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ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อประสิทธิผลในการป้องกนัและลดปัญหาอาชญากรรม 

ในพืน้ทีต่ ารวจภูธรจังหวดักาญจนบุรี 
Factors Impinging Upon Effectiveness of the Prevention and Reduction of Crime 

 in the Provincial Police Jurisdiction, Kanchanaburi Province 
 

 สมศกัด์ิ  วฒิุพมิลวทิยา1 
 
บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการ
ป้องกนัและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นท่ี
ต ารวจภูธรจงัหวดักาญจนบุรี  2) เพื่อศึกษา
ระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการ
ป้องกนัและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นท่ี
ต ารวจภูธรจงัหวดักาญจนบุรี  3) เพื่อศึกษา
ระดับประสิทธิผลในการป้องกันและลด
ปัญหาอาชญากรรมในพื้ น ท่ี  ต ารวจภูธร
จงัหวดักาญจนบุรี  4) เพื่อทราบปัญหาต่างๆ 
เก่ียวการอาชญากรรมในพื้นท่ีต ารวจภูธร
จงัหวดักาญจนบุรี 

ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ 
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในจังหวดั จ านวน 13 
อ าเภอ รวมทั้งสิ้น  838,269 คน (ขอ้มูล ปี 
พ.ศ. 2558) ใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างเพื่อการตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 400 คน และเก็บขอ้มูล
กลุ่มตวัอย่างโดยการสัมภาษณ์ จ านวน 195 
คน เคร่ืองมือในการวิจัยและเก็บรวบรวม
ข้อมู ล  ส ถิ ติ ท่ี ใช้ ในการวิ เคราะห์  ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละส าหรับอธิบายลักษณะ

ทั่วไปของข้อมูล ค่าเฉล่ียเลขคณิต และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลใน
การป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมใน
พื้นท่ีต ารวจภูธรจงัหวดักาญจนบุรี ผูว้ิจยัใช ้
multiple regression โ ด ย ก า ห น ด ร ะ ดั บ
นยัส าคญัท่ี .05 

ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยท่ี มี อิทธิพลต่อประสิทธิผลในการ
ป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นท่ี
ต ารวจภูธรจงัหวดักาญจนบุรี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.75 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลในการป้องกันและ   
ลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นท่ีต ารวจภูธร
จงัหวดักาญจนบุรี สูงสุดในดา้นความร่วมมือ
กบัส่วนบุคคลและครอบครัวมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.88 รองลงมาได้แก่ด้านความร่วมมือกับ
ชุมชนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ครอบครัวมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 และปัจจัย  
ด้านสภาพแวดล้อมชุมชนท่ี มี อิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลในการป้องกันและลดปัญหา
อาชญากรรมในพื้ น ท่ีต ารวจภูธรจังหวัด
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กาญจนบุรีต ่าสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36 
ผลการวิเคราะห์ระดบัประสิทธิผลใน

การป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมใน
พื้นท่ีต ารวจภูธรจงัหวดักาญจนบุรี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.44 และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า 
ประสิทธิผลในการป้องกันและลดปัญหา
อาชญากรรมในพื้ น ท่ีต ารวจภูธรจังหวัด
กาญจนบุรี สูงสุดในด้านคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62 รองลงมา
ได้แก่  ด้านการลดลงของอาชญากรรมมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 และประสิทธิผลในการ
ป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นท่ี
ต ารวจภู ธรจังหวัดกาญจนบุ รีด้านความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ต ่าสุดมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.19 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า 
ปัจจัยด้านความร่วมมือกับส่วนบุคคลและ
ครอบครัว ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน ด้าน
ความเข้มแข็งของชุมชน ด้านการบังคับใช้
กฎหมายมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการ
ป้องกนัและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นท่ี
ต ารวจภูธรจงัหวดักาญจนบุรี อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั .05 ส่วนในขณะท่ี
ปัจจยัดา้นความร่วมมือกบัชุมชน ด้านความ
ร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ครอบครัวไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการ
ป้องกนัและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นท่ี
ต ารวจภูธรจงัหวดักาญจนบุรี 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล, การป้องกนั, ปัญหา
อาชญากรรม, ต ารวจภูธรจงัหวดักาญจนบุรี 

