีกด้วย จ านวนและประเภทของ

อาชญากรรมที่กระท าโดยผู้กระท าผิดที่มีอายุมากมีความเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยรวมทั้งแรงจูงใจของ

ผู้กระท าผิดที่มีโอกาสล่วงเกินโอกาสและความสามารถในการก่ออาชญากรรม (Peter C. Kratcoski, 

2016) 

กรุงเทพมหานครนับว่าเป็นเมืองที่มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจ 

การเมืองและสังคมสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เองท าให้  

มีผลกระทบโดยตรงกับประชาชนและผู้สูงอายุต้องเผชิญกับปัญหาอาชญากรรม เพราะเพียงแค่ก้าว

ท้าวออกจากบ้านก็นับว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ประกอบกับการอยู่บ้านปิดประตูรั้ว

ล้อมมิดชิดก็ใช่ว่าจะปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่ต้องอยู่บ้านอย่างโดดเดี่ยวเพียงตามล าพัง  
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ซึ่งสาเหตุหลักคือ โสด ไม่มีลูกหลาน คู่สมรสเสียชีวิต ลูกหลานอยู่ต่างถิ่น หรือลูกหลานออกไปท างาน  

จึงกลายเป็นโอกาสของมิจฉาชีพที่เฝ้าสังเกตการณ์และลงมือก่ออาชญากรรม ด้วยการลอกลวงเอา

ทรัพย์สิน จี้ปล้น ท ามิดีมิร้าย และถึงขั้นลงมือฆ่าทิ้งอย่างโหดเหี้ยม ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีโอกาสตกเป็น

เหยื่ออาชญากรรมในที่สุด เนื่องจากคุยง่าย ใจดี ไม่มีเรี่ยวแรงพละก าลังที่จะต่อสู้ขัดขืน ดังจะเห็นได้

จากการรายงานข่าวในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น แก๊งรับดูดส้วมเถื่อน ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศเถื่อน  

ที่ระบาดหนักในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

จากสภาพปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่าการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือการเกิด

อาชญากรรมในกลุ่มประชากรของผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นและจะทวีคูณความรุนแรงอย่าง

ต่อเนื่อง แม้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้พยายามเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

อาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงประสบกับปัญหากับการขาดความพร้อมที่จะจัดการกับปัญหา

ดังกล่าว ซึ่งหมายถึงการขาดข้อมูลการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุอย่างแท้จริง  

ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการส ารวจคดีอาชญากรรมภาคประชาชนหลายครั้งที่ผ่านมา พบว่า ผู้ประสบ

เหตุส่วนใหญ่ไม่ได้แจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือผู้เกี่ยวข้องมากกว่าร้อยละ 60 (การส ารวจสถิติคดี

อาชญากรรมภาคประชาชนในกทม. ปี พ.ศ.2549 ร้อยละ 63.3 และการส ารวจสถิติคดีอาชญากรรม

ภาคประชาชนทั่วประเทศ ปี พ.ศ.2551 ร้อยละ 65.2) (ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 

2550, 2552) และการส ารวจเรื่องเหยื่ออาชญากรรมของ ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ และคณะ (2535) 

พบว่า จ านวนอาชญากรรมมีจ านวนรวม 820 ครั้ง โดยเหยื่ออาชญากรรมจ านวน 263 คนไม่ได้แจ้ง

ความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งรวมเป็นจ านวน 477 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 58.2 และนอกจากนี้ผลการวิจัย

ผู้สูงอายุถูกตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในปี 2558 พบคดีอาญาที่ผู้สูงอายุเป็นเหยื่อสูงถึง 703 ราย ดังที่

กล่าวไปแล้วข้างต้น(จิราพร เกศพิชญวัฒนา, 2560)  

จึงเกิดค าถามที่ว่า ท าไมประชาชนผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมจึงไม่แจ้งความเป็นจ านวน

มากกว่าครึ่งของความผิดที่เกิดขึ้น โดยมีเหตุผลคือ ความเสียหายเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย การแจ้ง

ความไม่ได้ช่วยให้เหยื่ออาชญากรรมได้รับประโยชน์หรือไม่ได้รับสิ่งที่สูญเสียกลับคืนมา และการที่

เหยื่ออาชญากรรมไม่ทราบถึงตัวอาชญากรจึงท าให้ไม่อยากแจ้งความ ท าให้ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน

เป็นการรายงานโดยตรงของผู้ได้รับความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น ในขณะที่ข้อมูลที่จ าเป็นและ

เป็นประโยชน์อย่างมากในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการป้องกันการตกเป็นเหยื่อ
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อาชญากรรมของผู้สูงอายุนั้น จ าเป็นต้องได้รับการรายงานจากบุคคลผู้ได้รับความเสียหายที่ยังไม่มี

การรายงานต่อเจ้าหน้าที่ด้วยซึ่งมีอยู่จ านวนมาก  

ดังนั้นการการศึกษาครั้งนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาลักษณะการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่

เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ รวมถึงการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับ

ผู้สูงอายุในบริบทของสังคมไทย ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือเสนอแนวทางในการป้องกันการตก

เป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ และน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์กับผู้สูงอายุ ได้จริง อีก

ทั้งยังเป็นการน าเสนอผลการวิจัยในการประชุมสัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้อาศัยในชุมชน เจ้าหน้าที่

ต ารวจ และประชาชนทั่วไป สู่สาธารณะชนอันจะก่อประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการตกเป็นเหยื่อ

อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนกับผู้สูงอายุต่อไป 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1 เพ่ือศึกษาลักษณะของการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทีเ่กิดข้ึนกับผู้สูงอายุ 

 1.2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทีเ่กิดข้ึนกับผู้สูงอายุ 
 1.2.3 เพ่ือเสนอแนวทางในการป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทีเ่กิดข้ึนกับผู้สูงอายุ 
และน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์กับผู้สูงอายุ 
 

1.3  ค าถามในการศึกษา 
1.3.1 ลักษณะของการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดข้ึนกับผู้สูงอายุเป็นอย่างไร 

1.3.2 ปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ 

1.3.3 แนวทางในการป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดข้ึนกับผู้สูงอายุ เป็นอย่างไร 

 

1.4  สมมตฐิานของการศึกษา 
1.4.1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ (ระดับการศึกษา, อาชีพ) มีอิทธิพลต่อการตกเป็น

เหยื่ออาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนกับผู้สูงอายุ ในเชิงลบ 

1.4.2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ (ด้านการใช้ชีวิต, ด้านสุขภาพ) มีอิทธิพลต่อ

การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนกับผู้สูงอายุ ในเชิงลบ 
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1.4.3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ระบบเฝ้าระวัง, ไฟส่องสว่างบริเวณที่ว่างของ

บ้าน, การดูแลและบ ารุงรักษา) มีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ในเชิง

ลบ 

 

1.5  ขอบเขตของการศึกษา 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนกับผู้สูงอายุ ในเขตพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของกองบัญชาการต ารวจนครบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

โดยมีระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาในระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561 

 

1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
1.6.1 ทราบถึงลักษณะของการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ และปัจจัย 

ที่มีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ สามารถน าผลการศึกษาไปใช้

ประโยชน์ในการป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทีเ่กิดขึ้นกับผู้สูงอายุได ้

 1.6.2 ได้แนวทางในการป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่ เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ 

ที่จะน าไปสู่การควบคุมและลดการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้ 

 1.6.3 การน าเสนอผลการวิจัยในการประชุมสัมมนาผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้ งผู้อาศัยในชุมชน 

เจ้าหน้าที่ต ารวจ และประชาชนทั่วไป สู่สาธารณะชนอันจะก่อประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการตก

เป็นเหยื่ออาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนกับผู้สูงอายุต่อไป 

 

1.7  นิยามศัพท์/ค าจ ากัดความที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่เข้าข่ายการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 

โดยมีองค์ประกอบของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นการถูกคุกคามหรือท าร้ายให้ผู้สูงอายุเกิดความเจ็บปวด

และได้รับ อันตราย หรือเกิดความทุกข์ด้านร่างกายและจิตใจ ด้านการถูกคุกคามทางเพศ  

ด้านทรัพย์สิน และด้านการถูกทอดทิ้ง 
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การตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมของผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้สูงอายุที่ได้รับความเสียหายจากการ

กระท าที่ไม่เหมาะสมด้วยความตั้งใจ หรือไม่ได้ตั้งใจ เป็นการกระท าที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดความ

เจ็บปวดและได้รับอันตราย หรือเกิดความทุกข์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสุขภาพ  

การละเมิดสิทธิ การเอาประโยชน์ต่อทรัพย์สิน ปล่อยปละละเลย ทอดทิ้ง ไม่ดูแล รวมทั้งการละเว้น

การกระท าที่พึง อันเนื่องมาจากการกระท าที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย (จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย , 

2551; สุดสงวน สุธีสร, 2543) ซึ่งลักษณะของผู้ตกเป็นเหยื่อคือ ตกอยู่ในความทุกข์ และได้รับการ

ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (อัณณพ ชูบ ารุง และศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด, 2539) โดยผู้ประสบผลร้ายหรือ

ความเสียหายนั้น ส่งผลกระทบต่อด้านต่าง ๆ อันประกอบด้วย 

ด้านร่างกาย หมายถึง การถูกคุกคามหรือท าร้ายด้านร่างกายต่อผู้สูงอายุ เช่น  

ท าร้าย พยายามท าร้าย คุกคาม ลอบติดตาม ข่มขู่ว่าจะท าร้ายหรือฆ่า  

ด้านการถูกคุกคามทางเพศ หมายถึง การถูกคุกคามหรือลวนลามทางเพศกับ

ผู้สูงอายุ เช่น การข่มขืน ท าอนาจาร ลวนลามทางเพศ หรือข่มขู่ คุกคามด้วยวาจาว่าจะข่มขืนกระท า

ช าเรา 

ด้านจิตใจและอารมณ์  หมายถึง การถูกคุกคามหรือท าร้ายผู้สูงอายุให้ได้รับ

ความรู้สึกเสียใจ โดยการใช้ค าพูด ท่าทาง สีหน้า ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับความทุกข์ทรมานทางด้าน

จิตใจ หรือความเจ็บปวดทางอารมณ์ รวมถึงการละเมิดความเป็นส่วนตัว เป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้สูงอายุ

เกิดภาวะความเครียดต่อสุขภาพ และอาจตัดสินใจกระท าความผิดโดยไม่รู้ตัว 

    ด้านทรัพย์สิน หมายถึง การถูกคุกคามหรือการเอาเปรียบผู้สูงอายุโดยการใช้

แรงงาน หรือการเอาประโยชน์จากทรัพย์สมบัติของผู้สูงอายุ การแอบอ้างใช้ข้อมูลส่วนตัว เช่น  

การขโมยเลขบัตรเครดิตหรือรหัสบัตรกดเงินสด บัตรประชาชน เป็นต้น รวมถึงการเอาผลประโยชน์

จากผู้สูงอายุเมื่อเสียชีวิต เช่น การแอบอ้างเอาชื่อสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ กล่าวคือ เมื่อผู้สูงอายุ

เสียชีวิต ก็จะได้เงินจากชมรมในการปลงศพ 

ด้านการทอดทิ้ง หมายถึง การละเลยหรือการไม่ให้ความช่วยเหลือกิจวัตรประจ าวัน

ต่อการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ ด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ การปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่เพียงล าพัง ส่งผล

ให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลที่จ าเป็นจากการถูกทอดทิ้ง เช่น การไม่ได้รับอาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค 

การดูแลความสะอาด รวมถึงการจ ากัดหรือปฏิเสธสิทธิส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในการปฏิบัติกิจกรรม

ต่าง ๆ ภายในครอบครัว หรือการเข้าร่วมสังคมของผู้สูงอายุในชุมชน 
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พฤติกรรมของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ  หมายถึง พฤติกรรมของผู้สู งอายุ เช่น การใช้ชีวิต  

(ความประมาท, นิสัยส่วนตัว, ชอบโชว์ทรัพย์สิน, การแต่งกาย) สุขภาพ (ความเครียด , ความไร้

ความสามารถ) 

ความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อกับอาชญากร หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับ

อาชญากร เช่น สมาชิกในครอบครัว เพ่ือน หรือบุคคลอื่นที่ไม่รู้จัก  

สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย หมายถึง สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่

เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ เช่น ลักษณะบริเวณที่พักอาศัย ประเภทของที่พักอาศัย ระบบเฝ้าระวัง ไฟส่อง

สว่างในบริเวณท่ีว่างของบ้าน และการดูแลและบ ารุงรักษา 



 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในบทนี้เป็นการน าเสนอแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือที่จะน าไปสร้าง
พัฒนาเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจัย ซึ่งจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเหยื่ออาชญากรรม 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมต่อผู้สูงอายุ 
2.3 สถานการณ์เหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุในประเทศไทย 
2.4 ทฤษฎีกิจกรรมประจ าวัน (Routine Activity Theory) 
2.5 ทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผล (Rational Choice Theory) 
2.6 ทฤษฎีการป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม  (Crime Prevention 

Through Environmental Design: CPTED) 
2.7 ทฤษฎีรูปแบบอาชญากรรม (Crime Pattern Theory) 
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.9 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัเหยื่ออาชญากรรม 
 จากการศึกษาแนวความคิดเรื่องเหยื่ออาชญากรรม นักอาชญาวิทยาโดย ลอมโบรโซ 
(Lombroso) ได้ตั้งข้อสังเกตว่า“สาเหตุของการกระท าความผิดของอาชญากรนั้น เป็นการแสดงออก
ของอาชญากรภายใต้การกดดันของเหยื่ออาชญากรที่ยั่วยุด้านอารมณ์และจิตใจ ส่วน กาโลฟาโล 
(Garofalo) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเหยื่ออาชญากรรม โดยอธิบายว่า “ความประพฤติของผู้เสียหายในบาง
กรณีเป็นต้นเหตุยั่วยุให้มีการประกอบอาชญากรรมขึ้น” อย่างไรก็ตามยังไม่ได้รับการพัฒนามากนัก
เพราะต่างมุ่งที่จะศึกษาสาเหตุของผู้กระท าผิดจากด้านของผู้กระท าผิดเพียงด้านเดียว จนกระทั่งใน
ราวปี ค.ศ. 1940 - 1950 นักอาชญาวิทยาได้เริ่มมองเห็นว่าผู้เสียหายมีบทบาทส าคัญในการก่อให้เกิด
อาชญากรรม และได้มีนักอาชญาวิทยาที่มีชื่อเสียงในระยะต่อมาได้พยายามจะศึกษาผู้ เสียหายที่ตก
เป็นเหยื่อเพ่ือหาสาเหตุของอาชญากรรม เพ่ือน าไปใช้ในการป้องกันผู้ตกเป็นเหยื่อและปรับปรุงการ
ป้องกันอาชญากรรมให้มีประสิทธิภาพ  
 ในอดีตที่ผ่านมาการให้ความสนใจผู้เสียหายในคดีอาญามีน้อยมาก รวมทั้งมีแนวความคิดว่า
บุคคลมีหน้าที่ต้องป้องกันตัวเอง บทบัญญัติของกฎหมายที่กล่าวถึงเหยื่ออาชญากรรมมีน้อย
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กระบวนการยุติธรรมใช้เวลาส่วนใหญ่และงบประมาณจ านวนมากในการควบคุมอาชญากรรม 
กล่าวคือ กระบวนการยุติธรรมมีภารกิจในการป้องกันอาชญากรรม เป็นการศึกษาสาเหตุอาชญากรรม 
และด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด ซึ่งการศึกษาอย่างเป็นระบบโดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
เหยื่ออาชญากรรมและผู้กระท าความผิด เพ่ือท าความเข้าใจสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม และเห็น
ว่าเหยื่อวิทยาเป็นสาขาย่อย (Sub-division) ของวิชาอาชญาวิทยา(Hentig von, 1941, 1979) 
 โดย ฮานส์ ฟอนเฮนติก (Hans von Hentig) เน้นการศึกษาผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมเป็นส่วนใหญ่ 
โดยข้อเสนอพ้ืนฐานที่ว่า เหตุใดท าให้บุคคลตกเป็นเหยื่อ ผลการศึกษานี้เผยแพร่เป็นครั้งแรกใน 
ปี 1941 โดยอ้างว่าเหยื่อมักจะเป็นผู้มีส่วนท าให้เกิดการกระท าความผิด หรือเป็นผู้ริเริ่มให้เกิดการ
กระท าความผิด ต่อมาได้ขยายผลงานของตนให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องเหยื่อซึ่งเป็นผู้ 
ยั่วยุให้เกิดการกระท าความผิดโดยศึกษาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท าและผู้ถูกกระท า  

สตีเฟ่น ชาร์เฟอร์ (Stephen Schafer, 1977) ได้น าเสนอในผลงานของเขาเรื่อง เหยื่อ
อาชญากรรมกับผู้กระท าผิด “The Victim and his Criminal” อธิบายถึงหน้าที่ รับผิดชอบ 
(Functional responsibility) และความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อกับผู้กระท าความผิด โดยสร้างรูปแบบ
ความรับผิดชอบของเหยื่อในการเกิดอาชญากรรม ซึ่งการจัดแบ่งกลุ่มบางส่วนมีความคล้ายกับเฮนติก 
ความแตกต่างของรูปแบบพฤติกรรมอยู่ที่ความผิดของเหยื่อ ซึ่งกล่าวถึงความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อ
ของบุคคลที่มีปัจจัยแตกต่างกัน ส่วนชาร์เฟอร์ สร้างรูปแบบที่กล่าวถึงความแตกต่างในความ
รับผิดชอบของเหยื่อหรือท่ีเหยื่อเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการกระท าความผิด  

นอกจากนี้นักวิชาการของไทยหลาย ๆ ท่านได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเหยื่ออาชญากรรม  
โดยได้นิยามความหมายของเหยื่ออาชญากรรม หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับความเสียหาย
จากการกระท าของอาชญากร รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากผลกระทบหรือได้รับความเสียหาย 
(จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย , 2551; ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ , 2535; ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด , 2561; 
สุดสงวน สุธีสร, 2543) โดยผู้ประสบผลร้ายหรือความเสียหายนั้น ส่งผลกระทบทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ ด้านการถูกคุกคามทางเพศ ด้านทรัพย์สิน และด้านการถูกทอดทิ้ง อันเนื่องมาจากการกระท าที่
เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย ซึ่งลักษณะของผู้ตกเป็นเหยื่อคือ ตกอยู่ในความทุกข์ ได้รับการปฏิบัติที่ไม่
เป็นธรรม (อัณณพ ชูบ ารุง และศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด, 2539)  

 
2.1.1 ประเภทของเหย่ืออาชญากรรม 
นักวิชาการอาชญาวิทยาได้แบ่งประเภทของเหยื่ออาชญากรรมไว้อย่างเป็นระบบ คือ ชาร์

เฟอร์ (Schafer) โดยจ าแนกประเภทของเหยื่ออาชญากรรมตามความรับผิดชอบและความสัมพันธ์
ระหว่างอาชญากรรมกับเหยื่ออาชญากรรม ออกเป็น 7 ประเภท (Stephen Schafer, 1977) ดังนี้   
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  1) เหยื่อที่จูงใจให้เกิดอาชญากรรม (Precipitative Victims) คือ เหยื่อที่กระท าโดย
ปราศจากความตั้งใจ แต่กลับเป็นการส่งเสริม จูงใจให้ผู้กระท าผิดหรืออาชญากรลงมือประกอบ
อาชญากรรม เช่น การเดินทางสัญจรไปมาในที่เปลี่ยว รกร้างคนเดียว หรือผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียง
ล าพังคนเดียว โดยเหยื่อประเภทนี้อาจถูกชิงทรัพย์ การกระท าความผิดที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย  
และเพศได้  
  2) เหยื่อที่กระตุ้นให้เกิดอาชญากรรม (Provocative Victims) คือ เหยื่อที่ได้กระท า
บางสิ่งบางอย่างให้อาชญากรขัดใจ เมื่ออาชญากรเกิดอารมณ์ยั่วยุ ก็จะท าร้ายเหยื่อ จึงกล่าวได้ว่า 
เหยื่อเป็นผู้ลงมือกระท าก่อน ตัวอย่างเช่น การผิดสัญญา การดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือนอกใจ โดยการ
กระท าดังกล่าวมีส่วนให้อาชญากรลงมือประกอบอาชญากรรมในที่สุด ซึ่งเหยื่ออาชญากรรมประเภทนี้
ควรมีความรับผิดชอบ  
  3) ผู้ตกเป็นเหยื่อของตนเอง (Self- Victimizing Victims) คือ เหยื่อที่ตกเป็นเหยื่อ
โดยตนเอง กล่าวคือ เป็นการประกอบอาชญากรรมของเหยื่อที่ปราศจากเหยื่อ เช่น นักการพนัน 
โสเภณี การติดยาเสพติด เป็นต้น โดยชี้ให้เห็นว่า การเล่นการพนันในบางสังคมเป็นการกระท าที่ผิด
กฎหมาย โดยปกติ การเกิดอาชญากรรมจะประกอบไปด้วยอาชญากร กับผู้เสียหาย(เหยื่อ) แต่เหยื่อที่
ตกเป็นเหยื่อโดยตนเองนั้นเป็นการกระท าท่ีเป็นคน ๆ เดียวกัน ซึ่งค าว่า ตนเองก็คือ อาชญากร 
  4) เหยื่ออาชญากรรมที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากร (Unrelated Victims)  คือ 
เหยื่ออาชญากรรมที่ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆกับอาชญากร โดยเป็นผู้ที่ได้รับเคราะห์หรือได้รับความ
เสียหายจากอาชญากรมเท่านั้น โดยที่ทุกคนในสังคมอาจตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้โดยเฉพาะผู้ที่มี
ความอ่อนแอ หรือไม่สามารถปกป้องหรือป้องกันตนเองได้ 
  5) เหยื่อการเมือง (Political Victims) คือ เหยื่อที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากบุคคล
ที่เป็นคู่แข่งขัน เพ่ือต าแหน่งและอ านาจทางการเมือง แต่ถูฝ่ายที่มีอ านาจก่อนหน้า กล่าวหาว่าเป็น
อาชญากรหรือผู้กระท าผิด โดยอาศัยกฎหมายในการกล่าวหา 
  6) เหยื่อที่มีความอ่อนแอทางสังคม (Socially Weak Victims) คือ เหยื่อที่ไม่ได้การ
ยอมรับจากสังคม โดยไม่มีความเท่าเทียมกันในสังคม เช่น ชนกลุ่มน้อย บุคคลที่อพยพย้ายถิ่นฐานมา
ใหม่ หรือบุคคลที่นับถือศาสนาบางนิกาย โดยไม่ยอมรับว่าเป็นสมาชิกของสังคม และอาจถูกเอารัด
เอาเปรียบจากอาชญากรในพื้นที่ในการลงมือประกอบอาชญากรรมได้ 
  7) เหยื่อที่มีความอ่อนแอทางชีวภาพ (Biologically Weak Victims) คือ เหยื่อที่มี
ความอ่อนแอทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ เป็นเหตุให้อาชญากรมีความคิดที่จะท าร้าย เช่น 
ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ผู้หญิง หรือบุคคลไร้ความสามารถ เป็นต้น บุคคลดังกล่าวง่ายต่อการตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรม ซึ่งอาจไม่เกี่ยวข้องกับตัวอาชญากร และถือว่าเป็นเหยื่อที่มีความอ่อนแอทาง
ชีวภาพ 
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2.1.2 บทบาทของเหย่ืออาชญากรรมต่อการเกิดอาชญากรรม  
การศึกษาบทบาทของเหยื่ออาชญากรรมต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม เป็นการสร้าง

ความเป็นธรรมในทางอาญาให้กับสังคมได้อย่างดี อีกทั้งยังเป็นการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือ
เป็นมาตรการในการป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนัก
อาชญาวิทยา เช่น วูฟแก็ง (Wolfgang, 1958) และ บาร์เนส (Barnes) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
เหยื่ออาชญากรรม สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมของผู้เสียหายในการยั่วยุ ขาดความระมัดระวัง และ
ประมาทเลินเล่อ โดยพฤติกรรมของผู้เสียหายหรือเหยื่อเป็นสาเหตุท าให้อาชญากรลงมือประกอบ
อาชญากรรม (อัจฉรียา ชูตินันทน์, 2557,น. 62-63) ดังต่อไปนี้ 
  1) ผู้เสียหายตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม เพราะมีความเชื่อทางศาสนาหรือเป็นลัทธิ
ทางศาสนาที่ลึกลับ ส่งผลให้มีโอกาสหรือเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมแก่อาชญากร 
  2) ผู้เสียหายหรือผู้ตกเป็นเหยื่อไม่ได้มีพฤติกรรมยั่วยุ แต่อาชญากรถูยั่วยุจากสิ่ง อ่ืน 
ๆ โดยผู้เสียหายอยู่ในสถานการณ์โดยบังเอิญ เช่น อาชญากรอาจได้รับการยั่วยุจากสื่อ หรือภาพจาก
หนังสือโป๊ เป็นเหตุให้เหยื่อถูกกระท าช าเราในที่สุด 
  3) ผู้เสียหายมีพฤติกรรมชอบแต่งกายยั่วยุ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้อาชญากรเกิด
อารมณ์ทางเพศ และพยามหาโอกาสในการลงมือประกอบอาชญากรรมทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
อาชญากรท่ีมีความผิดปกติทางเพศ หรือติดสารเสพติด เป็นต้น 
  4) ผู้เสียหายมีความสัมพันธ์หรือเคยรู้จักกับอาชญากรมาก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรม เช่น สามีภรรยา บุคคลในครอบครัว เพ่ือน หรือคนรู้จักผิวเผิน เป็นต้น ความสัมพันธ์นี้
เองจะท าให้อาชญากรลงมือประกอบอาชญากรรมได้ทันที 
  5) ผู้เสียหายมีพฤติกรรมข่มขู่หรือข่มเหงต่อผู้กระท าผิดจนระงับอารมณ์ไม่ได้ จึงต้อง
ลงมือท าร้ายร่างกาย เช่น ผู้สูงอายุต่อว่าบุคคลสมาชิกในครอบครัว เพ่ือนบ้านหรือเพ่ือนในสังคม  
อาจท าให้อาชญากรเกิดบันดาลโทสะหรือคับแค้นใจ จึงอาจเกิดการท าร้ายได้ 
  6) ผู้เสียหายมีความประมาทหรือมีนิสัยส่วนตัวจนเคยชิน เช่น ลืมปิดประตูหรือ
หน้าต่างอาคารบ้านเรือน ลืมล็อครถยนต์ ชอบเดินในที่เปลี่ยว เป็นต้น 
 จากการศึกษาสาเหตุของการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ท าให้เห็นถึงบทบาทของเหยื่อมักมี
ความสัมพันธ์กับการเกิดอาชญากรรมหรือถูกตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม โดยเหยื่ออาจเป็นผู้กระท าใน
การแสดงออก การแต่งกายยั่วยุ นิสัยส่วนตัว หรือความประมาท ซึ่งเป็นเหตุให้อาชญากรลงมือ
ประกอบอาชญากรรมในที่สุด 
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2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุ 
จากการศึกษาเกี่ยวกับอาชญากรรมต่อผู้สูงอายุในหลายประเทศ พบว่าการอาชญากรรมส่วน

