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 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะสภาพแวดลอ้มย่านท่ีพกัอาศยัของชุมชนในเขต
เมือง (กรุงเทพมหานคร) ท่ีไดรั้บผลจากอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ชีวิต และร่างกาย และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อโอกาสเกิดอาชญากรรม รวมทั้งนาํเสนอรูปแบบทัว่ไปของย่านท่ีพกัอาศยัในชุมชนเมืองท่ีลดช่อง
โอกาสการเกิดอาชญากรรม เป็นแบบเชิงพรรณนา โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multistage 
sampling) กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 250 หน่วยครัวเรือน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ขอ้มูล
ทัว่ไป และคาํถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อโอกาสการเกิดอาชญากรรม โดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วย
โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด และ สถิติเชิงวิเคราะห์ใชค่้าไควสแควร์ (Chi-square test) 
 ผลการศึกษา พบว่า มีอตัราการตอบกลบัคิดเป็นร้อยละ 96.89 (250/ 258 ชุด) การประสบ
อาชญากรรม พบว่า เคยประสบอาชญากรรม จาํนวนร้อยละ 32.8 หลงัจากวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เบ้ืองตน้ 
พบว่า ปัจจยัทางดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ช่วงอาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา บริเวณท่ีพกั
อาศยั ประเภทท่ีพกัอาศยั และการรู้จกัเพื่อนบา้นในชุมชน รวมทั้งปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในชุมชน 
ประกอบดว้ย การเขา้ออกท่ีพกัอาศยัของบุคคลนอก การดูแลบาํรุงรักษาพ้ืนผิวถนน ลกัษณะทางเขา้ออก
ของถนน การดูแลจดัการบริเวณทางเดินเทา้ การดูแลรักษาสภาพถนน ระบบแสงไฟส่องสว่างบริเวณถนน 
การซ่อมบาํรุงระบบไฟส่องสว่าง พื้นท่ีเส่ียงภยักรณีมุมอบัลบัตาคน พื้นท่ีเส่ียงภยักรณีเส้นทางเปล่ียวใน
ซอย พื้นท่ีเส่ียงภยักรณีมุมมืดไม่มีแสงส่องสว่าง และระบบแสงไฟท่ีส่องสว่าง มีความสัมพนัธ์กบัโอกาส
เกิดอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ชีวิต และร่างกายของชุมชนยา่นท่ีพกัอาศยัในเขตเมือง อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสภาพแวดลอ้มท่ีเปิดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ีศึกษา 
ทาํให้ไดรั้บปัจจยัท่ีสามารถออกแบบสภาพแวดลอ้มของชุมชนย่านท่ีพกัอาศยั กรณีศึกษา ซอยรัชดา 36 
(ซอยเสือใหญ่อุทิศ) ซ่ึงสามารถนาํไปประยุกต์ใช้กบัพื้นท่ีท่ีมีสภาพแวดลอ้มใกลเ้คียงกนั โดยการเพิ่ม
ความสามารถในการมองเห็นของประชาชนในเขตพื้นท่ีชุมชน ไดแ้ก่ การให้แสงสว่าง มุมมองและการ
มองเห็น เส้นทางสัญจรท่ีเพียงพอ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมใน
ยา่นท่ีพกัอาศยัของชุมชนในเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร) อยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสุด    
ภาควิชาการออกแบบและวางผงัชุมชนเมือง   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2554 
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 The objectives of this research are to explore the environmental conditions of 

residential area in urban community in Bangkok, which are affected by crimes against 

property, life and person; to investigate factors related to probability of crime commission; and 

to propose the physical environment of residential area in urban community which can 

decrease the opportunity of crime.  The results of the study presents in descriptive pattern.  

Information has been collected from 250 household units by using multi-stage sampling 

method. The questionnaire used in this study gathered general information, questions about 

factors that affect the opportunity of crime commission.  An analysis has been completed by a 

statistic analyzing program to obtain various descriptive statistics such as frequencies, 

percentage, mean, median, standard division, minimum, maximum, and Chi-squared statistics 

test. 

 The result from 96.89% (250 of 258) of respondents (who replied the 

questionnaires) showed that 32.8% have experienced of crime.  It was found from the basic 

relation analysis that some certain characteristics such as age groups, marital status, 

education level, neighborhood area, neighborhood relationship and types of residence were 

related to the probability of crime in urban community with the significant statistic level at 0.05. 

Additionally, the community environment such as non-residential access control, street 

surface maintenance, street accessing, side walk management, road maintenance, street 

lighting, street lighting maintenance, appropriate type of lighting, poor visibility and sightline 

area and the dark and desolate alley way were also considered as crime-related factors.  

 The result from the site analysis of the case study of Soi Ratchada 36 (Soi-Sauer-

Yai-Utit), showed crime-inducing factors which can be reduced by using the proper 

environmental design. The result from case scenario can be applied to other urban 

communities that share similar characteristics, such as increasing the visibility and 

appropriate lighting, circulation managements, which would significantly increase the crime 

prevention opportunity in the urban Bangkok community. 

 

 
  
Department of Urban Design and Planning   Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2011 
 
Student’s signature …………………………….. 

An Independent Study Advisor’s signature ……………………………... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฉ

กติติกรรมประกาศ 
 
 การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี สําเร็จลงไดด้ว้ยดี ดว้ยคาํปรึกษา คาํแนะนาํ และความกรุณา
จากอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุพกัตรา สุทธสุภา  ซ่ึงเป็นประโยชน์
อยา่งยิง่ต่อผูว้ิจยั ส่งผลใหก้ารคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีถูกตอ้ง  
 นอกจากน้ีผูว้ิจัยขอขอบคุณคณะกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระ ผูท่ี้ให้ขอ้มูลและ
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวิจยั รวมถึงผูช่้วยวิจยัท่ีให้ความช่วยเหลือในหลาย ๆ ดา้น  จนการ
วิจยัคร้ังน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยดี คือ รองศาสตราจารย ์ธวชัชยั เนียรวิฑูรย ์ ตลอดจนผูต้อบแบบสอบถาม
ทุกท่าน ทั้งความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ   
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยส์าขาหลกัสูตรทุกท่านท่ีให้ความรู้ ให้คาํแนะนาํและ
ประสบการณ์อนัมีค่ายิง่แก่ผูว้ิจยั ขอขอบพระคุณเจา้ของหนงัสือ วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธ์
ทุกเล่ม ท่ีช่วยใหก้ารคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์  
 ขอขอบคุณพี่ ๆ เพ่ือน ๆ และนอ้ง ๆ ทุกคนท่ีใหค้าํแนะนาํ ความร่วมมืออยา่งดียิ่ง        
ในการเก็บขอ้มูลการวิจยั ส่งผลให้ผูว้ิจยัสามารถดาํเนินการวิจยัจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี คุณค่าหรือ
ประโยชน์ท่ีเกิดจากการคน้ควา้อิสระเล่มน้ี  ผูว้ิจยัขอนอ้มบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารยท่ี์
อบรมสัง่สอน แนะนาํ ใหก้ารสนบัสนุน และใหก้าํลงัใจอยา่งดียิง่ตลอดมา 
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