Abstracts 
The objectives of this research are:  

1) to study factors imping upon 
effectiveness of the prevention and 
reduction of crime in the above jurisdiction  
2) to study the levels of factors imping upon 
effectiveness of the prevention and 
reduction of crime in the above jurisdiction  
3) to study the levels of effectiveness of the 
prevention and reduction of crime in the 
above. Jurisdiction. 
 The population studied are the 
people of 13 districts, totaling 838,269 
persons (data in 2015) Out of these, 400 
persons have been selected as samples for 
collecting data and statistics used are for 
mailing the questionnaire to, together with 
an interview of the other 195 persons. 
Instrumentation for collecting data and 
statistics used are frequencies, percentage, 
mean and standard deviation and the 
relationship, between factors influencing   
effectiveness and effectiveness itself is 
carried out by multiple regression, Enter 
type. The relationship between independent 
and dependent variables is at .05 of 
significance.  
 The was found from the study that 
the overall levels of opinion towards the 
effectiveness of crime prevention and 
reduction is at 3.75 ( X ) individually, the 
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highest level of the effectiveness of crime 
family cooperation ( X = 3.88), followed by 
cooperation with community ( X = 3.85), 
family environment ( X =3.76) and community 
environment ( X = 3.36) 
 The analysis of 3.44. Individually, 
the highest effectiveness is quality of people 
( X =3.62) followed by a reduction of crime 
rate ( X =3.50) and effectiveness of the 
prevention and reduction on life and 
property safety ( X =3.19) 
 The result of the hypothesis tecting 
reveals that personal and family 
cooperation, community environments,  
community strength and law enforcement all 
contributed to the prevention and reduction 
at .05 level of significance while community 
cooperation, cooperation with the police, 
and family environment were found not to 
be related to the effectiveness. 
 
Keywords: Effectiveness, prevention, crime 
problems, the Provincial Police Jurisdiction 
 
บทน า 

ปัญหาหน่ึงท่ีประชาชนและประเทศ
ไทยตอ้งเผชิญร่วมกนั คือ ปัญหาอาชญากรรม 
ซ่ึงถือเป็นตวับัน่ทอนความสงบ ปลอดภยั ใน
การด ารงชีวิตของประชาชน และกระทบต่อ
ความเช่ือมัน่ของนักลงทุนจากต่างประเทศ
อย่างมีนัยส าคญั ท าให้การปฏิบติังานต ารวจ