ใหญ่ เกิดขึ้นเขตที่อยู่อาศัย และผู้กระท าผิดมักเป็นบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวของผู้สูงอายุ แต่บางครั้ง
ผู้สูงอายุอาจเป็นผู้กระท าต่อตนเอง (Curry and Stone, 1994) ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้แบ่ง
อาชญากรรมต่อผู้สู งอายุออกเป็นออกเป็น 5 ประเภทดังนี้  (Fulmer, 1998 ; International 
Network for the Prevention on Elder Abuse INPEA, 2009 อ้างถึงใน จิราพร เกศพิชญวัฒนา, 
2552) 

1) Physical Abuse เป็นอาชญากรรมที่ท าให้ผู้สูงอายุได้รับความทุกข์ทรมาน 
บาดเจ็บ หรือเจ็บปวดทางด้านร่างกาย  

2) Psychological / Emotion Abuse เป็นอาชญากรรมที่ท าให้ผู้สูงอายุได้รับ
ความหวาดกลัว ปวดร้าว ตึงเครียด รวมถึงการว่ากล่าว ต าหนิด้วยวาจา การคุกคามข่มขู่ว่าจะเอา
ทรัพย์สิน หรือจะท าร้ายผู้สูงอายุทางด้านจิตใจ  

3) Sexual Abuse อาชญากรรมที่เกิดจากการล่วงละเมิดทางเพศ หรือพฤติกรรม
การเอาเปรียบทางเพศ เป็นความสัมพันธ์ทางเพศโดยที่ผู้สูงอายุไม่ได้ยินยอม  

4) Neglect การปล่อยปละละเลย การทอดทิ้ง การไม่สนใจต่อผู้สูงอายุ การหนี
ผู้สูงอายุไปโดยไม่กลับมาสนใจดูแลอีกเลย อาจเกิดจากความตั้งใจ หรือไม่ได้ตั้งใจก็ตาม แต่ทั้งหมด
ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับอันตรายต่อร่างกาย 

5) Financial / Material Abuse อาชญากรรมด้านทรัพย์สินและวัตถุ เป็นการ
แสดงเจตนาต้องการประโยชน์จากทรัพย์สินเงินทอง หรือใช้ทรัพย์สินไปในทางที่ไม่ถูกต้อง การน าเงิน
ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าครอบครองทรัพย์สมบัติ และการปลอมเอกสารต่าง ๆ 

ส าหรับในประเทศไทย การศึกษาเรื่องการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนั้น 
นับว่ายังมีการศึกษาที่ยังเป็นจ านวนที่น้อยอยู่  โดยนักวิชาการที่ศึกษาในบริบทของสังคมไทยได้แบ่ง
ลักษณะของการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการถูกละเมิดและการใช้
ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ ทั้งนี้ เกิดจากการกระท าของบุคคลโดยสมาชิกในครอบครัว กล่าวคือ  
เป็นพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาที่เป็นการถูกคุกคามหรือท าร้าย
ผู้สูงอายุ (มรรยาท รุจิวิทย์ และ ศิริพร ศรีวิชัย, 2547; โรจนี จินตนาวัฒน์ และคณะ, 2548) รวมทั้ง
การละเว้นการกระท าที่พึง อันเนื่องมาจากการกระท าที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย (จุฑารัตน์ 
เอ้ืออ านวย, 2551) ซึ่งลักษณะของผู้ตกเป็นเหยื่อคือ ตกอยู่ในความทุกข์ และได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรม(ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด, 2561; อัณณพ ชูบ ารุง และศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด, 2539) แบ่ง
ได้เป็น 5 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
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1) ด้านร่างกาย เป็นการถูกคุกคามหรือท าร้ายด้านร่างกายต่อผู้สูงอายุ เป็นการใช้
พละก าลังทางกายอาจเป็นพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว เพ่ือน หรือบุคคลอ่ืนที่ไม่รู้จักต่อ
ผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับความเจ็บปวดจากการถูกท าร้ายทางด้านร่างกาย รวมไปถึงการ
ขัดขวางการรับประทานยาและการให้ยาที่เกินขนาดกับผู้สูงอายุ 

2) ด้านจิตใจและอารมณ์ เป็นการถูกคุกคามหรือท าร้ายผู้สูงอายุให้ได้รับความรู้สึก
เสียใจ โดยการใช้ค าพูด ท่าทาง สีหน้า ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับความทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจ หรือ
ความเจ็บปวดทางอารมณ์ รวมถึงการละเมิดความเป็นส่วนตัว เป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้สูงอายุเกิดภาวะ
ความเครียดต่อสุขภาพ และอาจตัดสินใจกระท าความผิดโดยไม่รู้ตัว 

3) ด้านเพศ เป็นการถูกคุกคามหรือลวนลามทางเพศกับผู้สูงอายุ การข่มขืน  
ท าอนาจาร เป็นการกระท าของบุคคลสมาชิกในครอบครัว  เพ่ือน หรือบุคคลอ่ืนที่ไม่รู้จัก ที่มี
พฤติกรรมคุกคาม เช่น การดูภาพโป๊ สื่อลามก โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกของผู้สูงอายุ ข่มขู่ บีบบังคับ 
เป็นเหตุให้ผู้สูงอายุถูกคุกคามทางเพศ  

4) ด้านทรัพย์สิน เป็นการถูกคุกคามหรือการเอาเปรียบผู้สูงอายุโดยการใช้แรงงาน 
หรือการเอาประโยชน์จากทรัพย์สมบัติของผู้สูงอายุ การแอบอ้างใช้ข้อมูลส่วนตัว เช่น การขโมยเลข
บัตรเครดิตหรือรหัสบัตรกดเงินสด บัตรประชาชน เป็นต้น รวมถึงการเอาผลประโยชน์จากผู้สูงอายุ
เมื่อเสียชีวิต เช่น การแอบอ้างเอาชื่อสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ กล่าวคือ เมื่อผู้สูงอายุเสียชีวิต  
จะได้รับเงินจากชมรมในการปลงศพ โดยส่วนใหญ่มักเป็นการกระท าของสมาชิกในครอบครัว เพ่ือน 
หรือบุคคลอื่นที่ไม่รู้จัก เพ่ือเอาผลประโยชน์จากส่วนต่างหลังหักค่าใช่จ่ายในการปลงศพ 

5) ด้านการทอดทิ้ง เป็นการละเลยหรือการไม่ให้ความช่วยเหลือกิจวัตรประจ าวันต่อ
การด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ ด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ การปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่เพียงล าพัง ซึ่งเป็น
สาเหตุที่ท าให้อาชญากรเล็งเห็นผู้สูงอายุเป็นเหยื่อที่ไม่สามารถตอบโต้หรือต่อสู้ได้ ส่งผลให้ผู้สูงอายุ
ไม่ได้รับการดูแลที่จ าเป็น เกิดความทุกข์ ล าบากจากการถูกทอดทิ้ง การไม่ได้รับอาหาร เสื้อผ้า   
ยารักษาโรค การดูแลความสะอาด รวมถึงการจ ากัดหรือปฏิเสธสิทธิส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ภายในครอบครัว หรือการเข้าร่วมสังคมของผู้สูงอายุในชุมชน 

 

2.3 สถานการณ์เหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุในประเทศไทย  

สถานการณ์เหยื่ออาชญากรรมที่เกิดกับผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่า ยังมีการศึกษาน้อยมาก 
จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่ามี เพียงรายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการส ารวจภายใต้โครงการน าร่อง ปี พ.ศ.2549 (ส านักงานกิจการยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม, 2550) และได้ขยายฐานกลุ่มประชากรให้มีความครอบคลุมทั่วประเทศจึงได้ท า
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รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนทั่วประเทศ พ.ศ. 2550 โครงการส ารวจ ปี พ.ศ. 
2551(ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม , 2552) จนในปี พ.ศ.2555 ได้จัดท าโครงการ
วิเคราะห์และจัดท ารายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการส ารวจ
ข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนปี พ.ศ.2555 เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการหาแนวทางในการ
จัดการแก้ไขปัญหาด้านเหยื่ออาชญากรรม (อาภาศิริ สุวรรณานนท์ และคณะ, 2555) และไม่ได้มีการ
ส ารวจอีกจนถึง ณ ปัจจุบัน 

ส าหรับการศึกษาการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เฉพะผู้สูงอายุนั้น เป็นการศึกษาสถานการณ์
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ในปี พ.ศ. 2552 และผู้สูงอายุถูกละเมิดส่งผลให้ผู้สูงอายุต้องตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรม ในปี 2558 ซึ่งการรายงานดังกล่าวเน้นไปที่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว 
(รายงานการศึกษา : ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุไทย: การทบทวนองค์ความรู้และสถานการณ์ปัจจุบัน ที่
ได้ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) )  

ผลการวิจัยพบว่า ความรุนแรงที่กระท าต่อผู้สูงอายุ ได้แก่ 1) การกระท ารุนแรงด้านร่างกาย 2) 
การกระท ารุนแรงด้านอารมณ์และจิตใจ 3) การหาประโยชน์ในทรัพย์สินและการเอาเปรียบทาง
กฎหมาย รวมทั้งการลักขโมย การล่อลวงเอาทรัพย์สิน หรือน าทรัพย์สินไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง 4) 
การถูกคุกคามและการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 5) การละเลยทอดทิ้ง ปฏิเสธการดูแล โดยการกระท า
รุนแรงต่อผู้สูงอายุดังกล่าวไม่ปรากฏรายงานเป็นรูปธรรมมากนัก เนื่องด้วยเป็นปัญหาดังกล่าวมักซ่อน
เร้น หรือปกปิดเพราะมักเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว และรายงานผลสถิติคดีอาญาที่
ผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิ 3 อันดับแรก อันประกอบด้วย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านการถูกทอดทิ้ง ด้าน
ทรัพย์สิน ตามล าดับ โดยสาเหตุมาจาการป่วย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และอยู่โดดเดี่ยวตามล าพัง (จิรา
พร เกศพิชญวัฒนา, 2560)  

จากการศึกษาผู้วิจัยระบุว่ามีแนวโน้มของการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม และการกระท ารุนแรง
ต่อผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้นและยังพบว่ามีการรายงานข่าวสารเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในสื่อต่าง ๆ 
ทั้ง หนังสือพิมพ์ข่าวสารออนไลน์ โทรทัศน์วิทยุ เพ่ิมขึ้นเป็นระยะ ๆ ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของความ
รุนแรง ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี แม้ว่าปัจจุบันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและด าเนินการเกี่ ยวกับปัญหา
ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักที่
ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับอันตรายจากการถูกกระท ารุนแรง หรือถูก
ทอดทิ้ง กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพและการดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติก็ตาม แต่องค์ความรู้ และความเข้าใจใน
สถานการณ์ความรุนแรง อาชญากรรม การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในสังคมไทย
ยังมีอยู่น้อยมาก  
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ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวเพราะในปัจจุบันเป็นการรายงานโดยตรงของผู้ได้รับความ
เสียหายต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น ในขณะที่ข้อมูลที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์อย่างมากในการก าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุนั้น 
จ าเป็นต้องได้รับการรายงานจากบุคคลผู้ได้รับความเสียหายที่ยังไม่มีการรายงานต่อเจ้าหน้าที่ด้วยซึ่งมี
อยู่จ านวนมาก จักเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

 

2.4  ทฤษฎีกิจกรรมประจ าวัน (Routine Activity Theory) 
จากการศึกษาทฤษฎีกิจวัตรประจ าวัน เป็นแนวคิดที่ได้รับพัฒนา โดย Cohen and Felson 

(1979) ให้ข้อเสนอพ้ืนฐานว่าอัตราการเกิดอาชญากรรมมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติการใช้ชีวิต
กิจกรรมประจ าวัน เมื่อธรรมชาติการใช้ชี วิตกิจกรรมประจ าวันเปลี่ยนแปลงไป อัตราการเกิด
อาชญากรรมก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย นอกจากนี้ยังอธิบายว่าอัตราการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือ
การประกอบอาชญากรรมนั้น สะท้อนให้เห็นถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการดังต่อไปนี้ ประการ
แรกคือ เหยื่อหรือเป้าหมายที่เหมาะสม (Suitable Target) สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ 
คน สิ่งของมีค่าที่ควรแก่การขโมย และสถานที่ ประการที่สองคือ บุคคลที่มีแนวโน้มหรือแรงจูงใจใน
การกระท าความผิด (Likely and Motivation Offender) และประการที่สามคือ ไม่มีผู้พิทักษ์หรือ
ขาดผู้ดูแลที่มีความสามารถ (Absence of a Capable Guardian)  
 องค์ประกอบทั้งสามปัจจัยที่กล่าวมาแล้ว ถ้ามีมากเท่าใด บุคคลหรือทรัพย์สินย่อมจะมีความ
เสี่ยงสูงมากที่จะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม การออกจากบ้านไปท่องเที่ยว พักผ่อนหรือท าธุรกิจท าให้
บ้านตกเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมได้ ประกอบกับไม่มีผู้พิทักษ์หรือขาดผู้ดูแลที่มีความสามารถ ท าให้
ผู้กระท าผิดได้รับแรงจูงใจที่จะประกอบอาชญากรรม ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าถ้าองค์ประกอบทั้งสามมา
ประกอบกันจะท าให้เกิดอาชญากรรมขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของบ้านว่าจะมีความเสี่ยงมากหรือ
น้อยเพียงใด บ้านที่ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ 
มีระบบหรืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย หรือพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแล ย่อมมีความเสี่ยง
น้อยที่จะเกิดอาชญากรรม (Cohen and Felson, 1979) 
 ทฤษฎีนี้สามารถอธิบายถึงอัตราการเกิดของเหยื่ออาชญากรมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
ชีวิตตามปกติของบุคคลทั่วไปที่แตกต่างกัน บุคคลหนึ่งจะมีโอกาสถูกลักขโมยของมีค่า ถูกข่มขืน และ
ถูกท าร้ายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มากกว่าบุคลคนอ่ืน ทั้งนี้เนื่องจากสถานที่ในพ้ืนที่ที่มีการใช้
ชีวิตกิจกรรมประจ าวันที่แตกต่างกัน ถ้าเกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่มีอาชญากรรมจ านวนมาก อัตราการเกิด
อาชญากรรมก็มาก ถ้าสถานที่ ในพ้ืนที่ที่มีการใช้ชีวิตกิ จกรรมประจ าวันน้อย อัตราการเกิด
อาชญากรรมก็น้อยตามไปด้วย (ประพนธ์ สหพัฒนา และคณะ, 2552) 
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2.5  ทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผล (Rational Choice Theory) 
 เป็นทฤษฎีที่สร้างขึ้นโดย Cornish and Clarke (1986) โดยอธิบายถึงแรงจูงใจของผู้กระท า
ความผิดว่าเป็นการก่ออาชญากรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งแรงจูง ใจนั้นอยู่บน
พ้ืนฐานของเหตุผลของโอกาส (opportunity) ที่ตอบสนองความต้องการมากน้อยเพียงใด ต้นทุนการ
ใช้จ่าย (cost) ในการกระท ามากน้อยเพียงใด และผลประโยชน์ที่ได้รับ (benefit) มากน้อยเพียงใด  
ซึ่งเหตุผลต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมานั้นอาจกล่าวได้ว่าผู้กระท าผิดจะตัดสินใจบนฐานเหตุผลที่จ ากัดที่ผู้นั้นมี
อยู่  ซึ่งโครงสร้างของอาชญากรรมตามแนวคิดทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผลในการประกอบ
อาชญากรรมจะมีองค์ประกอบดังนี้ 
  1) เรียนรู้เทคนิควิธีการเป็นอาชญากร (Learning Criminal Techniques) เป็นการ
เรียนรู้เทคนิคช่วยท าให้หลุดรอดจากการถูกจับกุมได้ เช่น เมื่อขโมยบุกข้ึนบ้าน ต ารวจมักจะตรวจรอย
นิ้วมือหรือตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด จึงหาวิธีเรียนรู้โดยการใส่ถุงมือ หรือหลบมุมจากกล้องวงจร
ปิด เพ่ือหลุดรอดจากการถูกจับกุม  
  2) การเลือกเป้าหมาย (Choosing Targets) การเลือกเป้าหมายเพราะต้องการ
ท างานของตนเองให้ส าเร็จหรือการเลือกสิ่งที่ต้องการ เช่น อาชญากรจะขโมยของในบ้าน ก็จะใช้วิธี
กดกริ่งเพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีคนอยู่ในบ้าน และบุกเข้าขโมยทรัพย์สิน ถ้ามีคนอยู่ก็จะดูว่าบุคคลนั้น  
มีลักษณะที่สามารถต่อสู้เพ่ือโจรกรรมทรัพย์สินได้หรือไม่ เป็นเหตุให้เกิดการท าร้ายร่างกายขึ้นได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงตามล าพัง  
  3) การเลือกสถานที่ก่ออาชญากรรม (Choosing the Place of crime) ผู้กระท าผิด
จะเลือกสถานที่ที่ตนเองรู้จักสถานที่นั้น ๆ เพราะจะรู้ทางหลบหนีจากการจับกุมของต ารวจได้ 
 จึงอาจกล่าวได้ว่าองค์ประกอบหรือวิธีการต่าง ๆ เป็นเหตุผลหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจ 
ซึ่งการตัดสินใจเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท านั้นขึ้นอยู่กับเหตุผลของตนเองหรือตัวผู้กระท าผิดเป็น
หลัก ดังนั้นทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผลจึงมองทางเลือกที่ต้องการเป็นอาชญากรเฉพาะอย่าง  
และเน้นการป้องกันตนเองตามลักษณะของอาชญากรรมแต่ละอย่างมากกว่า ซึ่งการป้องกัน
อาชญากรรมตามแนวคิดนี้เน้นการลดโอกาสและแรงจูงใจในการก่ออาชญากรรม (Cornish and 
Clarke, 1986) และให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนผังโครงสร้างทางเลือก แสดงต้นทุนค่าใช้จ่าย 
และผลประโยชน์ที่ได้รับในการประกอบอาชญากรรมด้วย 
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2.6  ทฤษฎีการป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม (Crime Prevention 
Through Environmental Design: CPTED) 

 ทฤษฎีการป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม (Crime Prevention Through 

Environmental Design: CPTED) เป็นทฤษฎีที่ต้องการลดช่องโอกาสหรือปิดกั้นโอกาสของการ

ประกอบอาชญากรรมผ่านการออกแบบที่เหมาะสมโดยใช้สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มนุษย์สร้าง

ขึ้นทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติ ซึ่งสภาพแวดล้อมทางกายภาพนี้ มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการป้องกัน

พฤติกรรมการละเมิดกฎหมาย การลดการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่ส่วนตัวและสถานที่สาธารณะได้ 

โดยการศึกษาของนักสังคมวิยา นักจิตวิทยา สถาปนิก นักวางผังเมือง ท าการศึกษาเป็นเวลายาวนาน

ว่าจะท าอย่างไร ที่สามารถท าให้สภาพแวดล้อมทางกายภาพส่งผลต่อพฤติกรรมการไม่ละเมิด

กฎหมาย  

ซึ่งการศึกษาการป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อมของ Jeffery (1977) ซึ่งได้ประยุกต์

แนวคิดของ (Jacobs, 1961; Wood, 1961) ในพัฒนาการป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม 

โดยให้ความส าคัญกับการป้องกันการกระท าผิดในอนาคตมากกว่าการสนใจพฤติกรรมในอดีต โดย

ชี้ให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพจะท าให้ผู้กระท าผิดมีแรงกระตุ้นในการประกอบอาชญากรรม 

หรือท าให้หวาดกลัวภัยจากการประกอบอาชญากรรม สภาพแวดล้อมทางกายภาพจึงเป็นปัจจัยที่

ส าคัญในการตัดสินใจในการประกอบอาชญากรรมของคนร้าย ตัวอย่างเช่น ผู้กระท าผิดจะลงมือ

ประกอบอาชญากรรมหากพบเห็นบ้านเรือนไม่มีไฟส่องสว่าง หรืออยู่ในซอยที่เปลี่ยว หรือไม่มีคน

สัญจรไปมา นอกจากนี้ยังพบอีกว่าการออกแบอาคาร บ้านเรือน สภาพภูมิประเทศ ถนน ทางเดิน 

สวนสาธารณะ และอ่ืน ๆ ล้วนแต่มีส่วนส าคัญต่อพฤติกรรมของมนุษย์ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายหรือ

ละเมิดกฎหมายซึ่งส่งผลต่อการเกิดอาชญากรรมหรือการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้ ดังนั้น 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานที่จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการควบคุมพฤติกรรมของคนร้ายได้  

 ซึ่งหัวใจส าคัญของการป้องกันอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม คือปรับสภาพแวดล้อมและ

การใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมในการลดช่องโอกาสของการก่ออาชญากรรม และช่วยท าให้

สภาพแวดล้อมมีปลอดภัยมากขึ้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ด้าน คือ 

1) เฝ้าระวังโดยธรรมชาติ (natural surveillance) คือการท าให้พ้ืนที่นั้นโล่งหรือท า

ให้คนร้ายเชื่อว่ามีโอกาสถูกมองเห็น หรือท าประตูหน้าต่างให้หันออกไปทางที่มีคนเดินผ่านสัญจรไป



18 
 
มาหรือจับตามองอยู่ ซึ่งสามารถท าได้โดยการออกแบบสถานที่ให้มีลักษณะโปร่งหรือติดตั้งไฟฟ้าส่อง

สว่างที่ท าให้สามรถมองเห็นคนร้ายได้  

2) ควบคุมการเข้าออกโดยธรรมชาติ  (natural access control) เป็นการใช้

ประโยชน์จากต้นไม้หรือพุ่มไม้หรือทางน้ าไหล เป็นวิธีการลดช่องโอกาสในการเข้าถึงสถานที่หรือเหยื่อ 

โดยการสร้างระบบการควบคุมทางเข้าออก เพ่ือป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องให้เข้าไปในพ้ืนที่ดังกล่าว 

เช่น ท ารั้ว การท าประตูเข้าออกทางเดียว เป็นต้น 

3) แบ่งพ้ืนที่ให้ชัดเจน (territorial reinforcement) เป็นการท าให้รู้ว่าพ้ืนที่นี้มี

เจ้าของชัดเจน ไม่ใช่พ้ืนที่สาธารณะ มีการแบ่งแยกอาณาเขตอย่างชัดเจน ซึ่งท าให้ผู้อยู่อาศัยมี

ความรู้สึกเป็นเจ้าของ เกิดการหวงแหนหรือปกป้องอาณาเขตของตนเอง ซึ่งเป็นวิธีที่ท าให้คนร้ายรู้สึก

ว่าก าลังเข้าสู่พื้นที่หวงห้าม เช่น การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้าออก การสร้างภูมิ

ทัศน์ การสร้างทางเข้าออกให้มีความแตกต่างกับทางเท้าหรือถนนด้านหน้าอาคารสถานที่ 

4) การบ ารุงรักษาสถานที่ (maintenance) เป็นการซ่อมแซมบ ารุงสถานที่และ

สภาพแวดล้อมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความน่าอยู่ เช่น การจ ากัดพ้ืนที่รกร้าง พ้ืนที่เสื่อม

โทรม การตัดกิ่งต้นไม้หรือตัดต้นไม้ที่รกรุงรัง การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตลอดจนซ่อมแซมอาคาร

บ้านเรือนให้มีสภาพเรียบร้อย 

จากหลักการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แสดงให้เห็นได้ว่า สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ส าคัญใน

การเกิดอาชญากรรมหรือการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม และมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสเสี่ยงในบริเวณ

สถานที่ที่ห่างไกลผู้คนสัญจรไปมา รวมทั้งไม่มีการป้องกันดูแลจัดระเบียบสถานที่ สามารถอธิบายได้ว่า 

สถานที่ต่างกันจะมีอาชญากรรมหรือการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานที่นั้น 

ๆ ของแต่ละประเภทของอาชญากรรม ดังนั้นทฤษฎีนี้จึงเสนอแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมโดย

สภาพแวดล้อม ว่าต้องมีการจัดระเบียบสถานที่ให้พร้อมในการป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม

หรือไม่ มีจุดอ่อนใดบ้าง และจะมีมาตรการในการป้องกันอาชญากรรมอย่างไร 

 

2.7  ทฤษฎีรูปแบบอาชญากรรม (Crime Pattern Theory) 
 ทฤษฎีรูปแบบอาชญากรรม (Crime Pattern Theory) ถูกพัฒนาขึ้นโดยพัฒนาโดย Paul 

และ Patricia Brantingham เป็นทฤษฎีที่มุ่งอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม โดยเชื่อว่า 

อาชญากรรมเกิดจากการที่อาชญากรเข้าไปอยู่ในพ้ืนที่และมีโอกาสเลือกเหยื่อที่เหมาะสม มีการติด
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ป้ายพื้นที่ด าเนินการโดยการตั้งสมมุติฐานว่านี่คือพ้ืนที่ที่อาชญากรกระท าความผิดร่วมกันเป็นกิจกรรม

ประจ าวัน เช่น การช็อปปิ้ง การไปโรงเรียนหรือการพบปะทางสังคม การเคลื่อนไหวจากพ้ืนที่หนึ่งไป

ยังอีกพ้ืนที่หนึ่งจะเป็นการสร้างช่องว่างในการรับรู้ สถานที่และเส้นทางที่มีความคุ้นเคยยิ่งขึ้น  

และหากมีโอกาสอาชญากรจะลงมือประกอบอาชญากรรม กล่าวคือ เหยื่อมีโอกาสถูกประทุษร้ายต่อ

ทรัพย์ หรือชีวิตร่างกายและเพศ ได้ทุกเวลาและสถานที่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาชญากรจะมีการเดินทาง

ไปมาเหมือนเหยื่อหรือบุคคลทั่วไปในการใช้ชีวิตประจ าวัน แต่อาชญากรหรือผู้กระท าผิดส่วนใหญ่จะ

ไม่ลงมือประกอบอาชญากรรมในสถานที่หรือพ้ืนที่ตนเองไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยไปมาก่อน จึงท าให้

อาชญากรมักจะลงมือประกอบอาชญากรรมในพ้ืนที่ที่ตนเองคุ้นเคยมากกว่า เนื่องจากมองเห็นโอกาส

หรือช่องทางในการหลบหนีได้ เพราะมีความช านาญหรือเป็นคนในพ้ืนที่นั้น ๆ ทฤษฎีนี้จึงมองว่า 