ต้อ ง เผ ชิญ กับ ค ว ามท้ าท าย  ค ว าม ย าก 
ตรากตร า คาดคะเนได้ยาก และเส่ียงภยัเพิ่ม
มากข้ึน ดงันั้นต ารวจจึงควรแสวงหาหนทาง
และมาตรการเพื่ อป รับ เป ล่ี ยนบทบาท 
พฤติกรรม ให้เหมาะสมกบัการตอบสนองต่อ
ส่ิงเร้าต่างๆ ท่ีมาพร้อมกบัการเปล่ียนแปลง 
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมท่ี
ถูกตอ้งและไดรั้บการยอมรับวา่ประสิทธิผลดี 
คือ  การมุ่ ง เน้นการป้องกันมากกว่าการ
ปราบปรามอาชญากรรม การป้องกนัไม่ให้มี
เหตุเกิดข้ึนจะมีผลมากกว่าการมุ่งสืบสวน
จบักุมคนร้ายมาลงโทษ หลังจากท่ีเกิดเหตุ
แลว้ แนวความคิดและการปฏิบติังานในการ
ป้องกนัอาชญากรรมแบบดั้งเดิม มุ่งเนน้ท่ีการ
บงัคบัใชก้ฎหมาย ไดแ้ก่ การตรวจทอ้งท่ี การ
จดัสายตรวจ การจดัเขตตรวจ เนน้การปรากฏ
ตวัของเจา้หน้าท่ีต ารวจสายตรวจเพื่อลดช่อง
โอกาสในการกระท าขอคนร้ายมุ่งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเคร่ืองมือ พัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ  ในการตรวจท้องท่ี  ซ่ึงถือเป็นการ
ด าเนินการป้องกันอาชญากรรมโดยเจ้าท่ี
ต ารวจแต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่มีความร่วมมือจาก
หน่วยงานอ่ืน ทั้ งภาครัฐภาคเอกชน หรือ
แมก้ระทัง่คนในชุมชนเอง ท าให้การป้องกนั
อาชญากรรมไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เม่ือ
มีแรงกดดันจากสั งคมต่อการแก้ปัญหา
อาชญากรรมมุ่งเน้นความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในสังคม มิใช่ด าเนินการโดยเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจแต่ฝ่ายเดียว 
 รูปแบบการปฏิบติังานหลักในด้าน
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ
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ต ารวจภูธรจงัหวดักาญจนบุรี  จะใชเ้จา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบัติงาน คือ เจา้หน้าท่ีต ารวจสายตรวจ
งานป้องกันปราบปราม ลงไปอยู่ในพื้นท่ี
รับผิดชอบให้มากท่ี สุดเพื่ อให้ได้สัมผ ัส
ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ี สุดเพื่ อหวัง       
ตัดช่องโอกาสในการกระท าความผิดของ
คนร้าย  ตามบทบาทอ านาจหน้าท่ีของการ
ป ฏิ บั ติ ง าน นั้ น  ง านส ายตรวจ ป้ อ งกัน
ปราบปราม จึงเปรียบเสมือนเป็นหวัใจหลกัท่ี
จะสามารถขบัเคล่ือนน าพาภารกิจการป้องกนั
ปราบปรามอาชญากรรมขององค์การไปสู่
วตัถุประสงค์หลักท่ีตั้ งไว้ คือ การบริการ
ประชาชนท่ีเป็นเลิศ จากภารกิจท่ีรับผิดชอบ
อนัหนักหน่วงน้ี อาจจะเป็นสาเหตุหน่ึงของ
การน ามาซ่ึงการหย่อนประสิทธิภาพในการ
ป ฏิ บั ติ ง าน จน เป็ น เห ตุ ให้ ป ระ ช าช น
ผู้รับบริการเกิดความไม่พึงพอใจจากการ
บริการท่ีได้รับ ซ่ึงทางต ารวจภูธรจังหวัด
กาญจนบุรีและส านกังานต ารวจแห่งชาติ ได้
มีการพฒันานโยบายของการปฏิบัติงานมา
โดยตลอดเพื่ อให้ เกิดความเหมาะสมกับ
สภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพ
ของปัญหาอาชญากรรมในปัจจุบนั แต่ก็ยงัไม่
สามารถท าให้จ  านวนอาชญากรรมลดลงถึง
ขั้ น ท่ี จะท าให้ ประชาชน เกิดความ รู้ สึ ก
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในระดับ ท่ี
สามารถยอมรับได ้จึงท าให้ดูเสมือนหน่ึงว่า 
งานสายตรวจป้องกันปราบปราม ได้มีการ
พัฒนานโยบายการบริหารท่ีไม่ตรงและ
สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง ทางสังคม
และสภาพปัญหาอาชญากรรมมาโดยตลอด 

ซ่ึงหากปัญหาดังกล่าวน้ีไม่ได้รับการแก้ไข
อยา่งถูกวิธี ยอ่มจะส่งผลเสียต่อความสงบสุข
ของประชาชน  ชุมชน  สั งคม  ตลอดจน
ภาพลักษณ์ขององค์การส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ โดยรวมอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

ด้วยเหตุน้ี  ผู ้วิจ ัยจึงมีความเห็นว่า 
ต ารวจภูธรจงัหวดักาญจนบุรี ควรจะมีการ
ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ใหม่ของนโยบาย
ใน ก ารบ ริห ารง าน ส ายต รวจ ป้ อ งกัน
ปราบปราม เพื่อให้มีความแตกต่างจากรูป
แบบเดิมท่ีสามารถน ามาปฏิบติัได้อย่างเป็น
รูปธรรมและเกิดประสิทธิผล ซ่ึงสามารถ
ให้บริการประชาชนไดต้รงกบัความตอ้งการ
และความเดือดร้อนของประชาชนอย่าง
แท้จริง ซ่ึ งย่อมจะส่งผลดี ต่อประชาชน 
ชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมตลอดจน
ภาพพจน์ท่ีดีของส านักงานต ารวจแห่งชาติ
โดยตรง อีกทั้งยงัท าให้เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน
เกิดขวญัและก าลงัใจดีข้ึน สามารถปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งมีความสุข ดงันั้น  ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลใน
การป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมใน
พื้นท่ีต ารวจภูธรจงัหวดักาญจนบุรี เพื่อให้
สามารถบริการประชาชนให้เกิดความศรัทธา 
เล่ือมใส มีจิตใจรักต ารวจและประชาชน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทใน
การป้องกนัอาชญากรรมและเสริมสร้างความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของตนเองกบั
งานในหน้าท่ีของต ารวจไดอ้ยา่งแทจ้ริง เป็น
ปัญหาในการวจิยัคร้ังน้ี 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลในการป้องกนัและลดปัญหา
อาชญากรรมในพื้ น ท่ีต ารวจภูธรจังหวัด
กาญจนบุรี 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลในการป้องกันและลดปัญหา
อาชญากรรมในพื้ น ท่ีต ารวจภูธรจังหวัด
กาญจนบุรี 

3. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลใน
การป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมใน
พื้นท่ี ต ารวจภูธรจงัหวดักาญจนบุรี 

4. เพื่อทราบปัญหาต่างๆ เก่ียวการ
อาชญากรรมในพื้ น ท่ีต ารวจภูธรจังหวัด
กาญจนบุรี 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

ประชากรท่ี ใช้ในการวิจัยค ร้ัง น้ี
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในจังหวดักาญจนบุรี 
โดยการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างแบบ  จ  านวน 
13 อ าเภอ รวมทั้งส้ิน 838,269 คน (ข้อมูล ปี 
พ.ศ. 2558) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ัง
น้ีได้แก่  ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัด
กาญจนบุรี ไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน และประชาชนทัว่ไป จึงใชสู้ตรของยา
มาเน่ ค  านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ได้
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
การวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ซ่ึง

ผูว้ิจยัได้สร้างเคร่ืองมือ  แบบสอบถามท่ีใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยค ร้ังน้ี 
ประกอบด้วยค าถามประเภทต่าง ๆ โดยแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 3 ส่วน ดงัน้ีคือ 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามด้าน
สถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถามเป็น
ค าถามแบบส ารวจรายการ (check list) 

ส่วนท่ี 2 เป็ น แ บ บ ส อ บ ถ าม ท่ี
เก่ี ยวกับ  การศึกษาปัจจัย ท่ี มี อิท ธิพลต่อ
ประสิทธิผลในการป้องกันและลดปัญหา
อาชญากรรมในพื้ น ท่ีต ารวจภูธรจังหวัด
กาญจนบุรี มีลกัษณะเป็นค าถามแบบปลาย
ปิด ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นความร่วมมือกบัส่วน
บุคคล และครอบครัว  2) ปัจจยัด้านความ
ร่วมมือกับชุมชน 3) ปัจจยัด้านความร่วมมือ
กบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 4) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม
ชุมชน 5) ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมครอบครัว 
6) ปัจจ ยัด ้านความ เข ้ม แข ็งของชุมชน  
และ 7) ปัจจยัด้านการบงัคบัใช้กฎหมาย 