สถานที่เกิดเหตุเป็นปัจจัยส าคัญในการประกอบอาชญากรรม  

 ทฤษฎีรูปแบบอาชญากรรม (Crime Pattern Theory) จะอธิบายถึงสาเหตุการกระท าผิด

โดยใช้ปัจจัย 3 ประการ (พระครูสมุห์เผิน โจมรัมย์, 2557) คือ 

1) Nood หมายถึง สถานที่หรือพ้ืนที่บุคคลเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่

หนึ่ง โดยสถานที่เหล่านี้จะมีโอกาสให้อาชญากรกระท าผิดขึ้นทั้งในตัวสถานที่และบริเวณใกล้เคียง 

เช่น สถานบันเทิง ผับ คาราโอเกะ จะท าให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือท าร้ายร่างกายและเพศ 

ห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อ จะท าให้เกิดการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือการเอาประโยชน์จาก

ทรัพย์สิน เป็นต้น 

2) Edges หมายถึง พ้ืนที่เขตแดนของบริเวณที่พักอาศัยของบุคคล สถานที่ท างาน 
สถานที่ท่องเที่ยวหรือพักผ่อนหย่อนใจ โดยทฤษฎีเชื่อว่า อาชญากรรมบางประเภท เช่น ท าร้าย
ร่างกาย ชิงทรัพย์ หรือลักทรัพย์ในห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อ จะเกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่นี้ 
เนื่องจากบุคคลไม่รู้จักหรือคุ้นเคยกันมาก่อนเดินทางมาพบกันบริเวณพ้ืนที่นี้  ท าให้อาชญากรมีโอการ
ที่จะลงมือประกอบอาชญากรรมได้ทุกเวลาและสถานที่ 

3) Paths หมายถึง อาณาบริเวณที่อาชญากรมองว่าเป็นพ้ืนที่เหมาะสมที่จะลงมือ
กระท าความผิดหรือประกอบอาชญากรรม โดยอาชญากรจะสังเกตพฤติกรรมและเลือกเหยื่อที่
เหมาะสมในบริเวณสถานที่ท่ีตนเองเดินทางสัญจรไปมาเป็นประจ าในการลงมือประกอบอาชญากรรม  

อาจกล่าวสรุปได้ว่า ทฤษฎีนี้มุ่งอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม โดยเสนอว่า 
สถานที่เกิดเหตุเป็นปัจจัยส าคัญในการประกอบอาชญากรรม เนื่องจากความถี่ในการเดินทาง 
โครงสร้างและรูปแบบการขนส่งสาธารณะของเมืองอาจมีอิทธิพลต่อการพัฒนาแผนที่ความรู้ความ
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เข้าใจของผู้กระท าผิด การเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้จากโหนดหนึ่งไปยังอีกโหนดหนึ่งจะเป็นการสร้างแผน
ที่ความรู้ความเข้าใจ การสร้างภาพทางจิตของสถานที่และเส้นทางที่คุ้นเคยทั้งหมดอยู่ในพื้นที่รับรู้ของ
ผู้กระท าความผิดว่าเป็นเป้าหมายที่เหมาะสม สถานที่ที่คนเดินทางเป็นจ านวนมาก เช่น สถานบริการ 
ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อ สวนสาธารณะ สถานที่ราชการ ฯลฯ จะมีการ
ประกอบอาชญากรรมเป็นจ านวนมากเนื่องจากมีเหยื่อและอาชญากรมาพบกัน ในขณะเดียวกันพ้ืนที่
ที่มีผู้คนเดินทางสัญจรน้อย ก็มีโอกาสเกิดอาชญากรรมได้เช่นกัน เช่นพ้ืนที่เปลี่ยว บริเวณสถานที่รก
ร้าง บ้านเรือนที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยว แต่รูปแบบอาชญากรรมก็จะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ เช่น 
บริเวณที่พักอาศัยจะมีการประกอบอาชญากรรมประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ลักทรัพย์ในเคหสถาน 
หรือในบริเวณท่ีเปลี่ยวโดยเฉพาะในเวลากลางคืน จะมีอาชญากรรมประเภทข่มขืน กระท าช าเรา หรือ
เป็นแหล่งมั่วสุมของแก๊งวัยรุ่น ยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งทฤษฎีรูปแบบอาชญากรรม เป็นการให้
ความส าคัญของรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลที่แตกต่างกันตามสถานที่และเวลา ซึ่งบุคคลจะมีโอกาส
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้ทุกเวลาและสถานที่ที่ด าเนินในชีวิตประจ าวัน 
 

2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 Terranova, Bevilacqua, Zen, & Montisci (2017) ได้ท าการศึกษาเรื่อง อาชญากรรมต่อ
ผู้สูงอายุ เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยความเสี่ยงของการเกิดอาชญากรรมต่อผู้สูงอายุในอิตาลี 
ในช่วงปี 2550-2557 เกี่ยวกับแนวโน้มเพศและอายุ โดยการวิเคราะห์ regression, T-test และการ
ค านวณอัตราส่วน (ratio) ค่าความเชื่อมั่นที่ 95% ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีความเสี่ยงที่จะ
ถูกตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในการใช้ความรุนแรง คือ การโจรกรรมในเขตที่อยู่อาศัย และ
อาชญากรรมที่ไม่รุนแรง คือ การลักและการขโมยกระเป๋าเงิน (pick-pocketing และ purse-
snatching) เมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอ่ืนในช่วงเวลาที่พิจารณา จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้สูงอายุมีความ
เสี่ยงที่จะถูกตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม เช่นความอ่อนแอ ความบกพร่องทางสติปัญญาและการ
แตกแยกทางสังคม ส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจและเศรษฐกิจ โดยเสนอให้มีการวางแผนกลยุทธ์ใน
การป้องกันที่เหมาะสมเพื่อลดอาชญากรรมต่อผู้สูงอายุขึ้น 
 

William G. Doerner and Steven P. Lab (2012) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การตกเป็นเหยื่อ

อาชากรรมของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมีแนวโน้มตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมเช่นเดียวกับบุคคลคน

อ่ืน ๆ ส่งผลกระทบต่อสังคม และมักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเนื่องจากมีความอ่อนแอ ไม่สามารถหลีกหนี

จากเหตุการณ์อาชญากรรมนั้น ๆ ได้ จึงมีความเสี่ยงที่จะถูกตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้านร่างกาย 
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การถูกทอดทิ้ง การทารุณกรรม ซึ่งเป็นปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการส ารวจสาเหตุ

และแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 

Ronet Bachman et al. (2004) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การลดการบาดเจ็บจากการป้องกัน

ตนเองโดยผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนจากความรุนแรง: ผลกระทบจากการมีปฏิสัมพันธ์กับเพศ

ของผู้ประสบภัยและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ / ผู้กระท าผิด วัตถุประสงค์ของบทความนี้

มีสองส่วนคือ (1) เพ่ือประเมินความเสี่ยงที่แตกต่างกันของผู้สูงอายุเมื่อเทียบกับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า

จะต้องได้รับบาดเจ็บอันเป็นผลมาจากการเหยียดผิวอย่างรุนแรงโดยกระท าความผิดทั้งที่รู้จักและไม่

รู้จักและ (2) เพ่ือตรวจสอบ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลที่เป็นอันตรายที่สุดส าหรับผู้สูงอายุที่เป็นเหยื่อ

ของความรุนแรงรวมทั้งพฤติกรรมการป้องกันตัวเอง การใช้ข้อมูลการโจรกรรมและการท าร้ายร่างกาย

จากแบบส ารวจการเกิดภาวะอาชญากรรมแห่งชาติในช่วงปีพ.ศ. 2535 ถึงปี 2543 พบว่าผู้ที่ตกเป็น

เหยื่ออายุ 65 ปีขึ้นไปมักต้องการการดูแลรักษาทางการแพทย์มากกว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า ผลของ

พฤติกรรมการป้องกันตนเองด้วยวาจาและหรือรูปแบบอ่ืน ๆ ลดการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้ 

ส าหรับผู้สูงอายุกับผู้กระท าความผิดที่รู้จักและไม่รู้จัก เมื่อผู้สูงอายุถูกโจมตีโดยคนแปลกหน้าจะมี

โอกาสถูกกระท าอาชญากรรมน้อยกว่าบุคคลใกล้ชิด อย่างไรก็ตามเมื่อผู้กระท าความผิดเป็นที่รู้จักกัน

ดีเช่น สมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือน ผู้สูงอายุจะถูกตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้านร่างกายและจิตใจ

โดยเฉพาะผู้หญิง 

Tracy L. Dietz and James D. Wright (2017) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความแตกต่างระหว่าง

อายุและเพศในประสบการณ์การตกเป็นเหยื่อ ตัวอย่างของผู้ใหญ่ที่ถูกทอดทิ้งในสหรัฐอเมริกาและ

เพ่ือตรวจสอบตัวท านายที่เป็นไปได้ของการตกเป็นเหยื่อ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าไม่มีความแตกต่างใน

ด้านประสบการณ์การตกเป็นเหยื่อโดยสถานะคนเร่ร่อนและพบความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างอายุกับ

อัตราการตกเป็นเหยื่อพบได้ในประชากรทั่วไปและประชากรที่ไร้ที่อยู่อาศัย ผลการวิจัยยังพบอีกว่า 

ผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีกิจกรรมประจ าวัน 

เพศชายที่ไร้ที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มที่ตกจะเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้านการถูกโจรกรรมและด้านการท า

ร้ายร่างกายในขณะที่เพศหญิงมีแนวโน้มที่จะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้านการถูกท าร้ายทางเพศ   

 

 Peter C. Kratcoski (2016) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับอาชญากรรมและพฤติกรรมทางอาญา 
ในการท านายจ านวนอาชญากรรมและประเภทของอาชญากรรมของผู้กระท าความผิด ตัวแปรเหล่านี้ 
ได้แก่ อายุ เพศสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม สัดส่วนของอาชญากรรมรุนแรงพบกระท าผิดโดย
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เยาวชนอายุน้อยกว่า (18-45) ในประเภทเศรษฐกิจและสังคมที่ต่ ากว่า สัดส่วนของอาชญากรรม
รุนแรงจะลดลงเมื่ออายุของผู้ต้องหาเพ่ิมข้ึน สัดส่วนของอาชญากรรมที่กระท าโดยผู้ที่อยู่ในประเภทนี้
ถือว่าเป็นส่วนน้อยมากของอาชญากรรมรุนแรงทั้งหมด ข้อค้นพบนี้ถือเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นเพศหรือ
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้กระท าผิดผู้สูงอายุก็ตาม เมื่อการวิเคราะห์มุ่งเน้นไปที่ การตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุจะตกเป็นเหยื่อมากกว่าในหลายรูปแบบ ในด้าน
การโจรกรรมฉ้อโกงทางการเงินและการท าร้ายร่างกายและจิตใจ 
  
 Sadvaree, S. (2002) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะคดีชิงทรัพย์ที่ เกิดขึ้นในเขตกองบัญชาการต ารวจนครบาล 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  ได้แก่  ปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อกับอาชญากร ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ตกเป็นเหยื่อ(ในลักษณะประมาท
เลินเล่อ) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(ในลักษณะสถานที่เกิดเหตุ) 
 

มรรยาท รุจิวิทย์ และศิริพร ศรีวิชัย (2547) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุใน
ครอบครัว อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุถูกกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 60- 69 ปี สถานภาพสมรสคู่ มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพ ระดับความรุนแรงอยู่ในระดับมาก พิจารณารายด้านพบว่า ระดับการ
รับรู้ของผู้สูงอายุต่อการคุกคามทางเพศมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ลักษณะความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เป็น
การท าร้ายด้านจิตใจและอารมณ์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลกับการเกิดความรุนแรงต่อ
ผู้สูงอายุ ได้แก่ บุคลิกภาพของผู้สูงอายุ พฤติกรรมที่น าไปสู่ความรุ่นแรงของผู้กระท า ปัญหา
ความเครียด ปัญหาความสัมพันธภาพในครอบครัวของผู้สูงอายุ และประสบการณ์ที่ผู้สูงอายุ 
ถูกกระท าความรุนแรง  
 

ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติ ธรรม (2550) ได้ท าการรวบรวมข้อมูลสถิติ
อาชญากรรมภาคประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2548 (ส ารวจภายใต้โครงการน าร่อง  
ปี พ.ศ. 2549) พบว่า ภาพรวมของการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ส่วนใหญ่เป็นอาชญากรรมต่อ
ทรัพย์สินมากที่สุด เป็นเพศหญิงที่สมรสแล้ว อายุ 41 ปีขึ้นไป การศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพ
ค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว มีฐานะค่อนข้างยากจน พักอาศัยในบ้านเขตที่อยู่อาศัยที่ไม่มีความ
เป็นส่วนตัว สามารถเข้าออกได้สะดวกเพราะไม่มีรั้วป้องกัน เหยื่ออาชญากรรมไม่รู้จักกับผู้กระท า
ความผิดมาก่อนหรือรู้จักเพียงผิวเผินเท่านั้น ช่วงเวลาและสถานที่เกิดเหตุคือ ช่วงเวลาระหว่าง 
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24.01- 06.00 น. สถานที่เกิดเหตุคือบริเวณบ้านพักอาศัยของเหยื่ออาชญากรรมหรือบริเวณภายในรั้ว
บ้านมากกว่าเกิดเหตุในพ้ืนที่สาธารณะและสถานที่ อ่ืน ๆ กรณีเกิดเหตุในพ้ืนที่สาธารณะ พบว่า  
เหตุเกิดบนถนนสาธารณะหรือในซอยมากที่สุด กรณีเกิดเหตุบริเวณเปิดโล่งอ่ืน ๆ บริเวณสถานที่
บริการน้ ามัน ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด หรือตลาดนัดมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน   
ต่อชีวิตร่างกาย และคุกคามทางเพศ  ตามล าดับ 
 

ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  (2552) ได้ท าการรวบรวมข้อมูลสถิติ
อาชญากรรมภาคประชาชนทั่วประเทศ พ.ศ. 2550 (โครงการส ารวจ ปี พ.ศ. 2551) พบว่า ภาพรวม
ทั่วประเทศ พ้ืนที่ที่ครัวเรือนมีสมาชิกตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในรอบปี 2550 มากที่สุด คือ
กรุงเทพมหานคร จ านวน 52,430 ครัวเรือน เหยื่ออาชญากรรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงในขณะที่
ภาพรวมทั่วประเทศส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 45 – 59 ปี จบการศึกษาสูงสุดในระดับ
ประถมศึกษา ประกอบอาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว เหยื่ออาชญากรรมทางเพศ ส่วนใหญ่ 
มีอาชีพเป็นแม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพมากที่สุด มีสถานภาพสมรสแล้ว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ค่อนข้างต่ า คือ น้อยกว่า 5,001 บาท ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของตนเอง  
การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมต่อทรัพย์สินมากที่สุด กรณีอาชญากรรมต่อชีวิตและร่างกายที่เกิดขึ้น
ส่วนใหญ่เป็นการถูกท าร้ายร่างกาย โดยวิธีฉุด กระชาก ผลัก ตบตี ต่อยและได้รับบาดเจ็บ รองลงมา
ถูกแทง ปาด กรีด ตัดด้วยมีดหรือของมีคมและได้รับบาดเจ็บ และถูกยิงและได้รับบาดเจ็บ ตามล าดับ 
อาชญากรรมทางเพศท่ีเกิดข้ึน ส่วนใหญ่ผู้กระท าผิดพยายามที่จะกระท าอนาจารหรือพยายามล่วงเกิน
ทางเพศมากที่สุด รองลงมาคือข่มขืนกระท าช าเรา และกระท าอนาจารหรือล่วงเกินทางเพศ 
ตามล าดับ อาชญากรรมส่วนใหญ่เกิดเหตุในช่วงเวลา 18.01 – 06.00 น.มากที่สุด และรองลงมาเกิด
เหตุในเวลากลางคืน แต่ไม่ทราบช่วงเวลา อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน เกิดเหตุในเวลากลางคืนแต่ไม่
ทราบช่วงเวลา ขณะที่อาชญากรรมต่อชีวิตและร่างกายส่วนใหญ่เกิดเหตุในห้วงเวลาระหว่าง  
21.01 - 24.00 น. อาชญากรรมทางเพศเกิดเหตุในห้วงเวลาระหว่าง 21.01 - 24.00 น. มากที่สุด 
สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม พบว่า ส่วนใหญ่เกิดเหตุอาชญากรรมบริเวณที่พักอาศัยของเหยื่อ
อาชญากรรม ได้แก่ อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน อาชญากรรมทางเพศและอาชญากรรมการแอบอ้างใช้
ข้อมูล ส่วนอาชญากรรมต่อชีวิตและร่างกาย เกิดเหตุอาชญากรรมบริเวณเปิดโล่งอ่ืน  ๆ ถนนหรือ 
ในรถบริการสาธารณะ 

 
อาภาศิริ สุวรรณานนท์ และคณะ (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง โครงการวิเคราะห์และจัดท า

รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนทั่วประเทศ (ภายใต้โครงการส ารวจข้อมูลสถิติ
อาชญากรรมภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2555) พบว่า เหยื่ออาชญากรรมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ
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ระหว่าง 45 - 59 ปีมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีสถานภาพสมรสแล้ว อาชญากรรมที่เกิดขึ้นมาก
ที่สุดคือ อาชญากรรมต่อทรัพย์สินและอาชญากรรมต่อชีวิตและร่างกายสาเหตุเกิดจาก การท างาน
นอกบ้านในระหว่างวันโดยไม่มีบุคคลเฝ้าบ้านในเวลากลางวัน การสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพง 
และการออกนอกบ้านในเวลากลางคืน ช่วงเวลาและสถานที่เกิดเหตุ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเวลากลางคืน 
ระหว่างเวลา 18.01 - 06.00 น.สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม พบว่า ส่วนใหญ่เกิดเหตุอาชญากรรม
บริเวณท่ีพักอาศัยของเหยื่ออาชญากรรม 
 

ธัญรดี ไตรวัฒนวงษ์ (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง มาตรการป้องกันการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมทางเพศตลอดจนศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยแวดล้อมของเหยื่ออาชญากรรมทาง
เพศ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบอาชญากรรมทางเพศมี 2 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบแรกคือ การข่มขืนโดย
คนรู้จัก/คนคุ้นเคย และรูปแบบที่สองคือ การข่มขืนโดยคนแปลกหน้า  ผู้หญิงทั่วไป เหยื่ออายุตั้งแต่ 
20 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท รับจ้างทั่วไป พฤติกรรมของเหยื่อมีผลต่อการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมทางเพศคือ พฤติกรรมการวางตน พฤติกรรมการเดินทาง พฤติกรรมทางการใช้อุปกรณ์
สื่อสาร พฤติกรรมใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค และพฤติกรรมการแต่งกาย ปัจจัยด้านโอกาส พบว่า ช่วงเวลา
กลางคืนตั้งแต่หลัง 22.00 น เป็นต้นไป ช่วงเวลาเช้ามืด และบ้าน/ที่พักอาศัยของเหยื่อ หรืออาชญา
กรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและสถานที่ปลอดคน เปลี่ยว/รกร้าง เป็นปัจจัยด้านโอกาสที่เสี่ยงต่อการตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมทางเพศ 

 
สุนิสา อินอุทัย  (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การป้องกันตนเองไม่ ให้ตกเป็น เหยื่อ

อาชญากรรมของประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ระดับการ
ป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมอยู่ในระดับดี ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีการป้องกัน
ตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ 
รายได้ และระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน โดยเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และสาเหตุของการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมส่วนใหญ่เกิดข้ึนกับบุคคลในครอบครัว (ญาติพ่ีน้อง) 
 

 



 

 

 

ตารางที่ 2.1 แสดงผลสรุปการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

นักวิจัย 

คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ 
ปัจจัยด้าน
พฤติกรรม 

ปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์ 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย 
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Terranova, Bevilacqua, Zen, & Montisci (2017) ✓ ✓     ✓    ✓ ✓    
William G. Doerner and Steven P. Lab (2012)       ✓         

Ronet Bachman et al. (2004)       ✓ ✓ ✓       
Tracy L. Dietz and James D. Wright (2017) ✓ ✓         ✓ ✓    

Peter C. Kratcoski (2016)           ✓ ✓    
Sadvaree, S. (2002) ✓ ✓   ✓ ✓     ✓     

มรรยาท รุจิวิทย์ และศิริพร ศรีวิชัย (2547)      ✓ ✓ ✓        
ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (2550) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     ✓   ✓ ✓  

ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (2552) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓      ✓ ✓ ✓ ✓  
อาภาศิริ สุวรรณานนท์ และคณะ (2555) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     ✓ ✓  ✓  
ธัญรดี ไตรวัฒนวงษ์ (2555)      ✓  ✓  ✓  ✓   ✓ 
สุนิสา อินอุทัย (2557) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓        
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จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นจะเห็นได้ว่า มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ โดย
ผู้วิจัยได้เลือกใช้ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความใกล้เคียงกับการศึกษาในกลุ่มประชากรผู้สูงอายุในบริบทของ
สังคมไทย สามารถแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยแรกเป็น คุณลักษณะบุคคลของผู้สูงอายุ ซึ่ งได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพการสมรส อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปัจจัยคุณลักษณะบุคคลของ
ผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน จะมีการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนกับผู้สูงอายุแตกต่างกัน  

ปัจจัยที่สอง เป็นปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ซึ่งมาจากการอธิบายถึงบทบาท
ของเหยื่ออาชญากรรมต่อการเกิดอาชญากรรม โดยชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมของเหยื่อที่มีพฤติกรรมยั่วยุ 
ขาดความระมัดระวัง ประมาทเลินเล่อหรือมีนิสัยส่วนตัวจนเคยชิน เช่น ลืมปิดประตูหรือหน้าต่าง
อาคารบ้านเรือน ชอบเดินในบริเวณพ้ืนที่เปลี่ยวหรือสถานที่รกร้างคนเดียว รวมถึงการแต่งกายยั่วยุที่
กระตุ้นให้อาชญากรเกิดอารมณ์ทางเพศ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งให้อาชญากรลงมือประกอบอาชญากรรม
นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับทฤษฎีกิจกรรมประจ าวัน (Routine Activity Theory) สะท้อนให้
เห็นถึงพฤติกรรมที่เอ้ือต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เป็น เป้าหมายที่เหมาะสม (Suitable 
Target) กอปรกับการไม่มีผู้ พิทักษ์หรือขาดผู้ดูแลที่มีความสามารถ (Absence of a Capable 
Guardian) นั่นหมายถึงผู้สูงอายุที่มีสุขภาพหรือสภาวะสมองเสื่อม ความไร้ความสามารถ ในการ
ด าเนินชีวิตกิจวัตรประจ าวัน หรืออยู่บ้านเพียงตามล าพัง ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้อาชญากรมีแนวโน้มหรือ
แรงจูงใจในการกระท าความผิด (Likely and Motivation Offender)  

อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับการอธิบายของทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผล (Rational 
Choice Theory) ที่กล่าวถึงแรงจูงใจของผู้กระท าความผิดในการประกอบอาชญากรรมเพ่ือสนอง
ความต้องการของตนเองในการเลือกเป้าหมายที่สามารถต่อสู้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ เป็น เหตุ
ให้ผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม โดยผู้วิจัยได้เลือกปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อใน
การอธิบาย ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ประการ ประการแรกคือ ด้านการใช้ชีวิต ได้แก่ ความประมาท 
นิสัยส่วนตัว ชอบโชว์ทรัพย์สิน และการแต่งกาย ประการที่สองคือ ด้านสุขภาพ ได้แก่ ความเครียด 
และความไร้ความสามารถ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยท าให้ผู้สูงอายุมีโอกาสตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้ 

ปัจจัยที่สาม เป็นปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อกับอาชญากร มาจากการอธิบายถึง
บทบาทของเหยื่ออาชญากรรมต่อการเกิดอาชญากรรม โดยชี้ให้ เห็นถึงเหยื่ออาชญากรรมที่มี
ความสัมพันธ์หรือเคยรู้จักกับอาชญากรมาก่อนที่จะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ประกอบด้วย สมาชิก
ในครอบครัว เพ่ือน และบุคคลอ่ืนที่ไม่รู้จัก ซึ่งความสัมพันธ์นี้เองจะท าให้อาชญากรหรือผู้กระท า
ความผิดลงมือประกอบอาชญากรรมได้โดยง่าย เนื่องจากเหยื่ออาจเป็นต้นเหตุที่ท าให้อาชญากรหรือ
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ผู้กระท าความผิด เกิดความโมโหจึงบันดาลโทสะ และลงมือประกอบอาชญากรรมในที่สุด จากการ
ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องยังพบอีกว่า ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อกับอาชญา
กร มีความสัมพันธ์ต่อตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมอีกด้วย 

ปัจจัยที่สี่ เป็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย มาจากการอธิบายตามทฤษฎีการป้องกัน
อาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม (Crime Prevention Through Environmental Design: CPTED)  
โดยชี้ให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพจะท าให้ผู้กระท าผิดมีแรงกระตุ้นในการลงมือประกอบ
อาชญากรรมหรือท าให้หวาดกลัวภัยจากการประกอบอาชญากรรม จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ
ตัดสินใจในการประกอบอาชญากรรมของผู้กระท าความผิด ซึ่งได้อธิบายถึงปัจจัยต่าง ๆ ในการ
ป้องกันอาชญากรรม โดยการปรับสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมในการลด
ช่องโอกาสของการก่ออาชญากรรมและท าให้สภาพแวดล้อมนั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน  

โดยอธิบายถึง ระบบเฝ้าระวัง (natural surveillance) การควบคุมการเข้าออก (natural 
access control) และการบ ารุงรักษาสถานที่ (maintenance) ซึ่งลักษณะที่อยู่อาศัยแต่ละประเภท
จะใช้หลักการของทฤษฎีการป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อมในการอธิบาย นอกจากนี้ทฤษฎี
รูปแบบอาชญากรรม (Crime Pattern Theory) ยังอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม  
โดยเชื่อว่า อาชญากรรมเกิดจากการที่อาชญากรเข้าไปอยู่ในพ้ืนที่และมีโอกาสเลือกเหยื่อที่เหมาะสม  
ซ่ึงพ้ืนที่เขตแดนของบริเวณที่พักอาศัยของบุคคล สถานที่ท างาน สถานที่ท่องเที่ยวหรือพักผ่อนหย่อน
ใจ จะเกิดอาชญากรรมบางประเภท กล่าวคือ อาชญากรหรือผู้กระท าความผิดจะใช้พื้นที่หรือลักษณะ
บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวในการลงมือประกอบอาชญากรรมได้ทุกเวลาและสถานที่ โดยอาชญากรจะ
สังเกตพฤติกรรมและเลือกเหยื่อที่เหมาะสมในบริเวณสถานที่ที่ตนเองเดินทางสัญจรไปมาเป็นประจ า 
เนื่องจากสามารถรู้ช่องทางหลบหนีจากการถูกจับกุมได้ 