ส่วนท่ี 3 เป็ น แ บ บ ส อ บ ถ าม ท่ี
เก่ียวกับประสิทธิผลในการป้องกันและลด
ปัญหาอาชญากรรมในพื้ น ท่ีต ารวจภูธร
จงัหวดักาญจนบุรี ได้แก่ 1) ด้านการลดลง
ของอาชญากรรม 2) ด้านคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และ 3) ดา้นความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น   

การวิจยัเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี คือ 
แบบสัมภาษณ์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษา
ปัจจัยท่ี มี อิทธิพลต่อประสิทธิผลในการ
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ป้องกนัและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นท่ี
ต ารวจภูธรจงัหวดักาญจนบุรี 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบั ประสิทธิผล
ในการป้องกนัและลดปัญหาอาชญากรรมใน
พื้นท่ีต ารวจภูธรจงัหวดักาญจนบุรี 

ตอนท่ี 3 ท่านมีข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลใน
การป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมใน
พื้นท่ีต ารวจภูธรจงัหวดักาญจนบุรี 

แบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ 
(in-depth interview) ได้มาจาก แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาก าหนดขอบเขต
และประเด็นในการศึกษา จากนั้ นมาสร้าง
เป็นค าถามดา้นต่างๆ เก่ียวกบัปัจจยัท่ีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลในการป้องกนัและลดปัญหา
อาชญากรรมในพื้ น ท่ีต ารวจภูธรจังหวัด
กาญจนบุรี เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตามท่ีตอ้งการ 
  วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลซ่ึง
ผูว้ิจยัท าการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง 
โดยขอหนังสือรับรองและแนะน าจากดุษฎี
บณัฑิต มหาวิทยาลยัปทุมธานี ผา่นไปยงัผูน้ า
ชุมชน คณะกรรมการชุมชน เพื่อขออนุญาต
ไปเก็บข้อมูล โดยด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัขอความร่วมมือสัมภาษณ์
ผูน้ าชุมชน และคณะกรรมการชุมชนหรือ
ประชนในชุมชน 13 อ าเภอ อ าเภอละ 15 คน 
จ า น ว น  195 ค น  แ ล ะ ไ ด้ ท า ก า ร แ จ ก
แบบสอบถามให้กับประชาชนทั่วไปใน

จงัหวดักาญจนบุรี จ  านวน  13 อ าเภอ รวม
ทั้งส้ิน 400 คน   

2. ผู้วิจัยขอรับแบบสอบถามจาก
ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง คื น โด ยค าด ว่ า จ ะ ได้ รั บ
แบบสอบถาม ท่ี ถูก ส่งกลับและถูกต้อง
ครบถว้น จ านวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าแบบสอบถาม
ไปแจก ในพื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรีซ่ึงผูว้ิจยั
ไดท้  าการช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ เพื่อท าความ
เขา้ใจให้ตรงกนัในวตัถุประสงค์ของการวิจยั
และกระบวนการ วิจยั และรับแบบสอบถาม 
ซ่ึ ง เก็บ รวบรวมข้อมู ลได้ครบถ้วนตาม
เป้าหมาย จ านวน 400 ชุด น าแบบสอบถามท่ี
ได้รับคืนมาท าการตรวจสอบความเรียบร้อย
และความสมบูรณ์ในการตอบซ่ึงสมบูรณ์
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100  

3. น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไป
วิเคราะห์ด้วยเค ร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลตาม
จุดมุ่งหมายและสมมติฐานท่ีผูว้จิยัไดต้ั้งไว ้
  การวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติ ท่ี ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ประกอบดว้ย 

1. เกณฑ์ ในการวิ เคราะห์ ข้อมู ล
ระดบัความคิดเห็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลในการป้องกนัและลดปัญหา
อาชญากรรมในพื้ น ท่ีต ารวจภูธรจังหวัด
กาญจนบุรี โดยแปลผลค่าเฉล่ียของขอ้มูลซ่ึง
เป็นมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) ในส่วนน้ี ได้แบ่งช่วงของการแปลผล
ออกเป็น 5 ช่วง  
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2. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เพื่อสรุปลักษณะทั่วไปของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในแบบสอบถามส่วนท่ี 1 และ
วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลใน
การป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมใน
พื้ น ท่ี ต ารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุ รี  ใน
แบบสอบถามส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 ได้แก่ 
ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ศึกษาขอ้มูลทัว่ไป 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  (Standard Deviation) ส าหรับ
อธิบายระดับการป้องกันและลดปัญหา
อาชญากรรม และประสิทธิผลในการป้องกนั
แ ล ะล ด ปั ญ ห าอ าชญ าก รรม ใน พื้ น ท่ี
ต ารวจภูธรจงัหวดักาญจนบุรี เป็นการวดัการ
กระจายของขอ้มูลในแต่ละขอ้วา่ขอ้มูลมีการ
ก ระจายออกจากกัน ม ากน้ อ ย เพี ย งใด 
นอกจากน้ีย ังจะช่วยให้ เห็นลักษณะของ
ขอ้มูลชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

3. ส ถิ ติ เชิ งอ นุมาน  (Quantitative 
Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านการ
ทดสอบการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple 
Regression Analysis) ใช้วิเคราะห์แบบ (Enter 
Method) ด้วยตวัแปรอิสระและตัวแปรตาม 
โดยการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
เพียรสัน (Pearson correlation) 

 
สรุปผลการวจัิย 

1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 53.00 ส่วนใหญ่มีอายุต  ่ากว่า 
30  ปี  คิ ด เป็ น ร้อยละ  39.25 ส่ วน ให ญ่ มี

สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 47.50 ส่วน
ใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีคิด
เป็น ร้อยละ 31.50 ส่ วนใหญ่ มีอาชีพ เป็น
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ขา้ราชการ/ขา้ราชการ
บ านาญ คิดเป็นร้อยละ 26.50 ส่วนใหญ่
รายได้หลกัรวมกบัรายได้เสริมต่อเดือนมี
รายได้ต ่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
37.50 ส่วนใหญ่มีท่ีพกัเป็นของตนเองหรือ
ของคู่สมรสคิดเป็นร้อยละ 52.25 ส่วนใหญ่
อาศยัชุมชนบา้นห่างกนัคิดเป็นร้อยละ 32 

2. ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลในการป้องกนัและลด
ปัญหา อาชญากรรมในพื้ น ท่ีต ารวจภูธร
จังหวดักาญจนบุรี  ผลการวิเคราะห์ระดับ
คว าม คิ ด เห็ น ต่ อ ปั จจัย ท่ี มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
ประสิทธิผลในการป้องกันและลดปัญหา
อาชญากรรมในพื้ น ท่ีต ารวจภูธรจังหวัด
กาญจนบุรี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75 และเม่ือ
พิจารณารายดา้น พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลในการป้องกันและลดปัญหา
อาชญากรรมในพื ้น ที ่ต  ารวจภูธรจังหวัด
กาญจนบุรี สูงสุดในดา้นความร่วมมือกบัส่วน
บุคคล และครอบครัวมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88 
รองลงมาได้แก่ด้านความร่วมมือกับชุมชนมี
ค่ าเฉ ล่ี ยเท่ ากับ  3.85 ด้ านสภาพแวดล้อม
ครอบครัวมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 และปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมชุมชนท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลในการป้องกนัและลดปัญหา
อาชญากรรมในพื ้นที ่ต  ารวจภ ูธรจงัหวดั
กาญจนบุรีต ่าสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36 
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3.   ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผล
ในการป้องกนัและลดปัญหาอาชญากรรมใน
พื้นท่ีต ารวจภูธรจงัหวดักาญจนบุรี ผลการ
วิเคราะห์ระดับประสิทธิผลในการป้องกัน
แ ล ะล ด ปั ญ ห าอ าชญ าก รรม ใน พื้ น ท่ี
ต ารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุ รี มีค่ าเฉ ล่ีย
เท่ากบั 3.44 และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า 
ประสิทธิผลในการป้องกันและลดปัญหา
อาชญากรรมในพื้ น ท่ีต ารวจภูธรจังหวัด
กาญจนบุรี สูงสุดในด้านคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62 รองลงมา
ได้แก่  ด้านการลดลงของอาชญากรรมมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 และประสิทธิผลในการ
ป้องกนัและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นท่ี
ต ารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุ รีด้านความ
ปลอดภัยใน ชีวิตและท รัพย์สิน  ต ่ าสุ ดมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19 
 4. การทดสอบสมมติฐาน  ปัจจัย
ด้ าน ค ว าม ร่ วม มื อกับ ส่ วน บุ คคลแล ะ
ครอบครัว ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน ด้าน
ความเข้มแข็งของชุมชน ด้านการบังคับใช้
กฎหมายมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการ
ป้องกนัและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นท่ี
ต ารวจ ภู ธ รจังห วัด ก าญ จน บุ รี  อ ย่ าง มี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
ส่วนในขณะท่ีปัจจัยด้านความร่วมมือกับ
ชุมชนด้านความร่วมมือกบัเจา้หน้าท่ีต ารวจ 
ดา้นสภาพแวดล้อมครอบครัวไม่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลในการป้องกันและลดปัญหา
อาชญากรรมในพื้ น ท่ีต ารวจภูธรจังหวัด
กาญจนบุรี 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ส่วนท่ี 1 เป็นการอภิปรายผลจากการ
วิจยัในดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ในการป้องกนัและลดปัญหาอาชญากรรมใน
พื้ น ท่ีต ารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุ รี และ
ประสิทธิผลในการป้องกันและลดปัญหา
อาชญากรรมในพื้ น ท่ีต ารวจภูธรจังหวัด
กาญจนบุรี ด้านความร่วมมือกบัส่วนบุคคล 
และครอบครัว ด้านความร่วมมือกับชุมชน 
ด้านความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ด้าน
สภาพแวดลอ้มครอบครัว  ดา้นความเขม้แข็ง
ของชุมชน  และดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยผูน้ าชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชนหรือประชาชน ส่วน
ใหญ่ มีความคิดเห็นว่า การตรวจดูความ
เรียบร้อยกลอนของประตูหน้าต่างทั้ งหมด
ก่อนออกจากบ้านพักอาศัย  และการล่ า
รายละเอียดและกลอุบายต่างๆ ของคนร้าย
ให้กับคนภายในบ้านหรือผูพ้ ักอาศัยทราบ
ระมดัระวงัในการเปิดประตูและพูดคุยกบัคน
แปลกหนา้ และระมดัระวงั เวลากลางคืนควร
เปิดไฟฟ้า ให้มีแสงสวา่งรอบบริเวณบา้นการ
ให้แสงสว่างตามท้องถนนสอดคล้องกับ
ทฤษฎีของปุระชยั  เป่ียมสมบูรณ์ (2544: 43-
65) , (2525: 98-100)  และส านักงานต ารวจ
แ ห่ งช า ติ  (2557: 6-7) Tsuchiya (1977: 24) 
พรชัย  รัศมีแพทย ์(2537 : 146-154) กอง
การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2556: 
17-22) Allen, (1981:78) Wilson and Mclaren 
(1973: 14) และเอกสารประกอบการบรรยาย
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สรุปสถานีต ารวจภูธรจงัหวดักาญจนบุรี ปี 
(พ.ศ. 2557) 