ซึ่งปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัยที่กล่าวมาแล้วนี้ น าไปสู่การพัฒนาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยใน
ครั้งนี้ (ดังภาพที่ 2.1)  

 



 

2.9  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

การตกเป็นเหย่ือ
อาชญากรรมของผู้สูงอายุ 

-ด้านร่างกาย 
-ด้านอารมณ์และจิตใจ 
-ด้านทรัพย์สิน 
-ด้านการถูกคุกคามทางเพศ 
-ด้านการถูกทอดทิ้ง 

ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อกับ
อาชญากร 

(สมาชิกในครอบครัว,เพ่ือน,บุคคลอ่ืนที่ไม่
รู้จัก) 
 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 
- ลักษณะบริเวณท่ีพักอาศัย 
- ประเภทของที่พักอาศัย 
- ระบบเฝ้าระวัง  
- ไฟส่องสว่างในบริเวณท่ีว่างของบ้าน 
- การดูแลและบ ารุงรักษา 
 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ 
- การใช้ชีวิต (ความประมาท, นิสัยส่วนตัว
,ชอบโชว์ทรัพย์สิน, การแต่งกาย) 
- สุขภาพ (ความเครียด,ความไร้
ความสามารถ) 

คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ 
- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศกึษา 
- สถานภาพการสมรส 

- อาชีพ 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 



 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยผู้ท าการศึกษาได้ท าการค้นคว้าจากต ารา เอกสาร หนังสือ และผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาก าหนดเป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษาโดยการศึกษาครั้ง

นี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ  ประกอบด้วย วิธีการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัย การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตัวแปรในการวิจัย และหลักเกณฑ์การวัดตัว

แปร ดังรายละเอียดดังนี้ 

3.1  วิธีการวิจัย 
วิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ การส ารวจโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Survey Research) 

และน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติทางการวิจัย 

3.2  ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 50 เขต  

โดยผู้วิจัยได้จัดแบ่งเขตเป็นโซนตามแนวคิดการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม โดยอาจแบ่ง

เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครออกเป็น 3 เขตพ้ืนที่ ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับการส ารวจข้อมูลสถิติ

อาชญากรรมภาคประชาชนของส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม แล้ว พบว่า 

อาชญากรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่ชั้นกลางมากที่สุด ร้อยละ 46.4 ตามด้วยเขตพ้ืนที่ชั้นใน ร้อย

ละ 29.3 และเขตพ้ืนที่ชั้นนอก ร้อยละ 21.1 และผลการส ารวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน

ทั่วประเทศ ยังพบอีกว่า กรุงเทพมหานครถือเป็นจังหวัดที่มีอาชญากรรมสูงที่สุด (ส านักงานกิจการ

ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2550, 2552; อาภาศิริ สุวรรณานนท์ และคณะ, 2555) โดยแต่ละเขต

พ้ืนที่ประกอบด้วยเขตต่าง ๆ ดังนี้ 
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เขตพ้ืนที่ชั้นใน ประกอบด้วย เขตดุสิต คลองเตย ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระนคร วัฒนา  

ปทุมวัน สัมพันธวงศ์ พระโขนง บางรัก พญาไท บางนา ยานนาวา ราชเทวี บางคอแหลม ห้วยขวาง 

สาทร และดินแดง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการต ารวจนครบาล 1,5 และ 6 

เขตพ้ืนที่ชั้นกลาง ประกอบด้วย เขตบางซื่อ ลาดพร้าว ธนบุรี จตุจักร วังทองหลาง คลอง

สาน หลักสี่ บึ่งกุ่ม ราษฎร์บูรณะ ดอนเมือง บางกะปิ ทุ่งครุ บางเขน สวนหลวง จอมทอง สายไหม 

ประเวศ สะพานสูง และคันนายาว ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการต ารวจนคร

บาล 2,4 และ 8 

เขตพ้ืนที่ชั้นนอก ประกอบด้วย เขตมีนบุรี บางพลัด ภาษีเจริญ หนองจอก บางกอกน้อย  

บางแค ลาดกระบัง บางกอกใหญ่ ทวีวัฒนา คลองสามวา ตลิ่งชัน หนองแขม บางบอน และบางขุน

เทียน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการต ารวจนครบาล 3,7 และ 9 

3.2.2 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
การสุ่ มกลุ่ มตัวอย่ างในงานวิจัยนี้ การสุ่ มกลุ่ มตั วอย่ าง ประชาชน ผู้ สู งอายุ ใน เขต

กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน (Proportional to Size) กล่าวคือ ผู้วิจัยได้

จัดแบ่งเขตเป็นโซนตามแนวคิดการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม โดยอาจแบ่งเขตพ้ืนที่

กรุงเทพมหานครออกเป็น 3 เขตพ้ืนที่ ประกอบด้วย เขตพ้ืนที่ชั้นใน เขตพ้ืนที่ชั้นกลาง และเขตพ้ืนที่

ชั้นนอก (ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม , 2550, 2552; อาภาศิริ สุวรรณานนท์ และ

คณะ, 2555) ซึ่งมีจ านวนประชากรผู้สูงอายุ (ส ารวจเมื่อปี พ.ศ. 2557) รวมทั้งสิ้น 859,243 คนและมี

การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ (Krejcie and Morgan อ้างถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรูญ , 

2554, น. 119) คือ จ านวนประชากร ตั้งแต่ 100,000 คน ขึ้นไป ก าหนดให้มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

384 คน เพ่ือให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเพียงพอต่อการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ตามแนวคิดของ 

(Hair, et al., 2009) เสนอว่าต้องมีขนาดอย่างน้อย 20 เท่า ของตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มี

ตัวแปรในการศึกษาทั้งหมด 26 ตัวแปร ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จึงเป็น 520 คน และท าการ

สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วนจากการแบ่งเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครออกเป็น 3 เขตพ้ืนที่ โดยใช้วิธี

ค านวณ คือ 

 

จ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น × จ านวนประชาชนในเขตนั้น 

จ านวนประชากรทั้งหมด
=  ตัวอย่างที่ใช้ในแต่ละเขตพ้ืนที่ 
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ตัวอย่างการค านวณ เช่น เขตพ้ืนที่ชั้นในมีจ านวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 232,285 คน จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 520 คน และมีจ านวนประชากรทั้งหมด 859,243 คน จะได้ดังนี้ 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง × จ านวนประชาชนในเขตพ้ืนทีน่ั้น 

จ านวนประชากรทั้งหมด
=  ตัวอย่างที่ใช้ในแต่ละเขตพ้ืนที่ 

 

520 × 232,285 

859,243
                          =  140.57 

ดังนั้น จะต้องใช้ตัวอย่างจากเขตพ้ืนที่ชั้นใน จ านวนทั้งสิ้น 141 คน โดยจ านวนตัวอย่างทั้ง 3 

เขตพ้ืนที่ สามารถแสดงได้ตามตาราง ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 3.1 จ านวนประชากรและตัวอย่างในแต่ละเขตพ้ืนที่ 
เขตพื้นที่ จ านวนประชากรผู้สูงอายุ (คน) จ านวนตัวอย่าง (คน) 

เขตพ้ืนที่ชั้นใน 232,285 141 
เขตพ้ืนที่ชั้นกลาง 376,913 228 

เขตพ้ืนที่ชั้นนอก 250,045 151 

รวมทั้งสิ้น 859,243 520 

 

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มตามสัดส่วนในตารางข้างต้น ในการศึกษาในแต่ละเขต

พ้ืนที่ได้ท าการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็นไปได้ (Non-Probability Sampling) และเลือก

การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ตั้งใจ (Accidental or haphazard collection) เพ่ือป้องกันความผิดพลาดใน

ความสมบูรณ์ของการให้ข้อมูลและการตอบกลับ ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลจากตัวอย่างจ านวน 540 คน  

กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบกลับและข้อมูลมีความสมบูรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งสิ้นจ านวน 525 คน 

 

3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ได้จาก

การสร้างขึ้นตามหลักวิชาการ และมีการตรวจสอบทั้งความเท่ียงตรงและความเชื่อถือได้ 
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3.3.1 การสร้างแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ โดยท าการศึกษาจากต ารา 

เอกสาร ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้อง 

2) ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวิจัย 

3) น าแนวคิดและทฤษฎีที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดมาพัฒนา

สร้างแบบสอบถามตามระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมเนื้อหาเรื่อง  

ที่จะศึกษา 

4) น าแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นและตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุง ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ

วิจารณ์และแก้ไข เพ่ือหาความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ตามเนื้อหา 

3.3.2 ลักษณะแบบสอบถาม 
ส าหรับข้อมูลที่ใช้ในแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ  ซึ่ งใช้ เป็นตัวแปรอิสระ ( Independent Variables)  

ในการศึกษา 

ส่วนที่ 2 เป็นปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ประกอบด้วย การใช้ชีวิต (ความ

ประมาท, นิสัยส่วนตัว,ชอบโชว์ทรัพย์สิน, การแต่งกาย) สุขภาพ (ความเครียด,ความไร้ความสามารถ)  

ซึ่งใช้เป็นตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ในการศึกษา 

ส่วนที่ 3 เป็นปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อกับอาชญากร (สมาชิกในครอบครัว,เพ่ือน,

บุคคลอื่นที่ไม่รู้จัก) ซึ่งใช้เป็นตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ในการศึกษา 

ส่วนที่ 4 เป็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย ลักษณะบริเวณที่พักอาศัย 

ประเภทของที่พักอาศัย ระบบเฝ้าระวัง ไฟส่องสว่างในบริเวณที่ว่างของบ้าน การดูแลและบ ารุงรักษา 

ซึ่งใช้เป็นตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ในการศึกษา 
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ส่วนที่ 5 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ซึ่งใช้เป็นตัว

แปรตาม (Dependent Variables) ในการศึกษา 

 
3.3.3 วิธีการวัดแบบสอบถาม 
ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้วิธีการวัดและมาตรวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อค าถามนั้น ๆ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อค าถามนั้น ๆ อยู่ในระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อค าถามนั้น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อค าถามนั้น ๆ อยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อค าถามนั้น ๆ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

3.3.4 การแปลความหมาย 
ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ย  

โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของเบสท์ (Best, 1970) 

ผลที่ได้จากการวัดค่าตัวแปร จะน ามาค านวณหาค่าเฉลี่ย เพ่ือน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์วัด 

ดังนี้ 

ระดับคะแนน     ความหมาย 

ระดับ 5 ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00   มากที่สุด 
ระดับ 4 ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49   มาก 
ระดับ 3 ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49   ปานกลาง 
ระดับ 2 ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49   น้อย 
ระดับ 1 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49  น้อยที่สุด 
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3.3.5 การทดสอบเครื่องมือ 
ในการทดสอบเครื่องมือในการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิโดยวิธีวัด

ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ไปท าการทดสอบ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรที่ต้องการศึกษาในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต จ านวน 50 คน 

โดยการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ตั้งใจ (Accidental or Haphazard Collection) 

2) น าแบบสอบถามที่น าไปท าการทดสอบ (Pretest) กลับคืนมาเพ่ือน ามาหาค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์ อัลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งได้ 

ค่า Reliability ดังนี้ 

ตารางที่ 3.2 แสดงค่า Reliability ของแบบสอบถามในแต่ละตัวแปร 
ตัวแปร ค่า Reliability 

พฤติกรรมของผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือ   
     ด้านการใช้ชีวิต .817 

     ด้านสุขภาพ .870 

สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย  
     ระบบเฝ้าระวัง .794 

     ไฟส่องสว่างบริเวณท่ีว่างของบ้าน .891 

     การดูแลและบ ารุงรักษา .737 
การตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมของผู้สูงอายุ  

     ด้านร่างกาย .835 

     ด้านอารมณ์และจิตใจ .845 
     ด้านทรัพย์สิน .860 

     ด้านการถูกคุกคามทางเพศ .749 
     ด้านการถูกทอดทิ้ง .846 
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3.3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิจั ยได้ ใช้ วิธี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้แก่ ผู้ สู งอายุ ใน เขต

กรุงเทพมหานคร โดยให้กรอกค าตอบเอง ซึ่งมีการให้ค าชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถามที่ชัดเจน  

โดยก าหนดว่าต้องพบเหยื่ออาชญากรรม โดยมี 2 วิธีการ 

วิธีที่ 1 เก็บข้อมูลการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในเขตพ้ืนที่ตัวอย่าง ประกอบด้วย 

ประกอบด้วย เขตพ้ืนที่ชั้นใน เขตพ้ืนที่ชั้นกลาง และเขตพ้ืนที่ชั้นนอก จนกว่าจะได้เหยื่ออาชญากรรม

ตามจ านวนที่ก าหนด 

วิธีที่ 2 เก็บข้อมูลการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในเขตพ้ืนที่ตัวอย่าง เมื่อพบเหยื่อ

อาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุให้ท าการเก็บข้อมูล และเมื่อท าการเก็บข้อมูลเสร็จให้สอบถามจาก

ผู้ตอบแบบสอบถามคนนั้นเพื่อค้นหาเหยื่ออาชญากรรมคนต่อไป โดยกระท าเช่นนั้นเรื่อย ๆ ไปจนกว่า

จะได้เหยื่ออาชญากรรมตามจ านวนที่ก าหนด 

 

3.4  การประมวลผล 
ผู้วิจัยน าค าตอบที่ได้จากแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่ตามประเภทของการวัดตัวแปร และ

ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical 

Package for the Social Science: SPSS for Window) 

 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตารางและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา เพ่ืออธิบายปัจจัยพ้ืนฐาน โดยน าเสนอในรูปแบบตาราง ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
3.5.2 สถิติเชิงสรุปอ้างอิง ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน และหาค่า

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยใช้ การวิเคราะห์ตัวแปรด้วยวิธีถดถอยโลจิ
สติค (Logistic Regression Analysis) 
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3.6  ตัวแปรในการวิจัย  
3.6.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
- คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ

การสมรส อาชีพ  

- ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ประกอบด้วย การใช้ชีวิต (ความประมาท ,  

นิสัยส่วนตัว, ชอบโชว์ทรัพย์สิน, การแต่งกาย) สุขภาพ (ความเครียด, ความไร้ความสามารถ) 

- ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อกับอาชญากร ประกอบด้วย สมาชิกในครอบครัว, 

เพ่ือน, บุคคลอื่นที่ไม่รู้จัก 

- ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย ลักษณะบริเวณที่พักอาศัย ประเภทของ

ที่พักอาศัย ระบบเฝ้าระวัง ไฟส่องสว่างในบริเวณท่ีว่างของบ้าน การดูแลและบ ารุงรักษา 

3.6.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
- การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ประกอบด้วย ด้านร่างกาย ด้านการถูกคุกคามทางเพศ  

ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านทรัพย์สิน และด้านการถูกทอดทิ้ง 
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3.7  หลักเกณฑ์การวัดตัวแปร 
ตารางที่ 3.3 หลักเกณฑ์ในการวัดตัวแปร 

ตัวแปร ระดับการวัด 

ตัวแปรอิสระ 

คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ 

- เพศ Nominal 

- อายุ Ratio 

- ระดับการศึกษา Nominal 

- สถานภาพการสมรส Nominal 

- อาชีพ Nominal 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือ  

- ด้านการใช้ชีวิต (ความประมาท, นิสัยส่วนตัว, 

ชอบโชว์ทรัพย์สิน, การแต่งกาย) 
Interval 

- ด้านสุขภาพ (ความเครียด,ความไร้ความสามารถ) Interval 

ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อกับอาชญากร 
        (สมาชิกในครอบครัว,เพ่ือน,บุคคลอ่ืนที่ไม่รู้จัก) 

 
Nominal 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 

- ลักษณะบริเวณท่ีพักอาศัย Nominal 

- ประเภทของที่พักอาศัย Nominal 
- ระบบเฝ้าระวัง Interval 

- ไฟส่องสว่างในบริเวณท่ีว่างของบ้าน Interval 
- การดูแลและบ ารุงรักษา Interval 

ตัวแปรตาม 

การตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม  
- ด้านร่างกาย Interval 

- ด้านอารมณ์และจิตใจ Interval 

- ด้านทรัพย์สิน Interval 
- ด้านการถูกคุกคามทางเพศ Interval 

- ด้านการถูกทอดทิ้ง Interval 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการศึกษาเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับ
ผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล
ของผู้สูงอายุ ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อ 
กับอาชญากร ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และข้อมูลเกี่ยวกับการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่
เกิดข้ึนกับผู้สูงอายุ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิเคราะห์ในการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) จ านวนทั้งสิ้น 525 คน  

 

4.1 การพรรณนาตัวแปรเดียว 

เป็นการพรรณนาลักษณะต่าง ๆ ประกอบด้วย ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ 
ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อกับอาชญากร  
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นการพรรณนาตัวแปรตัวเดียวจากผู้ตอบแบบสอบถามใน
ส่วนของการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ 
จ านวน 525 คน 

 
4.1.1 ปัจจัยพื้นฐาน 
ตารางที่ 4.1 เป็นการพรรณนาตัวแปรเดียวเกี่ยวกับปัจจัยพ้ืนฐาน ประกอบด้วยข้อมูลส่วน

บุคคลของผู้สูงอายุ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และอาชีพ ได้ผลการศึกษาดังนี้ 
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ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนกับผู้สูงอายุ 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 183 34.9 
หญิง 342 65.1 
รวม 525 100 

อาย ุ
60 – 69 ปี 330 62.9 
70 – 79 ปี 134 25.5 
80 – 89 ปี  56 10.6 
90 ปีขึ้นไป 5 1.0 

รวม 525 100 
ระดับการศึกษา  

ไม่ได้รับการศึกษา 72 13.7 
ประถมศึกษา 274 52.2 
มัธยมศึกษา 117 22.3 

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 62 11.8 
รวม 525 100 

สถานภาพการสมรส  
โสด 26 5.0 

สมรส 329 62.7 
หม้าย/หย่าร้าง 170 32.4 

รวม 525 100 
อาชีพ 
แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ 352 67.0 

ข้าราชการบ านาญ 71 13.5 
รับจ้างทั่วไป 59 11.2 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 43 8.2 

รวม 525 100 
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จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequencies) และ
ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) น ามาแจกแจงจ านวน (ความถ่ี) และหาค่าร้อยละ พบว่า 

เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.1 และเพศชาย ร้อยละ 34.9 
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 60 – 69 ปี ร้อยละ 62.9 รองลงมาคือ 70 – 79 ปี 

ร้อยละ 25.5  80 – 89 ปี ร้อยละ 10.6 และ 90 ปีขึ้นไป ร้อยละ 1.0 ตามล าดับ 
ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 

52.2 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 22.3 ไม่ได้รับการศึกษา ร้อยละ 13.7 และระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ร้อยละ 11.8 ตามล าดับ 

สถานภาพสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นสมรส ร้อยละ 62.7 
รองลงมามีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง ร้อยละ 32.4 และสถานภาพโสด ร้อยละ 5 ตามล าดับ 

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 67 รองลงมา
เป็นข้าราชการบ านาญ ร้อยละ 13.5 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 11.2 และค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 
8.2 ตามล าดับ 

 
 4.1.2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือ 

ตารางที่ 4.2 เป็นการพรรณนาตัวแปรเดียวของพฤติกรรมของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเป็นราย 
ข้อย่อย ซึ่งได้ผลการศึกษาดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.2 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พฤติกรรมของ 

ผู้ที่ตกเป็นเหย่ือ 

ระดับความคิดเห็น 

บ่อย

ที่สุด 
บ่อย 

บาง 

ครั้ง 

นาน

ครั้ง 

น้อย

ที่สุด 𝐗 SD 
การ 

แปรผล 

ด้านการใช้ชีวิต         

1.ท่านส ารวจความ

เรียบร้อย เช่น ปิดประตู/

หน้าต่าง ทุกครั้งที่ออก

จากที่พักอาศัย 

362 
(69.0) 

108 
(20.6) 

42 
(8.0) 

11 
(2.1) 

2 
(0.4) 

4.56 0.761 
มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

พฤติกรรมของ 

ผู้ที่ตกเป็นเหย่ือ 

ระดับความคิดเห็น 

บ่อย

ที่สุด 
บ่อย 

บาง 

ครั้ง 

นาน

ครั้ง 

น้อย

ที่สุด 𝐗 SD 
การ 
แปร
ผล 

2.ท่านปิดม่านหน้าต่าง

เมื่อไม่มีใครอยู่ 

305 
(58.1) 

139 
(26.5) 

58 
(11.0) 

18 
(3.4) 

5 
(1.0) 

4.37 0.881 มาก 

3.ท่านสังเกตหรือ

สอดส่องความผิดปกติใน

บริเวณบ้านหรือคนแปลก

หน้าที่สัญจรไปมา 

313 
(59.6) 

140 
(26.7) 

47 
(9.0) 

24 
(4.6) 

1 
(0.2) 

4.41 0.848 มาก 

4.ท่านใส่เครื่องประดับ 

เช่น สร้อยทอง เพชร 

แหวน ก าไล (เชิงลบ) 

9 
(1.7) 

29 
(5.5) 

52 
(9.9) 

92 
(17.5) 

343 
(65.3) 

1.61 0.988 น้อย 

5.ท่านพกเงินสดติดตัว

จ านวนมาก (เชิงลบ) 
3 

(0.6) 
25 

(4.8) 
68 

(13.0) 
134 

(25.5) 
295 

(56.2) 
1.68 0.912 น้อย 

6.ท่านพูดคุยกับเพ่ือน

บ้านใกล้เคียง หรือบุคคล

อ่ืน เกี่ยวกับทรัพย์สิน/

ของมีค่า (เชิงลบ) 

1 
(0.2) 

19 
(3.6) 

34 
(6.5) 

49 
(9.3) 

422 
(80.4) 

1.34 0.771 
น้อย
ที่สุด 

7.ท่านไม่ใส่เสื้อหรือใส่

เสื้อผ้าที่มีลักษณะไม่

มิดชิด เวลาอยู่บ้าน/ออก

นอกบ้าน (เชิงลบ) 

19 
(3.6) 

21 
(4.0) 

39 
(7.4) 

39 
(7.4) 

407 
(77.5) 

1.49 1.037 
น้อย
ที่สุด 

รวม 2.78 0.885 
ปาน
กลาง 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

พฤติกรรมของ 

ผู้ที่ตกเป็นเหย่ือ 

ระดับความคิดเห็น 

บ่อย

ที่สุด 
บ่อย 

บาง 

ครั้ง 

นาน

ครั้ง 

น้อย

ที่สุด 𝐗 SD 
การ 
แปร
ผล 

ด้านสุขภาพ 
1.ท่านมีโรคประจ าตัวที่ต้อง 

พ่ึงการกินยาเป็นประจ า 

241 
(45.9) 

122 
(23.2) 

50 
(9.5) 

60 
(11.4) 

52 
(9.9) 

3.86 1.441 
มาก
ที่สุด 

2.ท่านมีภาวะสมองเสื่อม/

หลงๆลืมๆ 
24 

(4.6) 
63 

(12.0) 
75 

(14.3) 
136 

(25.9) 
227 

(43.2) 
2.09 1.209 น้อย 

3.ท่านมีอาการเจ็บป่วยจนไม่

สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ 
11 

(2.1) 
27 

(5.1) 
51 

(9.7) 
106 

(20.2) 
330 

(62.9) 
1.63 .994 น้อย 

4.ท่านมีโรคซึมเศร้าเกิดการ

สูญเสียสมาชิกในครอบครัวที่

เป็นที่พ่ึงพิง 

3 
(0.6) 

28 
(5.3) 

49 
(9.3) 

49 
(9.3) 

396 
(75.4) 

1.46 .909 
น้อย
ที่สุด 

5.การพักผ่อนไม่เพียงพอ/วิตก

กังวล/ความเครียด 
18 

(3.4) 
62 

(11.8) 
137 

(26.1) 
142 

(27.0) 
166 

(31.6) 
2.28 1.131 น้อย 

6.ขาดผู้ดูแลความต้องการข้ัน

พ้ืนฐาน เช่น การไม่รับอาหาร 

ยารักษาโรค และการดูแลความ

สะอาด 

3 
(0.6) 

24 
(15.0) 

50 
(9.5) 

79 
(4.6) 

369 
(70.3) 

1.50 .886 น้อย 

7.ความไร้ความสามารถ/พิการ 
5 

(1.0) 
5 

(1.0) 
12 

(2.3) 
34 

(6.5) 
469 

(89.3) 
1.18 .603 

น้อย
ที่สุด 

รวม 2.00 1.024 น้อย 
ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อรวม 2.39 0.955 น้อย 
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จากตารางที่ 4.2 จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการตกเป็นเหยื่อของผู้สูงอายุ พบว่า มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 2.39 อยู่ในระดับน้อย และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า 

ด้านการใช้ชีวิต พบว่ามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.78 อยู่ในระดับปานกลาง โดยที่ท่านส ารวจความ
เรียบร้อย เช่น ปิดประตู/หน้าต่าง ทุกครั้งที่ออกจากที่พักอาศัย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.86 อยู่ในระดับ
มาก ท่านปิดม่านหน้าต่างเมื่อไม่มีใครอยู่ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.09 ท่านสังเกตหรือสอดส่องความ
ผิดปกติในบริเวณบ้านหรือคนแปลกหน้าที่สัญจรไปมา มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.63 ท่านพกเงินสดติดตัว
จ านวนมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.68 ท่านใส่เครื่องประดับ เช่น สร้อยทอง เพชร แหวน ก าไล มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.61  ซึ่งอยู่ในระดับน้อย ในขณะที่ท่านไม่ใส่เสื้อหรือใส่เสื้อผ้าที่มีลักษณะไม่มิดชิด 
เวลาอยู่บ้าน/ออกนอกบ้าน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.49 ท่านพูดคุยกับเพ่ือนบ้านใกล้เคียง หรือบุคคลอ่ืน 
เกี่ยวกับทรัพย์สิน/ของมีค่า มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.34  ซึ่งอยู่ในระดับน้อยที่สุด   

ด้านสุขภาพ พบว่ามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.00 อยู่ในระดับน้อย โดยที่ท่านมีโรคประจ าตัว ที่ต้อง
พ่ึงการกินยาเป็นประจ า  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  3.86 อยู่ ในระดับมาก การพักผ่อนไม่ เพียงพอ/ 
วิตกกังวล/ความเครียด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.28 ท่านมีภาวะสมองเสื่อม/หลงๆลืมๆ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
2.09 ท่านมีอาการเจ็บป่วยจนไม่สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  1.63 ขาดผู้ดูแล
ความต้องการขั้นพ้ืนฐาน เช่น การไม่รับอาหาร ยารักษาโรค และการดูแลความสะอาด มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 1.50 อยู่ในระดับน้อย ในขณะที่ท่านมีโรคซึมเศร้าเกิดการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวที่เป็นที่
พ่ึงพิง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ1.46 และความไร้ความสามารถ/พิการ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.18 อยู่ในระดับ
น้อยทีสุ่ด 

 
4.1.3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 
ตารางที่ 4.3 เป็นการพรรณนาตัวแปรเดียวของสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย 

ลักษณะบริเวณท่ีพักอาศัย ประเภทที่พักอาศัย ซึ่งได้ผลการศึกษาดังนี้ 
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ตารางที่ 4.3 จ านวนและร้อยละของสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามการตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมที่เกิดข้ึนกับผู้สูงอายุ 

ลักษณะ จ านวน ร้อยละ 

ลักษณะบริเวณที่พักอาศัย 
เขตท่ีอยู่อาศัย 380 72.4 

เขตธุรกิจ/อุตสาหกรรม 10 1.9 
เขตชุมชนแออัด 135 25.7 

รวม 525 100 
ประเภทท่ีพักอาศัย 

บ้านเดี่ยว 310 59.0 
ห้องชุด เช่น คอนโด 

อพาร์ทเม้นต์ แฟลต หอพัก 
100 19.0 

ตึกแถว/ทาวเฮาส์ 115 21.9 

รวม 525 100 

 
จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequencies) และ

ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) น ามาแจกแจงจ านวน (ความถ่ี) และหาค่าร้อยละ พบว่า 
ลักษณะบริเวณที่พักอาศัย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลักษณะบริเวณท่ีพักอาศัยเป็นเขต

ที่อยู่อาศัย ร้อยละ 72.4 รองลงมาเป็นเขตชุมชนแออัด ร้อยละ 25.7 และเขตธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
ร้อยละ 1.9 ตามล าดับ 

ประเภทที่พักอาศัย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประเภทที่พักอาศัยเป็นบ้านเดี่ยว ร้อยละ 
59 รองลงมาเป็นตึกแถว/ทาวเฮาส์ ร้อยละ 21.9 และห้องชุด เช่น คอนโด อพาร์ทเม้นต์ แฟลต 
หอพัก ร้อยละ 19 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.4 เป็นการพรรณนาตัวแปรเดียวของสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย 

ระบบเฝ้าระวัง ไฟส่องสว่างบริเวณที่ว่างของบ้าน การดูแลบ ารุงรักษา เป็นรายข้อย่อย ซึ่งได้ 
ผลการศึกษาดังนี้ 
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ตารางที่ 4.4 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

สภาพแวดล้อม 

ที่อยู่อาศัย 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 𝐗 SD 
การ 
แปล
ผล 

ระบบเฝ้าระวัง         

1.มีเหล็กดัดประตู/หน้าต่าง 
46 

(8.8) 
51 

(9.7) 
229 

(43.7) 
79 

(15.1) 
119 

(22.7) 
2.67 1.183 

ปาน
กลาง 

2.มีกล้องวงจรปิด/สัญญาณ

กันขโมย 
13 

(2.5) 
25 

(4.8) 
89 

(17.0) 
96 

(18.3) 
302 

(57.5) 
1.76 1.051 น้อย 

3.มีสุนัขเฝ้าบ้าน 
11 

(2.1) 
58 

(11.0) 
92 

(17.5) 
74 

(14.1) 
290 

(55.2) 
1.91 1.163 น้อย 

4.มีรั้วบ้านสูง/มีเหล็กแหลม 
15 

(2.9) 
31 

(5.9) 
92 

(17.5) 
112 

(21.3) 
275 

(52.4) 
1.86 1.083 น้อย 

5.มีเส้นทางเข้าออกสู่ชุมชน 
61 

(11.6) 
83 

(15.8) 
256 

(48.8) 
77 

(14.7) 
48 

(9.1) 
3.06 1.065 

ปาน
กลาง 

6.มีป้อมยามควบคุมการเข้า

ออกของชุมชน 
20 

(3.8) 
46 

(16.2) 
82 

(15.6) 
85 

(16.2) 
292 

(55.6) 
1.89 1.182 น้อย 

รวม 2.19 1.121 น้อย 
ไฟส่องสว่างในบริเวณที่ว่างของบ้าน 
1.มีไฟส่องสว่างในบริเวณ

ที่ว่างของบ้าน 
249 

(47.4) 
179 

(34.1) 
74 

(14.1) 
19 

(3.6) 
4 

(0.8) 
4.24 0.879 มาก 

2.มีไฟส่องสว่างบริเวณหน้า

บ้าน 
301 

(57.3) 
125 

(23.8) 
69 

(13.1) 
26 

(5.0) 
4 

(0.8) 
4.32 0.933 มาก 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 

สภาพแวดล้อม 

ที่อยู่อาศัย 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 𝐗 SD 
การ 
แปล
ผล 

3.เปิดไฟเวลากลางคืน/เมื่อ

ออกจากบ้านเวลากลางคืน 
231 

(44.0) 
187 

(35.6) 
63 

(12.0) 
33 

(6.3) 
11 

(2.1) 
4.13 0.992 มาก 

รวม 4.23 0.934 มาก 
การดูแลและบ ารุงรักษา    
1.บ้านร้าง/ที่รกร้าง 
บริเวณบ้าน 

20 
(3.8) 

37 
(7.0) 

96 
(18.3) 

93 
(17.7) 

279 
(53.1) 

1.91 1.155 น้อย 

2.การทิ้งขยะไม่เป็นที่ 
47 

(9.0) 
53 

(10.1) 
136 

(25.9) 
185 

(35.2) 
104 

(19.8) 
2.53 1.178 

ปาน
กลาง 

3.การดูแลรักษาความ
สะอาด (บริเวณหน้าบ้าน 
ทางเดิน ทางเท้า) 

87 
(16.6) 

98 
(18.7) 

184 
(35.0) 

125 
(23.8) 

31 
(5.9) 

3.16 1.140 
ปาน
กลาง 

4.การพ่นสีข้างก าแพง/
สภาพความเป็นระเบียบ
ภายในชุมชน 

11 
(2.1) 

38 
(7.2) 

85 
(16.2) 

103 
(19.6) 

288 
(54.9) 

1.82 1.076 น้อย 

5.การตัดหญ้า ตัดแต่ง
ต้นไม้ รอบบริเวณท่ีพัก
อาศัย 

26 
(5.0) 

64 
(12.2) 

177 
(33.7) 

200 
(38.1) 

58 
(11.0) 

2.62 1.000 
ปาน
กลาง 

รวม 2.41 1.110 น้อย 

ค่าเฉลี่ยสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยภาพรวม 2.71 1.077 
ปาน
กลาง 

 
 

จากตารางที่ 4.4 จะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ พบว่า มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
2.71 อยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า 
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 ระบบเฝ้าระวัง  พบว่ามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.19 อยู่ในระดับน้อย โดยที่มีเส้นทางเข้าออก 
สู่ชุมชน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.06 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมามีเหล็กดัดประตู/หน้าต่าง มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 2.67 ในขณะที่มีสุนัขเฝ้าบ้าน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.91 มีป้อมยามควบคุมการเข้าออกของ
ชุมชนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.89 และมีรั้วบ้านสูง/มีเหล็กแหลม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.86 มีกล้องวงจรปิด/
สัญญาณกันขโมย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.76 อยู่ในระดับน้อย 
 ไฟส่องสว่างในบริเวณที่ ว่างของบ้าน  พบว่ามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.23 อยู่ในระดับมาก 
รองลงมามีไฟส่องสว่างบริเวณหน้าบ้าน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.32 มีไฟส่องสว่างในบริเวณที่ว่างของบ้าน 
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.24 ในขณะที่เปิดไฟเวลากลางคืน/เมื่อออกจากบ้านเวลากลางคืน  มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.13 ตามล าดับ 
 การดูแลและบ ารุงรักษา พบว่ามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.41 อยู่ในระดับน้อย โดยที่การดูแลรักษา
ความสะอาด (บริเวณหน้าบ้าน ทางเดิน ทางเท้า) มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.16 อยู่ในระดับปานกลาง 
รองลงมาการตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้รอบบริเวณที่พักอาศัย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.62 การทิ้งขยะไม่เป็น
ที่ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.53 ในขณะที่บ้านร้าง/ที่รกร้าง บริเวณบ้าน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.91 การพ่น
สีข้างก าแพง/สภาพความเป็นระเบียบภายในชุมชน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.82 อยู่ในระดับน้อย  
 

4.1.4 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อกับอาชญากร 
ตารางที่ 4.5 เป็นการพรรณนาตัวแปรเดียวของความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อกับอาชญากร

ประกอบด้วย สมาชิกในครอบครัว เพ่ือน/เพื่อนบ้าน และบุคคลอ่ืนที่ไม่รู้จัก ซึ่งได้ผลการศึกษาดังนี้ 
         
ตารางที่ 4.5 จ านวนและร้อยละของความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อกับอาชญากรของผู้ตอบแบบสอบถาม
การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ      

N=525 
ความสัมพันธ์ระหว่างเหย่ือกับ

อาชญากร 
จ านวน ร้อยละ 

สมาชิกในครอบครัว 346 65.9 
เพ่ือน/เพ่ือนบ้าน 41 7.84 
บุคคลอื่นที่ไม่รู้จัก 288 54.9 

 
จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequencies) และ

ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) น ามาแจกแจงจ านวน (ความถ่ี) และหาค่าร้อยละ พบว่า 
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ความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อกับอาชญากร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นสมาชิกใน
ครอบครัว จ านวน 346 คน ร้อยละ 65.9 รองลงมาเป็นบุคคลอ่ืนที่ไม่รู้จัก จ านวน 288 คน ร้อยละ 
54.9 และเพ่ือน/เพื่อนบ้าน จ านวน 41 คน ร้อยละ 7.84 ตามล าดับ 
 

4.1.5 ข้อมูลลักษณะการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุ 
ตารางที่ 4.6 เป็นการพรรณนาตัวแปรเดียวของข้อมูลลักษณะการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม

ของผู้สูงอายุประกอบด้วย ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านทรัพย์สิน ด้านการถูกคุกคามทาง
เพศและด้านการถูกทอดทิ้ง ซึ่งได้ผลการศึกษาดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.6 จ านวนและร้อยละของข้อมูลลักษณะการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

การตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม 
ของผู้สูงอายุ 

เคย ไม่เคย 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านร่างกาย 54 10.3 471 89.7 
ด้านอารมณ์และจิตใจ 377 71.8 148 28.2 
ด้านทรัพย์สิน 262 49.9 263 50.1 
ด้านการถูกคุกคามทางเพศ 10 1.9 515 98.1 
ด้านการถูกทอดทิ้ง 225 42.9 300 57.1 

 
จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequencies) และ

ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) น ามาแจกแจงจ านวน (ความถ่ี) และหาค่าร้อยละ พบว่า 
ลักษณะการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตกเป็น

เหยื่ออาชญากรรมด้านอารมณ์และจิตใจมากท่ีสุด จ านวน 377 ร้อยละ 71.8 รองลงมา ด้านทรัพย์สิน 
จ านวน 262 คน ร้อยละ 49.9 ด้านการถูกทอดทิ้ง จ านวน 225 คน ร้อยละ 42.9 ด้านร่างกาย 54 
คน ร้อยละ 10.3 และด้านการถูกคุกคามทางเพศ จ านวน 10 คน ร้อยละ 1.9 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4.7 เป็นการพรรณนาตัวแปรเดียวของข้อมูลลักษณะการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ของผู้สูงอายุเป็นรายข้อย่อย ซึ่งได้ผลการศึกษาดังนี้ 
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ตารางที่ 4.7 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลลักษณะการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลลักษณะ 

การตกเป็นเหย่ือ 

ระดับความคิดเห็น 

บ่อย

ที่สุด 
บ่อย 

บาง 

ครั้ง 

นาน

ครั้ง 

น้อย

ที่สุด 𝐗 SD 
การ 
แปล
ผล 

ด้านร่างกาย 
1.ทุบตี / ตบ / หยิก / เตะ / 

ฉุด / กระชาก 
3 

(5.7) 
5 

(9.4) 
15 

(28.3) 
21 

(39.6) 
9 

(17.0) 
2.47 1.067 น้อย 

2.ท าร้ายท่านโดยวัตถุ เช่น 

มีด หรือ ปืน 
0 
 

6 
(11.3) 

6 
(11.3) 

21 
(39.6) 

20 
(37.7) 

1.96 0.980 น้อย 

3.พยายามท าร้ายร่างกาย / 

ขว้างปาสิ่งของใส่ 
0 
 

5 
(9.4) 

16 
(30.2) 

15 
(28.3) 

17 
(32.1) 

2.17 0.995 น้อย 

4.ถูกคุกคาม / ลอบติดตาม 

เดินตาม วิ่งตาม / ล้อมรอบ

ไม่ให้หนี 

0 
 

3 
(5.7) 

12 
(22.6) 

19 
(35.8) 

19 
(35.8) 

1.98 0.909 น้อย 

5.ข่มขู่ว่าจะท าร้ายร่างกาย 

หรือฆ่า 
0 
 

4 
(7.4) 

8 
(14.8) 

25 
(46.3) 

17 
(31.5) 

1.98 0.879 น้อย 

รวม 2.11 0.966 น้อย 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 

ข้อมูลลักษณะ 

การตกเป็นเหย่ือ 

ระดับความคิดเห็น 

บ่อย

ที่สุด 
บ่อย 

บาง 

ครั้ง 

นาน

ครั้ง 

น้อย

ที่สุด 𝐗 SD 
การ 
แปล
ผล 

ด้านอารมณ์และจิตใจ 
1.ดุด่า/โต้เถียง/พูดตะคอกหรือ

กระโชกโฮกฮาก 
14 

(3.7) 
28 

(7.5) 
192 

(51.3) 
129 

(34.5) 
11 

(2.9) 
2.75 0.790 

ปาน
กลาง 

2.พูดจาเสียดสี หรือกระทบกระ

เทียบ/พูดจาประชดประชัน/

พูดจาเยอะเย้ยถากถาง 

8 
(2.1) 

41 
(11.0) 

93 
(24.9) 

202 
(54.0) 

30 
(8.0) 

2.45 0.870 น้อย 

3.ใช้ค าพูดที่ไม่เหมาะสมเรียก

ท่าน / บอกว่าท่านเป็นภาระ

ของครอบครัว 

4 
(1.1) 

26 
(7.0) 

113 
(30.2) 

138 
(36.9) 

93 
(24.9) 

2.22 0.937 น้อย 

4.แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมต่อ

ท่าน เช่น กระทืบเท้า เดินผ่าน

โดยไม่ได้โน้มตัวลง หรือปิดประตู

ใส่หน้า 

7 
(1.9) 

22 
(5.9) 

47 
(12.6) 

135 
(36.1) 

163 
(43.6) 

1.86 0.974 น้อย 

5.ไม่ให้ความส าคัญต่อท่าน หรือ

ปฏิบัติต่อท่านเสมือนท่านเป็น

ส่วนเกินของครอบครัว เช่น ไม่

ขอค าปรึกษา ไม่สนใจความ

คิดเห็นของท่าน หรือไม่พูด 

5 
(1.3) 

19 
(5.1) 

69 
(18.4) 

163 
(43.4) 

120 
(31.9) 

2.01 0.909 น้อย 

รวม 2.26 0.896 น้อย 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ) 

ข้อมูลลักษณะ 

การตกเป็นเหย่ือ 

ระดับความคิดเห็น 

บ่อย

ที่สุด 
บ่อย 

บาง 

ครั้ง 

นาน

ครั้ง 

น้อย

ที่สุด 𝐗 SD 
การ 
แปล
ผล 

ด้านทรัพย์สิน 
1.ถูกขโมย หรือพยายามขโมย

ทรัพย์สิน เนื่องจากพบหลักฐาน 

หรือร่องรอยการงัดแงะ 

12 
(4.6) 

34 
(13.0) 

115 
(43.9) 

97 
(3.7) 

4 
(1.5) 

2.82 0.845 
ปาน
กลาง 

2.ถูกบุกรุก หรือพยายามบุกรุก

เข้ามาในเขตบ้าน/ ภายในรั้ว

บ้าน/ที่พักอาศัยของท่าน 

2 
(0.8) 

41 
(15.6) 

43 
(16.4) 

153 
(58.4) 

23 
(8.8) 

2.41 0.883 น้อย 

3.มีผู้ตั้งใจก่อความเสียหาย หรือ

ท าลายทรัพย์สินของท่าน 
3 

(1.1) 
24 

(9.2) 
31 

(11.8) 
115 

(43.9) 
89 

(34.0) 
2.00 0.965 น้อย 

4.การเอาเปรียบโดยการใช้

แรงงาน หรือการเอาประโยชน์

จากทรัพย์สมบัติของท่าน 

1 
(0.4) 

16 
(6.1) 

34 
(13.0) 

53 
(20.2) 

158 
(60.3) 

1.66 0.948 น้อย 

5.การแอบอ้างใช้ข้อมูลส่วนตัว 

เช่น การขโมยเลขบัตรเครดิต

หรือรหัสบัตรกดเงินสด บัตร

ประชาชน เป็นต้นหรือแอบอ้าง

เอาชื่อท่านสมัครสมาชิกชมรม

ผู้สูงอายุ 

3 
(1.1) 

16 
(6.1) 

54 
(20.7) 

118 
(45.2) 

70 
(26.8) 

2.10 0.904 น้อย 

รวม 2.20 0.909 น้อย 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ) 

ข้อมูลลักษณะ 

การตกเป็นเหย่ือ 

ระดับความคิดเห็น 

บ่อย

ที่สุด 
บ่อย 

บาง 

ครั้ง 

นาน

ครั้ง 

น้อย

ที่สุด 𝐗 SD 
การ 
แปล
ผล 

ด้านการถูกคุกคามทางเพศ 

1.ข่มขู่ คุกคามด้วยวาจา ว่าจะ

ข่มขืนกระท าช าเรา 
1 

(10.0) 
0 
 

3 
(30.0) 

3 
(30.0) 

3 
(30.0) 

2.30 1.252 น้อย 

2.ถูกคุกคามทางร่างกาย / จับ

ต้องหรือลูบไล้ร่างกายส่วนที่

ต้องการปิดบัง / พยายามกระท า

อนาจาร 

0 
 

0 
 

2 
(20.0) 

0 
 

8 
(80.0) 

1.40 0.843 
น้อย
ที่สุด 

3.กระท าอนาจาร / ล่วงเกินทาง

เพศ 
0 
 

0 
 

1 
(10.0) 

0 
 

9 
(90.0) 

1.20 0.632 
น้อย
ที่สุด 

4.พยายามข่มขืนกระท าช าเรา/

ข่มขืนกระท าช าเรา 
0 
 

1 
(10.0) 

0 
 

0 
 

9 
(90.0) 

1.30 0.949 
น้อย
ที่สุด 

5.ข่มขืนกระท าช าเราในลักษณะ

โทรมหญิง 
0 
 

1 
(10.0) 

0 
 

0 
 

9 
(90.0) 

1.30 0.949 
น้อย
ที่สุด 

รวม 1.50 0.925 น้อย 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ) 

ข้อมูลลักษณะ 

การตกเป็นเหย่ือ 

ระดับความคิดเห็น 

บ่อย

ที่สุด 
บ่อย 

บาง 

ครั้ง 

นาน

ครั้ง 

น้อย

ที่สุด 𝐗 SD 
การ 
แปล
ผล 

ด้านการถูกทอดทิ้ง 
1.ทิ้งให้อยู่บ้านตามล าพัง โดยไม่มีเหตุ

อันควร 
13 

(5.8) 
16 

(7.1) 
124 

(55.1) 
68 

(30.2) 
4 

(1.8) 
2.85 0.810 

ปาน
กลาง 

2.ละเลยหรือไม่ใส่ใจ ในการดูแล

สุขภาพของท่าน เช่น ไม่ช่วยเหลือพา

ท่านไปพบแพทย์ตามนัด หรือไม่ให้

การดูแลช่วยเหลือ เมื่อท่านเจ็บป่วย

และต้องการความช่วยเหลือ เป็นต้น 

3 
(4.9) 

21 
(9.3) 

65 
(28.9) 

125 
(55.6) 

11 
(4.9) 

2.47 0.785 น้อย 

3.การจ ากัดหรือปฏิเสธสิทธิสว่น

บุคคลของท่านในการปฏิบัติกิจกรรม

ต่าง ๆ ภายในครอบครัว 

1 
(0.4) 

18 
(8.0) 

43 
(19.1) 

75 
(33.3) 

88 
(39.1) 

2.47 0.785 น้อย 

4.การจ ากัดหรือปฏิเสธสิทธิสว่น

บุคคลของท่านในการเข้าร่วมสังคม

ของผู้สูงอายุในชุมชน 

4 
(1.8) 

12 
(5.3) 

37 
(16.4) 

70 
(31.1) 

102 
(45.3) 

1.87 0.989 น้อย 

5.ปล่อยให้จัดหาอาหารรับประทาน

เอง เมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือ 

หรือ ปล่อยให้หิว ไม่มีอาหารให้

รับประทาน 

4 
(1.8) 

13 
(5.8) 

68 
(30.2) 

111 
(49.3) 

29 
(12.9) 

2.34 0.842 น้อย 

เฉลี่ย 2.40 0.842 น้อย 
การตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมภาพรวมทุกด้าน 2.09 0.908 น้อย 
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จากตารางที่ 4.7 จะเห็นได้ว่าข้อมูลลักษณะการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุ พบว่า 
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.09 อยู่ในระดับน้อย และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า 

ด้านร่างกาย พบว่ามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.11 อยู่ในระดับน้อย โดยทุบตี / ตบ / หยิก / เตะ /
ฉุด / กระชาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.47 อยู่ในระดับน้อย รองลงมาพยายามท าร้ายร่างกาย / ขว้างปา
สิ่งของใส่ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.17 ถูกคุกคาม / ลอบติดตาม เดินตาม วิ่งตาม / ล้อมรอบไม่ให้หนี  
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.98 ข่มขู่ว่าจะท าร้ายร่างกาย หรือฆ่า มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.98 และท าร้ายท่านโดย
วัตถุ เช่น มีด หรือ ปืน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.96 ตามล าดับ 

ด้านอารมณ์และจิตใจ พบว่ามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.26  อยู่ในระดับน้อย โดยดุด่า/โต้เถียง/พูด
ตะคอกหรือกระโชกโฮกฮาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.75 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาพูดจาเสียดสี 
หรือกระทบกระเทียบ/พูดจาประชดประชัน/พูดจาเยอะเย้ยถากถาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  2.45  
ใช้ค าพูดที่ไม่เหมาะสมเรียกท่าน / บอกว่าท่านเป็นภาระของครอบครัว มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.22  
ไม่ให้ความส าคัญต่อท่าน หรือปฏิบัติต่อท่านเสมือนท่านเป็นส่วนเกินของครอบครัว เช่น ไม่ขอ
ค าปรึกษา ไม่สนใจความคิดเห็นของท่าน หรือไม่พูด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.01 และแสดงกิริยาที่ไม่
เหมาะสมต่อท่าน เช่น กระทืบเท้า เดินผ่านโดยไม่ได้โน้มตัวลง หรือปิดประตูใส่หน้า มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
1.86 อยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ 

ด้านทรัพย์สิน พบว่ามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.20 อยู่ในระดับน้อย โดยถูกขโมย หรือพยายาม
ขโมยทรัพย์สิน เนื่องจากพบหลักฐาน หรือร่องรอยการงัดแงะ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.82 อยู่ในระดับ
ปานกลาง รองลงมาถูกบุกรุก หรือพยายามบุกรุกเข้ามาในเขตบ้าน/ ภายในรั้วบ้าน/ที่พักอาศัยของ
ท่าน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.41 การแอบอ้างใช้ข้อมูลส่วนตัว เช่น การขโมยเลขบัตรเครดิตหรือรหัสบัตร
กดเงินสด บัตรประชาชน เป็นต้นหรือแอบอ้างเอาชื่อท่านสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 2.10 และมีผู้ตั้งใจก่อความเสียหาย หรือท าลายทรัพย์สินของท่าน  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.00 
ในขณะที่การเอาเปรียบโดยการใช้แรงงาน หรือการเอาประโยชน์จากทรัพย์สมบัติของท่าน มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 1.66 อยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ 

ด้านการถูกคุกคามทางเพศ พบว่ามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.50 อยู่ในระดับน้อย โดยข่มขู่ คุกคาม
ด้วยวาจา ว่าจะข่มขืนกระท าช าเรา มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.30 ถูกคุกคามทางร่างกาย / จับต้องหรือลูบ
ไล้ร่างกายส่วนที่ต้องการปิดบัง / พยายามกระท าอนาจารมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.40 พยายามข่มขืน
กระท าช าเรา/ข่มขืนกระท าช าเรา มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.30 ข่มขืนกระท าช าเราในลักษณะโทรมหญิง มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.30 และกระท าอนาจาร / ล่วงเกินทางเพศ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  1.20 อยู่ในระดับ
น้อยที่สุด ตามล าดับ 
  



 55 

ด้านการถูกทอดทิ้ง พบว่ามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.40 อยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยทิ้งให้อยู่บ้าน
ตามล าพัง โดยไม่มีเหตุอันควร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.85 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาละเลยหรือไม่
ใส่ใจ ในการดูแลสุขภาพของท่าน เช่น ไม่ช่วยเหลือพาท่านไปพบแพทย์ตามนัด หรือไม่ให้การดูแล
ช่วยเหลือ เมื่อท่านเจ็บป่วยและต้องการความช่วยเหลือ เป็นต้น  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.47 การจ ากัด
หรือปฏิเสธสิทธิส่วนบุคคลของท่านในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ภายในครอบครัว มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
2.47 ปล่อยให้จัดหาอาหารรับประทานเอง เมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือ หรือ ปล่อยให้หิว ไม่มี
อาหารให้รับประทาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.34 การจ ากัดหรือปฏิเสธสิทธิส่วนบุคคลของท่านในการเข้า
ร่วมสังคมของผู้สูงอายุในชุมชน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.87 อยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ 

 

4.2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร นั้นจะท าการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยแปล
ผลภาพรวมของการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุ โดยผู้วิจัยมีการทดสอบค่า Tolerance 
ของตัวแปรอิสระ พบว่า ทุกตัวแปรมีค่า Tolerance มากกว่า 0.2 จึงถือว่า ไม่มีปัญหาในการทดสอบ
สภาวะร่วม (Collinearity/Multicollinearity) ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุโดย
วิธี (Enter Regression) โดยผลการวิเคราะห์ มีดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ปัจจัย B Beta t p-value 
การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม(Constant) 23.301   3.646 .000 
เพศ -1.104 -.063 -1.453 .147 
อายุ -.040 -.035 -.672 .502 
ระดับการศึกษา (ไม่ได้รับการศึกษา) 6.015 .247 3.334 .001 
ระดับการศึกษา (ประถมศึกษา) .899 .054 .588 .557 
ระดับการศึกษา (มัธยมศึกษา) -.912 -.045 -.610 .542 
สถานภาพสมรส (สมรส) -2.105 -.121 -1.282 .201 
สถานภาพสมรส (หม้าย/หย่าร้าง) .704 .039 .400 .689 
อาชีพ (แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ) .768 .043 .547 .585 
อาชีพ (รับจ้างทั่วไป) -.708 -.027 -.422 .673 
 