ประสิทธิผลในการป้องกันและลด
ปัญหาอาชญากรรมในพื้ น ท่ีต ารวจภูธร
จังห วัดก าญ จน บุ รี  ด้ านการลดลงของ
อาชญากรรมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
ชุมชนท่ีอยู่มีอตัราการเกิดอาชญากรรมลดลง
และชุมชนท่ีอาศัยอยู่ปลอดจากยาเสพติด
สอดคล้องกบัทฤษฎีของ Beccaria (1963) 
ประพนัธ์  บุญญาลกัษณ์ (2557) พรชัย  รัศมี
แพทย ์(2537: 146-154) ดา้นคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าท่ีอยู่
อาศยัไม่ค่อยสร้างระบบป้องกันอย่างแน่น
หนา และสมาชิกในครอบครัวสามารถ
เดินทางไปในท่ีต่างๆ ด้วยความสบายใจ
สอดคล้องกับทฤษฎีของกองพัฒนาการ
ป้องกนัและควบคุมอาชญากรรม ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ (2549) และ ปกรณ์  วาม
วาณิชย์ (2554) ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
สามารถเดินในชุมชนได้อย่างปลอดภยัการ
ฉกฉ่ิงวิ่งราวและการลักขโมยมีอัตราเกิดท่ี
ลดลง สอดคล้องกับทฤษฎีของ Kenny and 
William (1968), Park (1952: 63) และเอกสาร 
ป ระกอบก าร ศึกษ าหลัก สู ต รป้ องก าร
อาชญากรรม กองการศึกษา ส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ (2557) 

ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อให้การวิจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลในการป้องกันและลดปัญหา
อาชญากรรมในพื้ น ท่ีต ารวจภูธรจังหวัด

กาญจนบุรีสามารถขยายผลการวิจัยให้เกิด
ประโยชน์เพิ่ม ข้ึนในการน าไปใช้กับการ
ป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม ผูว้ิจยัจึงมี
ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 

1. พิ จารณ าเพิ่ ม ปั จจัย อ่ืนๆ ซ่ึ ง มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลในการป้องกนัและลด
ปั ญ ห าอ าชญ าก รรม  เช่ น  ปั จ จัย ด้ าน
โครงสร้างของชุมชน ปัจจยัด้านผูน้ าชุมชน
ในพื้นท่ี ปัจจยัด้านการเมืองท้องถ่ิน ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจและค่าครองชีพ ปัจจัยด้าน
แรงงานต่างถ่ินท่ีมาท างานในพื้นท่ี เป็นต้น 
เพื่อให้การวิจยัสามารถครอบคลุมในทุกมิติท่ี
จะมีผลโดยตรงต่อการการป้องกนัและลดลง
ของอาชญากรรม 

2. ควรศึกษาประสิทธิผลในการ
ป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมด้วยวิธีการ
วิจยัเชิงคุณภาพ โดยมุ่งเน้นท่ีการวิจยัแบบมี
ส่วนร่วม ทั้งน้ีเพื่อให้ได้ขอ้มูลเชิงลึกในรูป
ของการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเป็นจริง 

3. ควรมีการศึกษาระบบการวัด
ประสิทธิผลของการป้องกันและลดลงของ
อาชญากรรมท่ีแตกต่างออกไป เช่น การวดั
ประสิท ธิผลการป้องกันและลดลงของ
อาชญากรรมด้วยการวดัจากระดับความสุข
ของคนในพื้นท่ี การวดัจากค่าใชจ่้ายดา้นการ
ป้องกันและลดอาชญากรรมของประชาชน
ในพื ้นที ่  ค ่าใช ้จ่ายด ้านการป้องกนัและ      
ลดอาชญากรรมของสถานีต ารวจในพื้นท่ี      
เป็นตน้  

4. ควรมีการขยายการศึกษาในพื้นท่ี
จงัหวดัอ่ืนๆท่ีมีลักษณะสภาพแวดล้อมของ
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พื้นท่ีเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนัเพื่อสร้างเป็น
รูปแบบมาตรฐานในการป้องกนัและลดปัญหา
อาชญากรรม ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
พื้นท่ีจงัหวดัอ่ืนได้  เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ี

เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
กับประสิทธิผลในการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมในพื้ น ท่ีต ารวจภูธรจังหวัด
กาญจนบุรี  
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