 56 

ตารางที่ 4.8 (ต่อ)  

ปัจจัย B Beta t p-value 
อาชีพ (ค้าชาย/ธุรกิจส่วนตัว) .356 .012 .198 .843 
ด้านการใช้ชีวิต .008 .000 .008 .994 
ด้านสุขภาพ .704 .061 1.180 .238 
ลักษณะบริเวณท่ีพักอาศัย (เขตที่อยู่อาศัย) 1.200 .064 .450 .653 
ลักษณะบริเวณท่ีพักอาศัย (เขตชุมชนแออัด) 1.369 .071 .501 .617 
ประเภทที่พักอาศัย (บ้านเดี่ยว) 1.472 .086 1.496 .135 
ประเภทที่พักอาศัย (ตึกแถว/ทาวน์เฮาส์) 1.454 .072 1.257 .209 
ระบบเฝ้าระวัง .778 .073 1.420 .156 
ไฟส่องสว่างบริเวณท่ีว่างของบ้าน -1.156 -.117 -2.587 .010 
การดูแลและบ ารุงรักษา -1.024 -.095 -1.883 .060 

R = 0.393 Adjusted R2 = .123 
R2 = 0.155 Standard Error = 7.862 
หมายเหตุ: ***p<0.05 
 

จากตารางที่  4.8 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression 
Analysis) ภาพรวมของการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุ  พบว่า มีตัวแปรที่มีผลต่อการตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุเพียง 2 ตัวแปร โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ได้แก่ ระดับการศึกษา (ไม่ได้รับ
การศึกษา) และไฟส่องสว่างบริเวณที่ว่างของบ้าน ส่วนตัวแปรอื่น ๆ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส  
ด้านการใช้ชีวิต ด้านสุขภาพ ลักษณะบริเวณที่พักอาศัย ประเภทที่พักอาศัย ระบบเฝ้าระวัง และไฟ
ส่องสว่างในบริเวณที่ว่างของบ้าน พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 และจากการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยพหุ  (Beta) เพ่ือพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญให้แก่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจัย
ที่อธิบายการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุได้ดีที่สุดเรียงตามล าดับความส าคัญ คือ  ระดับ
การศึกษา(ไม่ได้รับการศึกษา) และไฟส่องสว่างบริเวณที่ว่างของบ้าน ซึ่งมีค่า Beta เท่ากับ +6.015 
และ -1.156 ตามล าดับ โดยตัวแปร ระดับการศึกษา(ไม่ได้รับการศึกษา) มีทิศทางบวกกับการตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุเมื่อเทียบกับระดับการศึกษา(ปริญญาตรี) นั่นคือ ถ้าผู้สูงอายุได้รับ
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การศึกษาที่สูงขึ้น จะท าให้การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุสูงขึ้น ในขณะที่ ไฟส่องสว่าง
บริเวณท่ีว่างของบ้าน พบว่า มีทิศทางลบกับการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุ นั่นคือ ถ้ามีไฟ
ส่องสว่างบริเวณท่ีว่างของบ้านน้อยลง จะท าให้การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุสูงขึ้น 
 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปรด้วยวิธี
ถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis) 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร นั้นจะท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ แล้วน า
สมการไปพยากรณ์ตัวแปรตาม โดยใช้วิธี Binary Logistic Regression คือ ตัวแปรตาม (Y) เป็นตัว
แปรเชิงกลุ่มที่มีค่าได้เพียง 2 ค่า และมีตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัว ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 

4.3.1 การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกแบบ Enter method ด้านร่างกาย 
 
ตารางที่ 4.9 ผลการประมาณค่าตัวแปร โดยใช้แบบจ าลองโลจิต(ด้านร่างกาย) 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Wald df P Exp(B) 

เพศ -.534 .336 2.522 1 .112 .586 
อายุ -.052 .029 3.162 1 .075 .949 
ระดับการศึกษา (ไม่ได้รับการศึกษา) .080 .948 .007 1 .933 1.083 
ระดับการศึกษา (ประถมศึกษา) .656 .794 .684 1 .408 1.928 
ระดับการศึกษา (มัธยมศึกษา) .835 .783 1.137 1 .286 2.305 
สถานภาพสมรส (สมรส) -.070 .635 .012 1 .912 .932 
สถานภาพสมรส (หม้าย/หย่าร้าง) .123 .688 .032 1 .858 1.131 
อาชีพ (แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ) .946 .712 1.764 1 .184 2.575 
อาชีพ (รับจ้างทั่วไป) .823 .772 1.138 1 .286 2.278 
อาชีพ (ค้าชาย/ธุรกิจส่วนตัว) -.763 .998 .584 1 .445 .466 
ด้านการใช้ชีวิต .327 .479 .465 1 .495 1.387 
ด้านสุขภาพ -.024 .251 .009 1 .923 .976 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Wald df P Exp(B) 
ลักษณะบริเวณท่ีพักอาศัย (เขตที่อยู่อาศัย) -.294 1.168 .063 1 .801 .745 
ลักษณะบริเวณท่ีพักอาศัย (เขตชุมชนแออัด) -.099 1.195 .007 1 .934 .906 
ประเภทที่พักอาศัย (บ้านเดี่ยว) .298 .462 .417 1 .519 1.348 
ประเภทที่พักอาศัย (ตึกแถว/ทาวน์เฮาส์) .487 .511 .905 1 .341 1.627 
ระบบเฝ้าระวัง .305 .234 1.698 1 .193 1.357 
ไฟส่องสว่างบริเวณท่ีว่างของบ้าน -.061 .197 .094 1 .759 .941 
การดูแลและบ ารุงรักษา .648 .221 8.604 1 .003 1.912 

Constant -2.678 2.961 .818 1 .366 .069 
 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์ต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของ
ผู้สูงอายุด้านร่างกาย หรือพยากรณ์การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านร่างกาย  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ การดูแลและบ ารุงรักษา สามารถเขียนในรูปสมการได้
ดังนี้ 

การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม(ด้านร่างกาย) = -2.678 + .648 (การดูแลและบ ารุงรักษา) 
 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส และอาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของ
ผู้สูงอายุด้านร่างกาย 

 
ส าหรับปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ตกเป็นเหยื่อด้านการใช้ชีวิตและด้านสุขภาพ พบว่าไม่มี

ความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านร่างกาย 
 
ส าหรับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย พบว่า ด้านการดูแลและบ ารุงรักษา มีอิทธิพลต่อ

การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านร่างกาย โดยปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์หรือมี
อิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านร่างกายในเชิงบวก  

ส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ได้แก่ ลักษณะบริเวณที่พักอาศัย ประเภทที่พัก
อาศัย ระบบเฝ้าระวัง และไฟส่องสว่างในบริเวณที่ว่างของบ้าน พบว่าไม่มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพล
ต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านร่างกาย 
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4.3.2 การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกแบบ Enter method (ด้านอารมณ์และจิตใจ) 
 
ตารางที่ 4.10 ผลการประมาณค่าตัวแปร โดยใช้แบบจ าลองโลจิต(ด้านอารมณ์และจิตใจ) 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Wald df P Exp(B) 
เพศ -.354 .232 2.319 1 .128 .702 
อายุ -.027 .018 2.321 1 .128 .973 
ระดับการศึกษา (ไม่ได้รับการศึกษา) .510 .541 .889 1 .346 1.665 
ระดับการศึกษา (ประถมศึกษา) .112 .428 .069 1 .793 1.119 
ระดับการศึกษา (มัธยมศึกษา) -.296 .414 .512 1 .474 .744 
สถานภาพสมรส (สมรส) .454 .460 .975 1 .323 1.574 
สถานภาพสมรส (หม้าย/หย่าร้าง) .927 .507 3.345 1 .067 2.526 
อาชีพ (แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ) .503 .392 1.642 1 .200 1.653 
อาชีพ (รับจ้างทั่วไป) -.476 .458 1.078 1 .299 .622 
อาชีพ (ค้าชาย/ธุรกิจส่วนตัว) -.249 .493 .255 1 .614 .780 
ด้านการใช้ชีวิต -.371 .305 1.483 1 .223 .690 
ด้านสุขภาพ .183 .176 1.079 1 .299 1.201 
ลักษณะบริเวณท่ีพักอาศัย (เขตที่อยู่อาศัย) .479 .724 .439 1 .508 1.615 
ลักษณะบริเวณท่ีพักอาศัย (เขตชุมชนแออัด) .343 .747 .210 1 .646 1.409 
ประเภทที่พักอาศัย (บ้านเดี่ยว) -.336 .302 1.240 1 .266 .715 
ประเภทที่พักอาศัย (ตึกแถว/ทาวน์เฮาส์) -.340 .354 .919 1 .338 .712 
ระบบเฝ้าระวัง -.500 .166 9.129 1 .003 .606 
ไฟส่องสว่างบริเวณท่ีว่างของบ้าน .372 .128 8.386 1 .004 1.450 
การดูแลและบ ารุงรักษา .458 .176 6.741 1 .009 1.581 

Constant 1.197 1.818 .434 1 .510 3.311 

 
จากตารางที่ 4.10 พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์ต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของ

ผู้สูงอายุด้านอารมณ์และจิตใจ หรือพยากรณ์การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านอารมณ์
และจิตใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ได้แก่ ระบบเฝ้าระวัง ไฟส่องสว่างบริเวณที่ว่างของ
บ้าน และการดูแลและบ ารุงรักษา สามารถเขียนในรูปสมการได้ดังนี้ 
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การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม(ด้านอารมณ์และจิตใจ) = 1.197 -.500 (ระบบเฝ้าระวัง) + 
.372 (ไฟส่องสว่างบริเวณท่ีว่างของบ้าน) +.458 (การดูแลและบ ารุงรักษา) 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส และอาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของ
ผู้สูงอายุด้านอารมณ์และจิตใจ 

 
ส าหรับปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ตกเป็นเหยื่อด้านการใช้ชีวิตและด้านสุขภาพ พบว่าไม่มี

ความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านอารมณ์และจิตใจ 
 

ส าหรับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ได้แก่ ด้านระบบเฝ้าระวัง ไฟส่องสว่างบริเวณ 
ที่ว่างของบ้าน และการดูแลและบ ารุงรักษา มีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุ
ด้านอารมณ์และจิตใจ โดยปัจจัยด้านระบบเฝ้าระวังมีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านอารมณ์และจิตใจในเชิงลบ ในขณะที่ไฟส่องสว่างบริเวณที่ว่างของบ้าน 
และการดูแลและบ ารุงรักษา มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของ
ผู้สูงอายุด้านอารมณ์และจิตใจในเชิงบวก ส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ด้านลักษณะ
บริเวณที่พักอาศัย ประเภทที่พักอาศัย พบว่าไม่มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านอารมณ์และจิตใจ 
 

4.2.3 การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกแบบ Enter method (ด้านทรัพย์สิน) 
 
ตารางที่ 4.11 ผลการประมาณค่าตัวแปร โดยใช้แบบจ าลองโลจิต(ด้านทรัพย์สิน) 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Wald df P Exp(B) 

เพศ .140 .217 .416 1 .519 1.150 
อายุ -.004 .017 .050 1 .823 .996 
ระดับการศึกษา (ไม่ได้รับการศึกษา) .938 .517 3.292 1 .070 2.556 
ระดับการศึกษา (ประถมศึกษา) .469 .430 1.191 1 .275 1.599 
ระดับการศึกษา (มัธยมศึกษา) .272 .422 .414 1 .520 1.312 
สถานภาพสมรส (สมรส) -.133 .466 .082 1 .775 .875 
สถานภาพสมรส (หม้าย/หย่าร้าง) .195 .500 .153 1 .696 1.216 
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Wald df P Exp(B) 
อาชีพ (แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ) -.215 .392 .299 1 .585 .807 
อาชีพ (รับจ้างทั่วไป) -.069 .468 .022 1 .883 .933 
อาชีพ (ค้าชาย/ธุรกิจส่วนตัว) .972 .515 3.564 1 .059 2.642 
ด้านการใช้ชีวิต .102 .307 .110 1 .741 1.107 
ด้านสุขภาพ -.505 .171 8.668 1 .003 .604 
ลักษณะบริเวณท่ีพักอาศัย (เขตที่อยู่อาศัย) .072 .781 .008 1 .927 1.074 
ลักษณะบริเวณท่ีพักอาศัย (เขตชุมชนแออัด) .515 .801 .414 1 .520 1.674 
ประเภทที่พักอาศัย (บ้านเดี่ยว) 1.022 .283 13.034 1 .000 2.779 
ประเภทที่พักอาศัย (ตึกแถว/ทาวน์เฮาส์) .687 .334 4.238 1 .040 1.987 
ระบบเฝ้าระวัง .147 .158 .866 1 .352 1.158 
ไฟส่องสว่างบริเวณท่ีว่างของบ้าน -.110 .126 .765 1 .382 .896 
การดูแลและบ ารุงรักษา -.922 .166 30.816 1 .000 .398 

Constant 1.957 1.830 1.144 1 .285 7.078 

 
จากตารางที่ 4.11 พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์ต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของ

ผู้สูงอายุด้านอารมณ์และจิตใจ หรือพยากรณ์การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านอารมณ์
และจิตใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ได้แก่ ด้านสุขภาพ ประเภทที่พักอาศัย (บ้านเดี่ยว), 
(ตึกแถว/ทาวน์เฮาส์) และการดแูลและบ ารุงรักษา สามารถเขียนในรูปสมการได้ดังนี้ 

 
การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม(ด้านทรัพย์สิน) = 1.957 -.505 (ด้านสุขภาพ) +1.022 

ประเภทที่พักอาศัย (บ้านเดี่ยว) +.687 ประเภทที่พักอาศัย (ตึกแถว/ทาวน์เฮาส์) -.922 (การดูแลและ
บ ารุงรักษา) 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส และอาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของ
ผู้สูงอายุด้านทรัพย์สิน 
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ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ตกเป็นเหยื่อด้านสุขภาพ พบว่า เมื่อผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้นจะ
สามารถลดการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านทรัพย์สินได้ถึง ร้อยละ 39.6 (.604-1*100) 

สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ตกเป็นเหยื่อด้านสุขภาพ มีอิทธิพลต่อการตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านทรัพย์สิน โดยปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อ
การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านทรัพย์สินในเชิงบวก ส่วนด้านการใช้ชีวิต พบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านทรัพย์สิน 

 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ด้านประเภทที่พักอาศัย เมื่อเปรียบเทียบบ้านเดี่ยวกับ

ห้องชุด เช่น คอนโด อพาร์ทเม้นต์ แฟลต หอพัก พบว่า ผู้สูงอายุที่พักอาศัยบ้านเดี่ยวมีโอกาสถูกตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรมมากกว่าพักอาศัยห้องชุด เช่น คอนโด อพาร์ทเม้นต์ แฟลต หอพัก ถึง 2.78 
เท่า และเมื่อเปรียบเทียบตึกแถว/ทาวน์เฮาส์ กับห้องชุด เช่น คอนโด อพาร์ทเม้นต์ แฟลต หอพัก 
พบว่า ผู้สูงอายุที่พักอาศัยตึกแถว/ทาวน์เฮาส์ มีโอกาสถูกตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมมากกว่าพักอาศัย
ห้องชุด เช่น คอนโด อพาร์ทเม้นต์ แฟลต หอพัก ถึง 1.99 เท่า ส าหรับด้านการดแูลและบ ารุงรักษา
พบว่า เม่ือมีการดแูลและบ ารุงรักษาเพ่ิมขึ้นจะมีโอกาสถูกตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้านทรัพย์สิน
ลดลงร้อยละ 60.2 (0.398-1*100) 

สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ได้แก่ ประเภทที่พักอาศัย และการ
ดแูลและบ ารุงรักษา มีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านทรัพย์สิน โดยปัจจัย
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านทรัพย์สินใน
เชิงบวก ส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ได้แก่ ลักษณะบริเวณที่พักอาศัย ระบบเฝ้าระวัง 
และไฟส่องสว่างบริเวณที่ว่างของบ้าน พบว่าไม่มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านทรัพย์สิน 
 

4.2.4 การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกแบบ Enter method (ด้านการถูกคุกคามทางเพศ) 
 

ตารางที่ 4.12 ผลการประมาณค่าตัวแปร โดยใช้แบบจ าลองโลจิต (ด้านการถูกคุกคามทางเพศ) 
ตัวแปรอิสระ B S.E. Wald df P Exp(B) 

เพศ -.311 .946 .108 1 .743 .733 
อายุ -.155 .098 2.489 1 .115 .857 
ระดับการศึกษา (ประถมศึกษา) 2.872 1.643 3.054 1 .081 17.666 
ระดับการศึกษา (มัธยมศึกษา) 1.300 1.583 .674 1 .412 3.668 
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Wald df P Exp(B) 
สถานภาพสมรส (สมรส) -1.346 1.013 1.764 1 .184 .260 
สถานภาพสมรส (หม้าย/หย่าร้าง) -1.138 1.218 .873 1 .350 .320 
อาชีพ (แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ) .408 1.585 .066 1 .797 1.503 
อาชีพ (รับจ้างทั่วไป) .655 1.597 .168 1 .682 1.926 
อาชีพ (ค้าชาย/ธุรกิจส่วนตัว) -.849 1.749 .236 1 .627 .428 
ด้านการใช้ชีวิต 1.596 1.004 2.528 1 .112 4.934 
ด้านสุขภาพ -.438 .627 .487 1 .485 .645 
ลักษณะบริเวณท่ีพักอาศัย (เขตชุมชนแออัด) -18.723 2.795 .000 1 .994 .000 
ประเภทที่พักอาศัย (บ้านเดี่ยว) -1.761 1.145 2.368 1 .124 .172 
ประเภทที่พักอาศัย (ตึกแถว/ทาวน์เฮาส์) -.318 1.279 .062 1 .804 .727 
ระบบเฝ้าระวัง 1.654 .588 7.916 1 .005 5.230 
ไฟส่องสว่างบริเวณท่ีว่างของบ้าน -1.226 .495 6.125 1 .013 .293 
การดูแลและบ ารุงรักษา .759 .635 1.428 1 .232 2.137 

Constant 1.016 7.020 .021 1 .885 2.763 

 
จากตารางที่ 4.12 พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์ต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของ

ผู้สูงอายุด้านการถูกคุกคามทางเพศหรือพยากรณ์การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านการ
ถูกคุกคามทางเพศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ได้แก่ ระบบเฝ้าระวัง และไฟส่องสว่าง
บริเวณท่ีวา่งของบ้าน สามารถเขียนในรูปสมการได้ดังนี้ 

 
การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม(ด้านการถูกคุกคามทางเพศ) = 1.016 + 1.654 (ระบบเฝ้า

ระวัง) - 1.226 (ไฟส่องสว่างบริเวณท่ีว่างของบ้าน)  
 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส และอาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของ
ผู้สูงอายุด้านการถูกคุกคามทางเพศ 
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ส าหรับปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ตกเป็นเหยื่อด้านการใช้ชีวิตและด้านสุขภาพ พบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านการถูกคุกคามทางเพศ 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ได้แก่ ระบบเฝ้าระวัง และไฟส่องสว่างบริเวณที่ว่างของ
บ้าน พบว่า เมื่อมี ไฟส่องสว่างบริเวณที่ว่างของบ้านเพ่ิมขึ้น จะสามารถลดการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านการถูกคุกคามทางเพศร้อยละ 70.7 (0.293-1*100) 

สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย มีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านการถูกคุกคามทางเพศโดยปัจจัยด้านระบบเฝ้าระวัง มีความสัมพันธ์
หรือมีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านการถูกคุกคามทางเพศในเชิงบวก 
และปัจจัยด้านไฟส่องสว่างบริเวณที่ว่างของบ้าน มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านการถูกคุกคามทางเพศในเชิงลบ ส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัย ได้แก่ ลักษณะบริเวณที่พักอาศัย ประเภทที่พักอาศัย และการดูแลและบ ารุงรักษา พบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านการถูกคุกคามทางเพศ 

 
4.2.5 การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกแบบ Enter method (ด้านการถูกทอดทิ้ง) 

 
ตารางที่ 4.13 ผลการประมาณค่าตัวแปร โดยใช้แบบจ าลองโลจติ (ด้านการถูกทอดทิ้ง) 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Wald df P Exp(B) 
เพศ -.421 .229 3.385 1 .066 .656 
อายุ -.005 .017 .070 1 .791 .995 
ระดับการศึกษา (ไม่ได้รับการศึกษา) .546 .543 1.008 1 .315 1.726 
ระดับการศึกษา (ประถมศึกษา) -.570 .449 1.612 1 .204 .566 
ระดับการศึกษา (มัธยมศึกษา) -1.083 .442 6.012 1 .014 .339 
สถานภาพสมรส (สมรส) -.809 .474 2.916 1 .088 .445 
สถานภาพสมรส (หม้าย/หย่าร้าง) -.326 .507 .413 1 .521 .722 
อาชีพ (แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ) -.064 .412 .024 1 .877 .938 
อาชีพ (รับจ้างทั่วไป) -.953 .509 3.505 1 .061 .386 
อาชีพ (ค้าชาย/ธุรกิจส่วนตัว) -1.268 .580 4.784 1 .029 .281 
ด้านการใช้ชีวิต -.686 .353 3.778 1 .052 .504 
ด้านสุขภาพ .001 .182 .000 1 .994 1.001 
ลักษณะบริเวณท่ีพักอาศัย (เขตที่อยู่อาศัย) -.405 .794 .260 1 .610 .667 
ลักษณะบริเวณท่ีพักอาศัย (เขตชุมชนแออัด) -.874 .821 1.134 1 .287 .417 
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Wald df P Exp(B) 
ประเภทที่พักอาศัย (บ้านเดี่ยว) .474 .297 2.543 1 .111 1.606 
ประเภทที่พักอาศัย (ตึกแถว/ทาวน์เฮาส์) .678 .351 3.738 1 .053 1.971 
ระบบเฝ้าระวัง -.458 .170 7.232 1 .007 .632 
ไฟส่องสว่างบริเวณท่ีว่างของบ้าน -.108 .132 .669 1 .413 .897 
การดูแลและบ ารุงรักษา -.867 .168 26.672 1 .000 .420 

Constant 7.073 2.010 12.378 1 .000 1179.135 
 

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์ต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของ
ผู้สูงอายุด้านการถูกทอดทิ้งหรือพยากรณ์การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านการถูก
ทอดทิ้งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ได้แก่ ระดับการศึกษา(มัธยมศึกษา) อาชีพ(ค้าชาย/
ธุรกิจส่วนตัว) ด้านการใช้ชีวิต ประเภทที่พักอาศัย(ตึกแถว/ทาวน์เฮาส์) ระบบเฝา้ระวงั และการดแูล
และบ ารุงรักษา สามารถเขียนในรูปสมการได้ดังนี้ 
 

การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม(ด้านการถูกทอดทิ้ง) = 7.073 -1.083 ระดับการศึกษา
(มัธยมศึกษา) -1.268 อาชีพ (ค้าชาย/ธุรกิจส่วนตัว) -.686 ด้านการใช้ชีวิต +.678 ประเภทที่พักอาศัย 
(ตึกแถว/ทาวน์เฮาส์) -.458 (ระบบเฝ้าระวัง) -.867 (การดูแลและบ ารุงรักษา) 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อเปรียบเทียบระดับการศึกษามัธยมกับระดับการศึกษาปริญญาตรี 
พบว่า โอกาสของผู้สูงอายุที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจะมีโอกาสถูกตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้าน
การถูกทอดทิ้ งน้อยกว่าการศึกษาระดับปริญญาตรี  ร้อยละ 66.1 (0.339-1*100) และเมื่ อ
เปรียบเทียบอาชีพค้าชาย/ธุรกิจส่วนตัวกับข้าราชการบ านาญ พบว่า โอกาสของผู้สูงอายุที่ประกอบ
อาชีพค้าชาย/ธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสถูกตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้านการถูกทอดทิ้งน้อยกว่า
ข้าราชการบ านาญ ร้อยละ 71.9 (0.281-1*100) 

สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา(มัธยมศึกษา) และอาชีพ(ค้าชาย/
ธุรกิจส่วนตัว) มีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านการถูกทอดทิ้ง โดยปัจจัย
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านการถูกทอดทิ้ง
ในเชิงลบ ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ไม่มีความสัมพันธ์หรือมี
อิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านการถูกทอดทิ้ง 
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ส าหรับปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ตกเป็นเหยื่อด้านการใช้ชีวิต พบว่า มีอิทธิพลต่อการตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านการถูกทอดทิ้ง เมื่อผู้สูงอายุมีการใช้ชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้น จะสามารถลด
การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้านการถูกทอดทิ้งร้อยละ 49.6 (0.504-1*100) ในขณะที่ด้านสุขภาพ 
พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านการถูก
ทอดทิ้ง 

 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย พบว่า ประเภทที่พักอาศัย เมื่อเปรียบเทียบตึกแถว/

ทาวน์เฮาส์ กับห้องชุด เช่น คอนโด อพาร์ทเม้นต์ แฟลต หอพัก พบว่า ผู้สูงอายุที่พักอาศัยตึกแถว/
ทาวน์เฮาส์ มีโอกาสถูกตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้านการถูกทอดทิ้งมากกว่าพักอาศัยห้องชุด เช่น 
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ แฟลต หอพัก ถึง 1.971 เท่า  

ส าหรับระบบเฝ้าระวัง พบว่า ผู้สูงอายุที่มีระบบเฝ้าระวังเพ่ิมขึ้นจะสามารถลดการตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมด้านการถูกทอดทิ้ง ร้อยละ 36.8 (0.632-1*100) 

ส าหรับด้านการดูแลและบ ารุงรักษาพบว่า เมื่อมีการดูแลและบ ารุงรักษาเพ่ิมขึ้นจะสามารถ
ลดการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้านการถูกทอดทิ้งร้อยละ 58 (0.420-1*100) 

สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ได้แก่ ประเภทที่พักอาศัย (ตึกแถว/
ทาวน์เฮาส์) ระบบเฝา้ระวงั และการดแูลและบ ารุงรักษา มีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ของผู้สูงอายุด้านการถูกทอดทิ้ง โดยปัจจัยด้านประเภทที่พักอาศัย มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อ
การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านการถูกทอดทิ้งในเชิงบวก  

ในขณะที่ปัจจัยด้านระบบเฝ้าระวัง และการดูแลและบ ารุงรักษา มีความสัมพันธ์หรือมี
อิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านการถูกทอดทิ้งในเชิงลบ ส่วนปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ได้แก่ ด้านลักษณะบริเวณที่พักอาศัย และไฟส่องสว่างบริเวณที่ว่างของ
บ้าน พบว่าไม่มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านการถูก
ทอดทิ้ง 
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บทท่ี 5  
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับ
ผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะของการตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ 2)เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมที่ เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ และ 3) เพ่ือเสนอแนวทางในการป้องกันการตกเป็นเหยื่ อ
อาชญากรรมที่เกิดข้ึนกับผู้สูงอายุ และน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์กับผู้สูงอายุ 

โดยการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล
ของผู้สูงอายุ ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อกับ
อาชญากร ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และข้อมูลเกี่ยวกับการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม  
ที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ  

ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์การวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) จ านวนทั้งสิ้น 525 คน โดยมีผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
 

1.ข้อมูลปัจจัยคุณลักษณะของผู้สูงอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 65.1 มีอายุระหว่าง 60-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.9 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 52.2 ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นสมรส คิดเป็นร้อยละ 62.7 และประกอบอาชีพเป็นแม่บ้าน/
ไม่ได้ประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 67 

 
2.ข้อมูลปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะบริเวณที่พักอาศัย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลักษณะ

บริเวณที่พักอาศัยเป็นเขตที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 72.4 มีประเภทที่พักอาศัยเป็นบ้านเดี่ยว คิดเป็น
ร้อยละ 59  
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3.ข้อมูลปัจจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อกับอาชญากร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นสมาชิกในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 65.9 

 
4.ข้อมูลปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สู งอายุ  ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้านอารมณ์และจิตใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71.8 
รองลงมาด้านทรัพย์สิน คิดเป็นร้อยละ 49.9 ด้านการถูกทอดทิ้ง คิดเป็นร้อยละ 42.9 ด้านร่างกาย  
คิดเป็นร้อยละ 10.3 และด้านการถูกคุกคามทางเพศคิดเป็นร้อยละ 1.9  

 
5.การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ที่ตก

เป็นเหยื่อผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.955 
จัดอยู่ในระดับน้อย และในด้านต่าง ๆดังนี้ ด้านการใช้ชีวิต มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.78 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.885 จัดอยู่ในระดับปานกลาง และด้านสุขภาพ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.00 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.024 จัดอยู่ในระดับน้อย  

 
6.การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่

อาศัย ผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.077  
จัดอยู่ในระดับปานกลาง และในด้านต่าง ๆดังนี้ ด้านระบบเฝ้าระวัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.19 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.121 จัดอยู่ในระดับน้อย ด้านไฟส่องสว่างในบริเวณที่ว่างของบ้าน  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.934 จัดอยู่ในระดับมาก และด้านการดูแล
และบ ารุงรักษา มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.110 จัดอยู่ในระดับน้อย 

 
7.การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรข้อมูลลักษณะการตกเป็นเหยื่อ

อาชญากรรมของผู้สูงอายุ ผลการศึกษาเกี่ยวกับการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุรวม พบว่า 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.908 จัดอยู่ในระดับน้อย และในด้านต่าง ๆ
ดังนี้ ด้านร่างกาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.966 จัดอยู่ในระดับน้อย 
ด้านอารมณ์และจิตใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.896 จัดอยู่ในระดับ
น้อย ด้านทรัพย์สิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.909 อยู่ในระดับน้อย 
ด้านการถูกคุกคามทางเพศ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.925 จัดอยู่ใน
ระดับน้อย ด้านการถูกทอดทิ้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.842 จัดอยู่ใน
ระดับน้อย  
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8.ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ภาพรวมของการตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุ พบว่า มีตัวแปรที่มีผลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของ
ผู้สูงอายุเพียง 2 ตัวแปร โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ระดับการศึกษา(ไม่ได้รับการศึกษา) และไฟส่องสว่าง
บริเวณที่ว่างของบ้าน  โดยตัวแปร ระดับการศึกษา(ไม่ได้รับการศึกษา) มีทิศทางบวกกับการตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุเมื่อเทียบกับระดับการศึกษา(ปริญญาตรี)  ในขณะที่ ไฟส่องสว่าง
บริเวณท่ีว่างของบ้าน พบว่า มีทิศทางลบกับการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุ  

 
9.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยแต่ละตัวแปรของการศึกษาในแต่ละกลุ่มต่างมีความสัมพันธ์หรือมีผลต่อการตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นการยอมรับ
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ (ระดับการศึกษา, อาชีพ) มีอิทธิพลต่อ

การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนกับผู้สูงอายุ ในเชิงลบ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ (ด้านการใช้ชีวิต, ด้านสุขภาพ) มี

อิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนกับผู้สูงอายุ ในเชิงลบ 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ระบบเฝ้าระวัง , ไฟส่องสว่างบริเวณที่
ว่างของบ้าน , การดูแลและบ ารุงรักษา) มีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับ
ผู้สูงอายุ ในเชิงลบ 

 
ตารางที่ 5.1 สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุ 

ตัวแปรอิสระ ทิศทาง การตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม 

คุณลักษณะบุคคลของผู้สูงอายุ 
      - ระดับการศึกษา (มัธยมศึกษา) - ด้านการถูกทอดทิ้ง 
      - อาชีพ (ค้าชาย/ธุรกิจส่วนตัว) - ด้านการถูกทอดทิ้ง 
ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือ 
      - ด้านการใช้ชีวิต - ด้านการถูกทอดทิ้ง 
      - ด้านสุขภาพ - ด้านทรัพย์สิน 
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)  

ตัวแปรอิสระ ทิศทาง การตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย      
      - ประเภทที่พักอาศัย (บ้านเดี่ยว) + ด้านทรัพย์สิน 

     - ประเภทที่พักอาศัย (ตึกแถว/ทาวน์เฮาส์) + ด้านทรัพย์สิน 
    - ประเภทที่พักอาศัย (ตึกแถว/ทาวน์เฮาส์) + ด้านการถูกทอดทิ้ง 

      - ระบบเฝ้าระวัง 
+ ด้านการถูกคุกคามทางเพศ 
- ด้านอารมณ์และจิตใจ 
- ด้านการถูกทอดทิ้ง   

      - ไฟส่องสว่างบริเวณท่ีว่างของบ้าน 
+ ด้านอารมณ์และจิตใจ 
- ด้านการถูกคุกคามทางเพศ 

      - การดูแลและบ ารุงรักษา 

+ ด้านร่างกาย 
+ ด้านอารมณ์และจิตใจ 
- ด้านทรัพย์สิน 
- ด้านการถูกทอดทิ้ง 

 

5.2 อภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ตัวแปรอิสระ ได้แก่ คุณลักษณะบุคคลของผู้สูงอายุ ปัจจัยด้านพฤติกรรมของ
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์หรือมีผลต่อการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 
5.2.1  คุณลักษณะบุคคลของผู้สูงอายุ  
ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ สามารถอธิบายได้ดังนี้  
ระดับการศึกษา  พบว่า มีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านการถูก

ทอดทิ้ง โดยมีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุในเชิงลบ เมื่อ
เปรียบเทียบระดับการศึกษามัธยมกับระดับการศึกษาปริญญาตรี พบว่า โอกาสของผู้สูงอายุที่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาจะมีโอกาสถูกตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้านการถูกทอดทิ้งน้อยกว่า
การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 66.1  
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ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจะมีองค์ความรู้ในการประกอบ
อาชีพส่งผลให้มีฐานะทางการเงินที่สูง ทั้งนี้เกิดจากการที่อาชญากรเห็นถึงพฤติกรรมของการใช้ชีวิต
หรือการพกทรัพย์สินติดตัวเป็นจ านวนมาก รวมไปถึงการแต่งกายที่ภูมิฐาน  

อาชีพ พบว่า มีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านการถูกทอดทิ้ง  
โดยมีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุในเชิงลบ  เมื่อ
เปรียบเทียบอาชีพค้าชาย/ธุรกิจส่วนตัวกับข้าราชการบ านาญ พบว่า โอกาสของผู้สูงอายุที่ประกอบ
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีโอกาสถูกตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้านการถูกทอดทิ้งน้อยกว่า
ข้าราชการบ านาญ ร้อยละ 71.9 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เกษียณอายุราชการแล้ว และ
ต้องอยู่บ้านเพียงล าพัง เพราะบุตรหลานต้องเดินทางไปท างานในช่วงเวลาระหว่างวันหรือต่างจังหวัด
ที่เป็นเวลานาน อีกทั้งผู้สูงอายุบางท่านถูกบุตรหลานทอดทิ้ง ให้ผู้สูงอายุต้องด ารงชีวิตด้วยตนเอง เป็น
สาเหตุที่ท าให้ผู้สูงอายุที่มีอาชีพข้าราชการบ านาญ เป็นเป้าหมายของการตกเหยื่ออาชญากรรมใน
ที่สุด เพราะอาชญากรเชื่อว่าผู้สูงอายุที่มีอาชีพดังกล่าวมีฐานะทางการเงินที่สูง 

ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพสมรส พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อ
การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุ 

ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์หรืออิทธิพลต่อการตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุ สามารถอธิบายได้จากการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sadvaree, S. (2002) ได้ท าการศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะคดีชิง
ทรัพย์ที่เกิดขึ้นในเขตกองบัญชาการต ารวจนครบาล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการ
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ได้แก่ อาชีพ ในขณะที่ สุนิสา อินอุทัย (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การ
ป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง
ชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมแตกต่างกัน ได้แก่ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  

ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพสมรส พบว่า ไม่มีอิทธิพล
ต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุ  ซึ่งมีความสอดกับงานวิจัยของ Tracy L. Dietz and 
James D. Wright (2017) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความแตกต่างระหว่างอายุและเพศ ต่อการตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในสหรัฐอเมริกาและเพ่ือตรวจสอบตัวท านายที่เป็นไปได้
ของการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ผลการวิจัย พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันในด้านประสบการณ์การ
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและยังพบความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมซึ่ง 
พบได้ในประชากรทั่วไปและประชากรที่ไร้ที่อยู่อาศัย  
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5.2.2  ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ตกเป็นเหย่ือ 
ส าหรับปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ตกเป็นเหยื่อ ประกอบด้วย ด้านการใช้ชีวิตและด้าน

สุขภาพ สามารถอธิบายได้ดังนี้  
ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ตกเป็นเหยื่อด้านการใช้ชีวิต มีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่อ

อาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านการถูกทอดทิ้ง โดยปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการ
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุในเชิงลบ เมื่อผู้สูงอายุมีการใช้ชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้น จะสามารถลด
การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้านการถูกทอดทิ้งร้อยละ 49.6 ส่วนปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ตกเป็น
เหยื่อด้านสุขภาพ มีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านทรัพย์สิน  

โดยปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุ
ในเชิงลบ เมื่อผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้นจะสามารถลดการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้าน
ทรัพย์สินได้ ทั้งนี้แสดงให้เห็นได้ว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีพฤติกรรมด้านการใช้ชีวิตและด้านสุขภาพ ที่ไม่
ดีพอซึ่งเกิดจากการเจริญเติบโตของเมืองส่งผลให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตเหมือนเดิมที่เคย
เป็นอยู ่กล่าวคือ มีนิสัยส่วนตัวจนเคยชิน และมีภาวะของสุขภาพที่มีโรคประจ าตัว หลงๆลืมๆ และอยู่
บ้านเพียงล าพัง ไม่มีสมาชิกในครอบครัวดูแล ท าให้ผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในที่สุด 

ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ตกเป็นเหยื่อมีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อ
การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุ  ซึ่งสอดคล้องกับการอธิบายถึงบทบาทของเหยื่อ
อาชญากรรมต่อการเกิดอาชญากรรม โดยชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมของเหยื่อท่ีมีพฤติกรรมยั่วยุ ขาดความ
ระมัดระวัง ประมาทเลินเล่อหรือมีนิสัยส่วนตัวจนเคยชิน เช่น ลืมปิดประตูหรือหน้าต่างอาคาร
บ้านเรือน ลืมปิดม่านหน้าต่าง ชอบเดินในบริเวณพ้ืนที่เปลี่ยวหรือสถานที่รกร้างคนเดียว ซึ่งเป็น
สาเหตุหนึ่งให้อาชญากรลงมือประกอบอาชญากรรม 

นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับทฤษฎีกิจกรรมประจ าวัน (Routine Activity Theory) 
สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมที่เอ้ือต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่ เป็นเป้าหมายที่เหมาะสม 
(Suitable Target) กอปรกับการไม่มีผู้ พิทักษ์หรือขาดผู้ดูแลที่มีความสามารถ (Absence of a 
Capable Guardian) นั่นหมายถึงผู้สูงอายุที่มีสุขภาพหรือสภาวะสมองเสื่อม มีโรคประจ าตัวที่ต้องพ่ึง
การกินเป็นประจ า พักผ่อนไม่เพียงพอ วิตกกังวล หรือมีความเครียด รวมถึงความไร้ความสามารถ ใน
การด าเนินชีวิตกิจวัตรประจ าวัน หรืออยู่บ้านเพียงตามล าพัง ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้อาชญากรมีแนวโน้ม
หรือแรงจูงใจในการกระท าความผิด (Likely and Motivation Offender)  

อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับการอธิบายของทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผล (Rational 
Choice Theory) ที่กล่าวถึงแรงจูงใจของผู้กระท าความผิดในการประกอบอาชญากรรมเพ่ือสนอง
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ความต้องการของตนเองในการเลือกเป้าหมายที่สามารถต่อสู้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ เป็นเหตุ
ให้ผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม  

งานวิจัยของ William G. Doerner and Steven P. Lab (2012) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การ
ตกเป็นเหยื่ออาชากรรมของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมีแนวโน้มตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมมักเกิด
ขึ้นกับผู้สูงอายุเนื่องจากมีความอ่อนแอ ไม่สามารถหลีกหนีจากเหตุการณ์อาชญากรรมนั้น  ๆ ได้ จึงมี
ความเสี่ยงที่จะถูกตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม งานวิจัยของ Sadvaree, S. (2002) ได้ท าการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะคดีชิงทรัพย์ที่
เกิดขึ้นในเขตกองบัญชาการต ารวจนครบาล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมในคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ได้แก่ ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ตกเป็นเหยื่อ(ในลักษณะ
ประมาทเลินเล่อ)  

งานวิจัยของ มรรยาท รุจิวิทย์ และศิริพร ศรีวิชัย (2547) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความรุนแรง
ต่อผู้สูงอายุในครอบครัว อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
และมีอิทธิพลกับการเกิดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ ได้แก่ บุคลิกภาพของผู้สูงอายุ พฤติกรรมที่น าไปสู่
ความรุ่นแรงของผู้กระท า ปัญหาความเครียด ปัญหาความสัมพันธภาพในครอบครัวของผู้สูงอายุ และ
ประสบการณ์ท่ีผู้สูงอายุถูกกระท าความรุนแรง  

 
5.2.3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 

 ส าหรับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย ด้านลักษณะบริเวณที่พักอาศัย  
ด้านประเภทที่พักอาศัย ด้านระบบเฝ้าระวัง ด้านไฟส่องสว่างบริเวณที่ว่างของบ้าน ด้านการดูแลและ
บ ารุงรักษา สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ประเภทที่พักอาศัย พบว่า มีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้าน
ทรัพย์สินและด้านการถูกทอดทิ้ง โดยมีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ของผู้สูงอายุในเชิงบวก ส าหรับด้านทรัพย์สิน  

เมื่อเปรียบเทียบบ้านเดี่ยวกับห้องชุด เช่น คอนโด อพาร์ทเม้นต์ แฟลต หอพัก พบว่า 
ผู้สูงอายุที่พักอาศัยบ้านเดี่ยวมีโอกาสถูกตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมมากกว่าพักอาศัยห้องชุด เช่น 
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ แฟลต หอพัก ถึง 2.78 เท่า และเมื่อเปรียบเทียบตึกแถว/ทาวน์เฮาส์ กับห้องชุด 
เช่น คอนโด อพาร์ทเม้นต์ แฟลต หอพัก พบว่า ผู้สูงอายุที่พักอาศัยตึกแถว/ทาวน์เฮาส์ มีโอกาสถูกตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรมมากกว่าพักอาศัยห้องชุด เช่น คอนโด อพาร์ทเม้นต์ แฟลต หอพัก ถึง 1.99 
เท่า และส าหรับด้านการถูกทอดทิ้ง  
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เมื่อเปรียบเทียบตึกแถว/ทาวน์เฮาส์ กับห้องชุด เช่น คอนโด อพาร์ทเม้นต์  แฟลต หอพัก 
พบว่า ผู้สูงอายุที่พักอาศัยตึกแถว/ทาวน์เฮาส์ มีโอกาสถูกตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้านการถูก
ทอดทิ้งมากกว่าพักอาศัยห้องชุด เช่น คอนโด อพาร์ทเม้นต์ แฟลต หอพัก ถึง 1.971  

ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าประเภทที่พักอาศัยของผู้สูงอายุที่มีประเภทที่พักอาศัยเป็นบ้านเดี่ยวและ
ตึกแถว/ทาวน์เฮาส์ โดยเป้นที่พักอาศัยของตนเองที่ไม่ปลอดภัยตามโครงสร้างของที่อยู่อาศัย อีกทั้งยัง
มีระบบป้องกันจ านวนที่น้อย ส่งผลให้ผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมมากกว่าผู้สูงอายุที่มีประเภท
ที่พักอาศัยเป็นห้องชุด เช่น คอนโด อพาร์ทเม้นต์ แฟลต หอพัก ที่มีระบบการป้องกันและการรักษา
ความปลอดภัยที่ดี 

ระบบเฝ้าระวัง พบว่า มีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้านการถูก
คุกคามทางเพศ ด้านอารมณ์และจิตใจ และด้านการถูกทอดทิ้ง  โดยด้านการถูกคุกคามทางเพศ 
มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุในเชิงบวก แสดงให้เห็นได้
ว่า เมื่อมีไฟส่องสว่างบริเวณที่ว่างของบ้านเพ่ิมขึ้น จะสามารถลดการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของ
ผู้สูงอายุด้านการถูกคุกคามทางเพศร้อยละ 70.7  ในขณะที่ด้านอารมณ์และจิตใจ และด้านการถูก
ทอดทิ้ง โดยมีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุในเชิงลบ  

ไฟส่องสว่างบริเวณที่ว่างของบ้าน พบว่า มีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของ
ผู้สูงอายุด้านอารมณ์และจิตใจ และด้านการถูกคุกคามทางเพศ โดยที่ด้านอารมณ์และจิตใจ  
มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุในเชิงบวก ในขณะที่ด้าน
การถูกคุกคามทางเพศมีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุใน
เชิงลบ เมื่อมีไฟส่องสว่างบริเวณที่ว่างของบ้านเพ่ิมขึ้น จะสามารถลดการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ของผู้สูงอายุด้านการถูกคุกคามทางเพศร้อยละ 70.7  

ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะปิดไฟเมื่อเวลาหลับนอนส่งผลให้มีไฟส่องสว่าง
บริเวณที่ว่างของบ้านไม่เพียงพอ อีกท้ังอาชญากรที่มีพฤติกรรมชอบผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมได้ในเวลากลางคืน อีกทั้งยังพบอีกว่าผู้สูงอายุมักนอนพักผ่อนไม่เพียงพอ กล่าวคือ 
ตื่นนอนเร็วกว่าสมาชิกในครอบครัวหรือผู้สูงอายุบางท่านอยู่บ้านคนเดียวเพียงล าพัง และท ากิจวัตร
ประจ าวันในช่วงเช้ามืด โดยบางพ้ืนที่เป็นสถานที่เปลี่ยว ส่งผลให้ผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมใน
ที่สุด  

การดูแลและบ ารุงรักษา พบว่า มีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านทรัพย์สิน และด้านการถูกทอดทิ้ง โดยที่ด้านร่างกายและด้าน
อารมณ์และจิตใจ มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุด้าน
ร่างกายในเชิงบวก ในขณะที่ ด้านทรัพย์สินและด้านการถกูทอดทิง้ มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อ
การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุในเชิงลบ เมื่อมีการดูแลและบ ารุงรักษาเพ่ิมขึ้นจะสามารถ
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ลดการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้านทรัพย์สินและด้านการถูกทอดทิง้ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าการ
ดูแลและบ ารุงรักษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่จะสามารถลดการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้ 
ทั้งนี้เกิดจากอาชญากรเห็นว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีคนดูและมีผู้คนจับตามองและใส่ใจในพ้ืนที่ดังกล่าว รวมถึง
การใช้สถานที่เหล่านั้นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์หรือ
อิทธิพลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุ ซึ่งมีความสอดคล้องการอธิบายตามทฤษฎีการ
ป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม (Crime Prevention Through Environmental Design: 
CPTED)  โดยชี้ให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพจะท าให้ผู้กระท าผิดมีแรงกระตุ้นในการลงมือ
ประกอบอาชญากรรมหรือท าให้หวาดกลัวภัยจากการประกอบอาชญากรรม จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญใน
การตัดสินใจในการประกอบอาชญากรรมของผู้กระท าความผิด  

ซึ่งได้อธิบายถึงปัจจัยต่าง ๆ ในการป้องกันอาชญากรรม โดยการปรับสภาพแวดล้อมและการ
ใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมในการลดช่องโอกาสของการก่ออาชญากรรมและท าให้สภาพแวดล้อม
นั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยอธิบายถึง ระบบเฝ้าระวัง (natural surveillance) การควบคุม
การเข้าออก (natural access control) และการบ ารุงรักษาสถานที่ (maintenance) ซึ่งลักษณะที่
อยู่อาศัยแต่ละประเภทจะใช้หลักการของทฤษฎีการป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อมในการ
อธิบาย นอกจากนี้ทฤษฎีรูปแบบอาชญากรรม (Crime Pattern Theory) ยังอธิบายถึงสาเหตุของ
การเกิดอาชญากรรม โดยเชื่อว่า อาชญากรรมเกิดจากการที่อาชญากรเข้าไปอยู่ใน พ้ืนที่และมีโอกาส
เลือกเหยื่อที่เหมาะสม ซึ่งพ้ืนที่เขตแดนของบริเวณที่พักอาศัยของบุคคล สถานที่ท างาน สถานที่
ท่องเที่ยวหรือพักผ่อนหย่อนใจ จะเกิดอาชญากรรมบางประเภท กล่าวคือ อาชญากรหรือผู้กระท า
ความผิดจะใช้พ้ืนที่หรือลักษณะบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวในการลงมือประกอบอาชญากรรมได้ทุกเวลาและ
สถานที่ โดยอาชญากรจะสังเกตพฤติกรรมและเลือกเหยื่อที่เหมาะสมในบริเวณสถานที่ที่ตนเอง
เดินทางสัญจรไปมาเป็นประจ า เนื่องจากสามารถรู้ช่องทางหลบหนีจากการถูกจับกุมได้  และยังมี
ความสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ Sadvaree, S. (2002) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมในคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะคดีชิงทรัพย์ที่เกิดขึ้นในเขตกองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในคดีประทุษร้ายต่อ
ทรัพย์ ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(ในลักษณะสถานที่เกิดเหตุ) และ ส านักงานกิจการยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม (2550) ได้ท าการรวบรวมข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2548 (ส ารวจภายใต้โครงการน าร่อง ปี พ.ศ. 2549) พบว่า ภาพรวมของการ
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม คือบุคคลที่พักอาศัยในบ้านเขตที่อยู่อาศัยที่ไม่มีความเป็นส่วนตัว สามารถ
เข้าออกได้สะดวกเพราะไม่มีรั้วป้องกัน ช่วงเวลาระหว่าง 24.01- 06.00 น. สถานที่เกิดเหตุคือบริเวณ
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บ้านพักอาศัยของเหยื่ออาชญากรรมหรือบริเวณภายในรั้วบ้านมากกว่าเกิดเหตุในพ้ืนที่สาธารณะและ
สถานที่อ่ืน ๆ ส่วนใหญ่เป็นอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ต่อชีวิตร่างกาย และคุกคามทางเพศ  ตามล าดับ  

ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  (2552) ได้ท าการรวบรวมข้อมูลสถิติ
อาชญากรรมภาคประชาชนทั่วประเทศ พ.ศ. 2550 (โครงการส ารวจ ปี พ.ศ. 2551) พบว่า ภาพรวม
ทั่วประเทศ พ้ืนที่ที่ครัวเรือนมีสมาชิกตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในรอบปี 2550 มากที่สุด คือ
กรุงเทพมหานคร จ านวน 52,430 ครัวเรือน สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม พบว่า ส่วนใหญ่เกิดเหตุ
อาชญากรรมบริเวณที่พักอาศัยของเหยื่ออาชญากรรม ได้แก่ อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน อาชญากรรม
ทางเพศและอาชญากรรมการแอบอ้างใช้ข้อมูล ส่วนอาชญากรรมต่อชีวิตและร่างกาย เกิดเหตุ
อาชญากรรมบริเวณเปิดโล่งอื่น ๆ ถนน หรือในพาหนะบริการสาธารณะ  

งานวิจัยของ อาภาศิริ สุวรรณานนท์ และคณะ (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง โครงการ
วิเคราะห์และจัดท ารายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนทั่วประเทศ (ภายใต้โครงการส ารวจ
ข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2555) พบว่า การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมส่วนใหญ่
เกิดเหตุบริเวณท่ีพักอาศัยของเหยื่ออาชญากรรม 

 ส่วนปัจจัยด้านลักษณะบริเวณที่พักอาศัย พบว่าไม่มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุ  ทั้งนี้ เกิดจากการอธิบายตามทฤษฎีรูปแบบอาชญากรรม  
(Crime Pattern Theory) ถึงสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม โดยเชื่อว่า อาชญากรรมเกิดจากการที่
อาชญากรเข้าไปอยู่ในพ้ืนที่และมีโอกาสเลือกเหยื่อที่เหมาะสม มีการติดป้ายพ้ืนที่ด าเนินการโดยการ
ตั้งสมมุติฐานว่านี่คือพ้ืนที่ที่อาชญากรกระท าความผิดร่วมกันเป็นกิจกรรมประจ าวัน เกิดการ
เคลื่อนไหวจากพ้ืนที่หนึ่งไปยังอีกพ้ืนที่หนึ่งจะเป็นการสร้างช่องว่างในการรับรู้ สถานที่และเส้นทางที่มี
ความคุ้นเคยยิ่งขึ้น และหากมีโอกาสอาชญากรจะลงมือประกอบอาชญากรรม กล่าวคือ เหยื่อมีโอกาส
ถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์ หรือชีวิตร่างกายและเพศ ได้ทุกเวลาและสถานที่  

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาชญากรจะมีการเดินทางไปมาเหมือนเหยื่อหรือบุคคลทั่วไปในการใช้
ชีวิตประจ าวัน แต่อาชญากรหรือผู้กระท าผิดส่วนใหญ่จะไม่ลงมือประกอบอาชญากรรมในสถานที่หรือ
พ้ืนที่ตนเองไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยไปมาก่อน จึงท าให้อาชญากรมักจะลงมือประกอบอาชญากรรมใน
พ้ืนที่ที่ตนเองคุ้นเคยมากกว่า เนื่องจากมองเห็นโอกาสหรือช่องทางในการหลบหนีได้ เพราะมีความ
ช านาญหรือเป็นคนในพ้ืนที่นั้น ๆ 

 จากการลงเก็บรวมรวมข้อมูลท าให้ ทราบว่า ลักษณ ะบริ เวณ ที่ พั กอาศัยใน พ้ืนที่
กรุงเทพมหานครยังมีการจัดระเบียบพ้ืนที่ไม่ชัดเจนของเขตที่อยู่อาศัยและเขตธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
รวมถึงมีการปะปนของชุมชนแออัดตามพ้ืนที่ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังพบอีกว่าพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีคน
ต่างจังหวัดเข้ามาท างานเป็นจ านวนมาก ซึ่งไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ท าให้ผู้กระท าผิดส่วนใหญ่จะไม่ลงมือ
ประกอบอาชญากรรมในสถานที่หรือพ้ืนที่ตนเองไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยนั่นเอง 
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5.3  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาลักษณะการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุใหญ่ตกเป็น

เหยื่ออาชญากรรมด้านอารมณ์และจิตใจมากที่สุด รองลงมาด้านทรัพย์สิน ด้านการถูกทอดทิ้ง ด้าน
ร่างกาย และด้านการถูกคุกคามทางเพศตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลักษณะการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมของผู้สูงอายุเกิดจากบุคคลสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันหลักในการด าเนินชีวิต  
อีกทั้งมาตรการทางกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องพบว่า การก าหนดกฎหมายส่วนใหญ่
มุ่งเน้นแต่การลงโทษผู้กระท าผิดมากกว่าการแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู ผู้กระท าความผิด หรือการปกป้อง
คุ้มครองผู้สูงอายุที่ถูกกระท ารุนแรง ท าให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักเลือกที่ จะไม่ด าเนินคดีอาญากับ
ผู้กระท าผิด เพราะคนเหล่านั้นคือ ญาติ บุตรหลานของตนเอง และที่ส าคัญผู้สูงอายุเหล่านี้ยังต้อง
พ่ึงพาคนเหล่านี้อยู่ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการให้ความรู้แก่สังคม ประชาชน เพ่ือก่อให้เกิดความ
ตระหนัก และร่วมกันเฝ้าระวัง รวมถึงการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นเป็นหลัก ฉะนั้นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาคือ 

1) ส่งเสริมกิจกรรมที่เน้นถึงความส าคัญของการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว เนื่องจาก
การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุเป็นปัญหาส่วนหนึ่งของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
โดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรต่าง ๆ หรือกิจกรรมโดยครอบครัวเอง ในการส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวให้มีความอบอุ่น รักและสามัคคี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวภายในชุมชนอย่า ง
สม่ าเสมอ หรือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น กิจกรรมการออกก าลังกาย 
กิจกรรมพัฒนาฝีมืออาชีพร่วมกับวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้าน หรือกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุในการ
แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม(โรงเรียนผู้สูงอายุ) เพ่ือให้ผู้สูงอายุอยู่ในพ้ืนที่ที่ปลอดภัยจากการอยู่บ้านเพียง
ล าพัง อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายและมีจิตใจที่ดี รวมถึงเสนอแนะให้มีวิชาคุณธรรม
และจริยธรรมส าหรับเด็กรุ่นใหม่เพ่ือปลูกฝังให้กับคนรุ่นหลังได้ตระหนังถึงความกตัญญูกตเวที และ
ตระหนักรู้รักสถาบันครอบครัวของตนเอง 

 
2) ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน เจ้าหน้าที่ต ารวจออกพบปะประชาชนผู้สูงอายุ เช่น  

การจัดระบบอาสาสมัครเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพา การจัดระบบการดูแลกลางวันเพ่ือช่วย
แบ่งเบาภาระให้กับครอบครัว หรือผู้ดูแลซึ่งจะเป็นการช่วยลดความเครียดอันน าไปสู่ความรุนแรงได้ 
เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในการลงพ้ืนที่ในชุมชน ให้ความรู้ แนะน าวิธีการ
ป้องกันตนเอง วิธีการสังเกตการณ์การกระท าของบุคคลรอบข้างที่อาจเป็นอาชญากรได้ และการดูแล
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ทรัพย์สินไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม รวมถึงการต่อสู้เบื้องต้นที่ผู้สูงอายุสามารถใช้เพ่ือป้ องกัน
ตนเองได้ในขณะเกิดเหตุ  
 

5.3.2  ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ 
จากการศึกษาปัจจัยพฤติกรรมด้านการตกเป็นเหยื่อ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัว 

ที่ต้องพ่ึงการกินยาเป็นประจ า การพักผ่อนไม่เพียงพอ มีความวิตกกังวลและความเครียด ภาวะสมอง
เสื่อม หลงๆลืมๆ จนไม่สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ อีกทั้งยังขาดผู้ดูแลความต้องการขั้นพ้ื นฐาน 
เช่น การไม่รับอาหาร ยารักษาโรค และการดูแลความสะอาด ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ผู้สูงอายุตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรมในท่ีสุด และจากการศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย พบว่า โดยส่วน
ใหญ่อยู่เขตท่ีอยู่อาศัย ซึ่งไม่มีระบบเฝ้าระวังหรือมีน้อยมาก เช่น รั้วบ้านสูงหรือมีเหล็กแหลม เหล็กดัด
ประตู หน้าต่าง กล้องวงจรปิด หรือสัญญาณกันขโมย  

ในขณะที่ในบางครัวเรือนมีลักษณะที่อยู่อาศัยที่ไม่ปลอดภัย ไม่มีสุนัขเฝ้าบ้าน ไม่มีป้อมยาม
ควบคุมการเข้าออกของชุมชน อีกทั้งยังมีสภาพชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียงเป็นสถานที่บ้านร้าง 
สถานที่ที่รกร้าง หรืออาคารที่สร้างไม่เสร็จ น ามาซึ่งการพ่นสีข้างก าแพงของกลุ่มวัยรุ่นและเป็นแหล่ง
มั่วสุม ส่งผลให้สภาพความเป็นระเบียบภายในชุมชนที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการทิ้งขยะไม่
เป็นที่ ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงล าพังหรือคนในชุมชนตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในที่สุด ดังนั้น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังนี้ 

1) หน่วยงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติควรให้ความส าคัญและสนับสนุน ในการจัดก าลัง
พลเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจกระจายแต่ละเขตพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึง โดยเน้นการ
เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าทีต่ ารวจในการลงพื้นที่ทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน  

2) หน่วยงานสาธารณสุขในแต่ละเขตพ้ืนที่ควรให้ความส าคัญและสนับสนุนหน่วยการแพทย์
เคลื่อนที่ในการออกตรวจสุขภาพผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าถึงการแพทย์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประสานงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องบันทึกประวัติคนไข้ที่มีโรคประจ าตัวที่ต้องพ่ึงกากินยาเป็นประจ า 
หรือผู้สูงอายุที่ไร้ความสามารถ เพ่ือการดูแลอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี สามารถท า
กิจวัตรประจ าวันได้  

 
3) ให้หน่วยงานท้องที่กรุงเทพมหานครทราบและเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว โดยส่งเสริมให้มี

การจัดระเบียบชุมชนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่ รวมถึงประสานความร่วมมือของคน
ในชุมชนให้รู้จักการแยกขยะ ตลอดจนของบประมาณในการติดกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงต่าง ๆ  
และเขตชุมชน เพ่ือช่วยติดตามผู้กระท าความผิดได้ง่ายและเป็นการลดโอกาสของผู้กระท าผิดในการ
ลงมือประกอบอาชญากรรมด้วย 
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5.3.3  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1) การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือให้ได้ค าตอบเพิ่มเติมในประเด็นที่การศึกษาเชิงปริมาณไม่สามารถท าได ้

2) การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ควรท าการศึกษาการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมของผู้สูงอายุภาพรวมในจังหวัดอ่ืน ๆ ทั่วประเทศ เพ่ือให้ได้แนวทางในการป้องกันการตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุเพ่ิมเติมมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าข้อมูล
เหล่านั้นไปใช้ในการวางแผนการแก้ปัญหาต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 
เร่ือง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับผู้สงูอายุ  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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เลขที่แบบสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับผู้สงูอายุ  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ค าชี้แจง 

1.แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ  

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ  

ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 

ส่วนที่ 4 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อกับอาชญากร 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลลักษณะการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุ 

 2. โปรดตอบค าถามให้ครบทุกข้อ 

 3. ให้ถาม-ตอบอย่างรวดเร็ว และถือว่าการตัดสินใจครั้งแรกเป็นค าตอบที่มีแนวโน้มเชื่อถือ

ได้มากที่สุด 

 4.จะน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการศึกษาวิจัยเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการตกเป็นเหยื่อ

อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนกับผู้สูงอายุอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมเป็นส าคัญ 

 5.ค าตอบทุกค าตอบ และความคิดเห็นทุกเรื่องของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีผลร้ายต่อ

การพิจารณาคดีใด ๆ และจะประมวล-แปรผลในภาพรวมเท่านั้น 

 6.ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

    ผู้วิจัย  : นายพิสิฐ ระฆังวงษ์ 

     : นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

     : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ส่วนที่ 1 : คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน        ให้ตรงกับความเป็นจริง 

เขต………………………………………………………….. 

1. เพศ  1) ชาย  2) หญิง       

2. อายุ ……………………………. ป ี

3. ระดับการศึกษา  

1) ไม่ได้รับการศึกษา   2) ประถมศึกษา  3) มัธยมศึกษา 

4) ปริญญาตรี  5) สูงกว่าปริญญาตรี โปรดระบุ..........................   

4. สถานภาพการสมรส  

1) โสด   2) สมรส    3) หม้าย/หย่าร้าง  

5. อาชีพ  

1) แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ  2) ข้าราชการบ านาญ  3)รับจ้างทั่วไป 

4) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   5) อื่น ๆ (ระบุ).............................   

  

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย √ ให้ตรงกับความเป็นจริง 

ด้านการใช้ชีวิต 
บ่อย

ที่สุด 
บ่อย 

บาง 

ครั้ง 

นาน

ครั้ง 

น้อย

ที่สุด 

ท่านมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตตรงกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

1.ท่านส ารวจความเรียบร้อย เช่น ปิดประตู/หน้าต่าง ทุก

ครั้งที่ออกจากที่พักอาศัย 

     

2.ท่านปิดม่านหน้าต่างเมื่อไม่มีใครอยู่      
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ(ต่อ) 

ด้านการใช้ชีวิต 
บ่อย

ที่สุด 
บ่อย 

บาง 

ครั้ง 

นาน

ครั้ง 

น้อย

ที่สุด 

3.ท่านสังเกตหรือสอดส่องความผิดปกติในบริเวณบ้านหรือ

คนแปลกหน้าที่สัญจรไปมา 

     

4.ท่านใส่เครื่องประดับ เช่น สร้อยทอง เพชร แหวน ก าไล      

5.ท่านพกเงินสดติดตัวจ านวนมาก      

6.ท่านพูดคุยกับเพ่ือนบ้านใกล้เคียง หรือบุคคลอ่ืน เกี่ยวกับ

ทรัพย์สิน/ของมีค่า 

     

7.ท่านไม่ใส่เสื้อหรือใส่เสื้อผ้าที่มีลักษณะไม่มิดชิด เวลาอยู่

บ้าน/ออกนอกบ้าน 

     

ด้านสุขภาพ 
บ่อย

ที่สุด 
บ่อย 

บาง 

ครั้ง 

นาน 

ครั้ง 

น้อย

ที่สุด 

ท่านมีพฤติกรรมการเกี่ยวกับสุขภาพตรงกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

1.ท่านมีโรคประจ าตัว ที่ต้องพ่ึงการกินยาเป็นประจ า      

2.ท่านมีภาวะสมองเสื่อม/หลงๆลืมๆ      

3.ท่านมีอาการเจ็บป่วยจนไม่สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้      

4.ท่านมีโรคซึมเศร้าเกิดการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวที่

เป็นที่พ่ึงพิง 

     

5.การพักผ่อนไม่เพียงพอ/วิตกกังวล/ความเครียด      

6.ขาดผู้ดูแลความต้องการขั้นพ้ืนฐาน เช่น การไม่รับอาหาร 

ยารักษาโรค และการดูแลความสะอาด 

     

7.ความไร้ความสามารถ/พิการ      
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน        ให้ตรงกับความเป็นจริง 

1. ลักษณะบริเวณที่พักอาศัย 

1) เขตท่ีอยู่อาศัย             2) เขตธุรกิจ/อุตสาหกรรม  3) เขตชุมชนแออัด 

4) อื่น ๆ (ระบุ)………………………………… 

2. ประเภทของท่ีพักอาศัย 

1) บ้านเดี่ยว 2) ห้องชุด เช่น คอนโด อพาร์ทเม้นต์ แฟลต หอพัก 

3) ตึกแถว/ทาวน์เฮาส์ 4) อื่น ๆ..................... 

 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย √ ให้ตรงกับความเป็นจริง     

ระบบเฝ้าระวัง 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

ท่านมีระบบเฝ้าระวังตรงกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

1.มีเหล็กดัดประตู/หน้าต่าง      

2.มีกล้องวงจรปิด/สัญญาณกันขโมย      

3.มีสุนัขเฝ้าบ้าน      

4.มีรั้วบ้านสูง/มีเหล็กแหลม      

5.มีเส้นทางเข้าออกสู่ชุมชน      

6.มีป้อมยามควบคุมการเข้าออกของชุมชน      

ไฟส่องสว่างในบริเวณที่ว่างของบ้าน 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

ท่านมีไฟส่องสว่างในบริเวณท่ีว่างของบ้านตรงกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

1.มีไฟส่องสว่างในบริเวณท่ีว่างของบ้าน      

2.มีไฟส่องสว่างบริเวณหน้าบ้าน      

3.เปิดไฟเวลากลางคืน/เมื่อออกจากบ้านเวลากลางคืน      
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย(ต่อ) 

การดูแลและบ ารุงรักษา 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

ท่านมีการดูแลและบ ารุงรักษาตรงกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

1.บ้านร้าง/ที่รกร้าง บริเวณบ้าน      

2.การทิ้งขยะไม่เป็นที่      

3.การดูแลรักษาความสะอาด (บริเวณหน้าบ้าน ทางเดิน 

ทางเท้า) 

     

4.การพ่นสีข้างก าแพง/สภาพความเป็นระเบียบภายใน

ชุมชน 

     

5.การตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ รอบบริเวณท่ีพักอาศัย      

 

ส่วนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อกับอาชญากร  

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน        ให้ตรงกับความเป็นจริง  

ความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อกับอาชญากร  

 1) สมาชิกในครอบครัว (ระบุ)………     

 2) เพ่ือน/เพื่อนบ้าน    

 3) บุคคลอื่นที่ไม่รู้จัก 
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลลักษณะการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุ 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน        ให้ตรงกับความเป็นจริง  

1.ท่านเคยตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมหรือไม่ 

1) เคย (ขอให้ท าต่อในข้อ 2)             2) ไม่เคย 

2.ลักษณะการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของท่านตรงกับด้านใดต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1) ด้านร่างกาย (ขอให้ท าต่อในข้อ 2.1) 

2) ด้านอารมณ์และจิตใจ (ขอให้ท าต่อในข้อ 2.2) 

3) ด้านทรัพย์สิน (ขอให้ท าต่อในข้อ 2.3) 

4) ด้านการถูกคุกคามทางเพศ (ขอให้ท าต่อในข้อ 2.4) 

5) ด้านการถูกทอดทิ้ง (ขอให้ท าต่อในข้อ 2.5) 

2.1 ด้านร่างกาย 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1.ทุบตี / ตบ / หยิก / เตะ / ฉุด / กระชาก       

2.ท าร้ายท่านโดยวัตถุ เช่น มีด หรือ ปืน      

3.พยายามท าร้ายร่างกาย / ขว้างปาสิ่งของใส่      

4.ถูกคุกคาม / ลอบติดตาม เดินตาม วิ่งตาม / ล้อมรอบ

ไม่ให้หนี 

     

5.ข่มขู่ว่าจะท าร้ายร่างกาย หรือฆ่า      
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2.2. ด้านอารมณ์และจิตใจ 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1.ดุด่า/โต้เถียง/พูดตะคอกหรือกระโชกโฮกฮาก      

2.พูดจาเสียดสี  หรือกระทบกระเทียบ/พูดจาประชด

ประชัน/พูดจาเยอะเย้ยถากถาง 

     

3.ใช้ค าพูดที่ไม่เหมาะสมเรียกท่าน / บอกว่าท่านเป็นภาระ

ของครอบครัว 

     

4.แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมต่อท่าน เช่น กระทืบเท้า เดิน

ผ่านโดยไม่ได้โน้มตัวลง หรือปิดประตูใส่หน้า  

     

5.ไม่ให้ความส าคัญต่อท่าน หรือปฏิบัติต่อท่านเสมือนท่าน

เป็นส่วนเกินของครอบครัว เช่น ไม่ขอค าปรึกษา ไม่สนใจ

ความคิดเห็นของท่าน หรือไม่พูด 

     

 

2.3 ด้านทรัพย์สิน  
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1.ถูกขโมย หรือพยายามขโมยทรัพย์สิน เนื่องจากพบ

หลักฐาน หรือร่องรอยการงัดแงะ   

     

2.ถูกบุกรุก หรือพยายามบุกรุกเข้ามาในเขตบ้าน/ ภายใน

รั้วบ้าน/ที่พักอาศัยของท่าน 

     

3.มีผู้ตั้งใจก่อความเสียหาย หรือท าลายทรัพย์สินของท่าน      

4.การเอาเปรียบโดยการใช้แรงงาน หรือการเอาประโยชน์

จากทรัพย์สมบัติของท่าน 

     

5.การแอบอ้างใช้ข้อมูลส่วนตัว เช่น การขโมยเลขบัตร

เครดิตหรือรหัสบัตรกดเงินสด บัตรประชาชน เป็นต้นหรือ

แอบอ้างเอาชื่อท่านสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
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2.4.ด้านการถูกคุกคามทางเพศ  
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1.ข่มขู่ คุกคามด้วยวาจา ว่าจะข่มขืนกระท าช าเรา      

2.ถูกคุกคามทางร่างกาย / จับต้องหรือลูบไล้ร่างกายส่วนที่

ต้องการปิดบัง / พยายามกระท าอนาจาร 

     

3.กระท าอนาจาร / ล่วงเกินทางเพศ      

4.พยายามข่มขืนกระท าช าเรา/ข่มขืนกระท าช าเรา      

5.ข่มขืนกระท าช าเราในลักษณะโทรมหญิง      

 

2.5. ด้านการถูกทอดทิ้ง  
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1.ทิ้งให้อยู่บ้านตามล าพัง โดยไม่มีเหตุอันควร      

2.ละเลยหรือไม่ใส่ใจ ในการดูแลสุขภาพของท่าน เช่น ไม่

ช่วยเหลือพาท่านไปพบแพทย์ตามนัด หรือไม่ให้การดูแล

ช่วยเหลือ เมื่อท่านเจ็บป่วยและต้องการความช่วยเหลือ 

เป็นต้น 

     

3.การจ ากัดหรือปฏิเสธสิทธิส่วนบุคคลของท่านในการ

ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ภายในครอบครัว  

     

4.การจ ากัดหรือปฏิเสธสิทธิส่วนบุคคลของท่านในการเข้า

ร่วมสังคมของผู้สูงอายุในชุมชน 

     

5.ปล่อยให้จัดหาอาหารรับประทานเอง เมื่อท่านต้องการ

ความช่ วย เหลื อ  ห รื อ  ปล่ อย ให้ หิ ว  ไม่ มี อ าห ารให้

รับประทาน 

     

ข้อเสนอแนะ  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

*****************ขอขอบพระคณุเป็นอย่างสูง******************* 
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ภาคผนวก ข 

ข้อมูลการวิเคราะห์ตัวแปรด้วยวิธีถดถอยโลจิสติค  
(Logistic Regression Analysis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางที่ ข1 ก าหนดตัวแปรอิสระ 

ตัวแปร สัญลักษณ์ 
ความหมายของตัว

แปร 
กลุ่มอ้างอิง 

เพศ เพศ หญิง ชาย 
อายุ อายุ   

ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา1 ไม่ได้รับการศึกษา 

ปริญญาตรี ระดับการศึกษา2 ประถมศึกษา 
ระดับการศึกษา3 มัธยมศึกษา 

สถานภาพสมรส 
สถานภาพสมรส1 สมรส 

โสด 
สถานภาพสมรส2 หม้าย/หย่าร้าง 

อาชีพ 

อาชีพ1 
แม่บ้าน/ไม่ได้
ประกอบอาชีพ 

ข้าราชการบ านาญ อาชีพ2 รับจ้างทั่วไป 

อาชีพ3 
ค้าชาย/ธุรกิจ

ส่วนตัว 

ด้านการใช้ชีวิต ด้านการใช้ชีวิต   

ด้านสุขภาพ ด้านสุขภาพ   

ลักษณะบริเวณ 
ที่พักอาศัย 

ลักษณะบริเวณ 
ที่พักอาศัย1 

เขตท่ีอยู่อาศัย 
เขตธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

ลักษณะบริเวณ 
ที่พักอาศัย2 

เขตชุมชนแออัด 

ประเภทที่พักอาศัย 
ประเภทที่พักอาศัย1 บ้านเดี่ยว ห้องชุด เช่น คอนโด  

อพาร์ทเม้นต์ แฟลต 
หอพัก ประเภทที่พักอาศัย2 ตึกแถว/ทาวน์เฮาส์ 

ระบบเฝ้าระวัง ระบบเฝ้าระวัง   

ไฟส่องสว่างบริเวณท่ีว่าง
ของบ้าน 

ไฟส่องสว่างบริเวณท่ีว่าง
ของบ้าน 

  

การดูแลและบ ารุงรักษา การดูแลและบ ารุงรักษา   
 
 



 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

ผลการวิเคราะห์การทดสอบสถิติ Chi-square ด้วยวิธี Omnibus Tests 
ผลการทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง Goodness of Fit 

ผลการทดสอบความแม่นย าในการพยากรณ์ของแบบจ าลอง 
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ผลการวิเคราะห์การทดสอบสถิติ Chi-square ด้วยวิธี Omnibus Tests 
ตารางที่ ค1  ผลการวิเคราะห์การทดสอบสถิติ Chi-square ด้วยวิธี Omnibus Tests (ดา้นร่างกาย) 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df P-value 

Step 1 

Step 41.851 19 .002 

Block 41.851 19 .002 

Model 41.851 19 .002 

 
ตารางที่ ค2  ผลการวิเคราะห์การทดสอบสถิติ Chi-square ด้วยวิธี Omnibus Tests (ดา้นอารมณ์
และจิตใจ) 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df P-value 

Step 1 

Step 62.559 19 .000 

Block 62.559 19 .000 

Model 62.559 19 .000 

 

ตารางที่ ค3 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสถิติ Chi-square ด้วยวิธี Omnibus Tests (ดา้นทรัพย์สิน) 
Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df P-value 

Step 1 

Step 115.519 19 .000 

Block 115.519 19 .000 

Model 115.519 19 .000 

 
ตารางที ่ค4 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสถิติ Chi-square ด้วยวิธี Omnibus Tests (ดา้นการถูก
คุกคามทางเพศ) 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df P-value 

Step 1 

Step 40.397 17 .001 

Block 40.397 17 .001 

Model 40.397 17 .001 
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ตารางที่ ค5 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสถิติ Chi-square ด้วยวิธี Omnibus Tests (ดา้นการถูก
ทอดทิ้ง) 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df P-value 

Step 1 

Step 147.107 19 .000 

Block 147.107 19 .000 

Model 147.107 19 .000 

 
ผลการทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง Goodness of Fit 
ตารางที่ ค6 การทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง Goodness of Fit (ด้านร่างกาย) 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 306.030 .077 .158 
 
ตารางที่ ค7  การทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง Goodness of Fit (ด้านอารมณ์และจิตใจ) 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 561.922 .112 .161 
 
ตารางที่ ค8  การทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง Goodness of Fit (ด้านทรัพย์สิน) 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 
1 612.284 .198 .263 

 
ตารางที่ ค9  การทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง Goodness of Fit (ด้านการถูกคุกคาม 
ทางเพศ) 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 58.628 .074 .431 
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ตารางที่ ค10  การทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง Goodness of Fit (ด้านการถูกทอดทิ้ง) 
Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 569.947 .244 .328 

 

ผลการทดสอบความแม่นย าในการพยากรณ์ของแบบจ าลอง 
 
ตารางที่ ค11   แสดงผลการทดสอบความแม่นย าในการพยากรณ์ของแบบจ าลอง (ด้านร่างกาย) 

Classification Tablea 

Observed 

Predicted 

ด้านร่างกาย Percentage 
Correct ไม่เคย เคย 

ด้านร่างกาย 

ไม่เคย 471 0 100.0 

เคย 52 2 3.7 
Overall Percentage   90.1 

a. The cut value is .500 
 
ตารางที่ ค12   แสดงผลการทดสอบความแม่นย าในการพยากรณ์ของแบบจ าลอง (ด้านอารมณ์และ
จิตใจ)  

Classification Tablea 

Observed 

Predicted 

ด้านอารมณ์และจิตใจ Percentage 
Correct ไม่เคย เคย 

ด้านอารมณ์และจิตใจ 

ไม่เคย 23 125 15.5 

เคย 24 353 93.6 

Overall Percentage   71.6 
a. The cut value is .500



 

ตารางที่ ค13   แสดงผลการทดสอบความแม่นย าในการพยากรณ์ของแบบจ าลอง (ด้านทรัพย์สิน) 
Classification Tablea 

Observed 

Predicted 

ด้านทรัพย์สิน Percentage 
Correct ไม่เคย เคย 

ด้านทรัพย์สิน 

ไม่เคย 182 81 69.2 

เคย 73 189 72.1 
Overall Percentage   70.7 

a. The cut value is .500 
 

ตารางที่ ค14 แสดงผลการทดสอบความแม่นย าในการพยากรณ์ของแบบจ าลอง (ด้านการถูกคุกคามทาง
เพศ) 

Classification Tablea 

Observed 
Predicted 

ด้านเพศ Percentage 
Correct ไม่เคย เคย 

ด้านเพศ 
ไม่เคย 515 0 100.0 
เคย 8 2 20.0 

Overall Percentage   98.5 

a. The cut value is .500 
 

ตารางที่ ค15 แสดงผลการทดสอบความแม่นย าในการพยากรณ์ของแบบจ าลอง (ด้านการถูกทอดทิ้ง) 
Classification Tablea 

Observed 

Predicted 

ด้านการถูกทอดทิ้ง Percentage 
Correct ไม่เคย เคย 

ด้านการถูกทอดทิ้ง 

ไม่เคย 238 62 79.3 

เคย 83 142 63.1 
Overall Percentage   72.4 

a. The cut value is .500 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าแจกแบบสอบถาม 
เพ่ือประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ 
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