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คําสําคัญ : แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อม/การลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมในย่านที่พกั
อาศัยของชุมชนในเขตเมือง
คณิ ทธ์ เนียรวิฑูรย์ : การเสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพือ่ ลดช่องโอกาส
การเกิดอาชญากรรมในย่านที่พกั อาศัยของชุมชนในเขตเมือง (กรุ งเทพมหานคร). อาจารย์ที่ปรึ กษา
การค้นคว้าอิสระ : ผศ. ดร. สุ พกั ตรา สุ ทธสุ ภา. 149 หน้า.
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมย่านที่พกั อาศัยของชุ มชนในเขต
เมือง (กรุ งเทพมหานคร) ที่ได้รับผลจากอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชีวิต และร่ างกาย และเพื่อศึกษาปั จจัยที่มี
ผลต่อโอกาสเกิ ดอาชญากรรม รวมทั้งนําเสนอรู ปแบบทัว่ ไปของย่านที่ พกั อาศัยในชุ มชนเมื องที่ ลดช่ อง
โอกาสการเกิดอาชญากรรม เป็นแบบเชิงพรรณนา โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage
sampling) กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 250 หน่วยครัวเรื อน เครื่ องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูล
ทัว่ ไป และคําถามเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มี ผลต่ อโอกาสการเกิ ดอาชญากรรม โดยทําการวิ เคราะห์ ขอ้ มู ลด้วย
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสู งสุ ด ค่าตํ่าสุ ด และ สถิติเชิงวิเคราะห์ใช้ค่าไควสแควร์ (Chi-square test)
ผลการศึกษา พบว่า มีอตั ราการตอบกลับคิดเป็นร้อยละ 96.89 (250/ 258 ชุด) การประสบ
อาชญากรรม พบว่า เคยประสบอาชญากรรม จํานวนร้อยละ 32.8 หลังจากวิเคราะห์ความสัมพันธ์เบื้องต้น
พบว่า ปั จจัยทางด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ ช่วงอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา บริ เวณที่พกั
อาศัย ประเภทที่พกั อาศัย และการรู ้จกั เพื่อนบ้านในชุมชน รวมทั้งปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในชุมชน
ประกอบด้วย การเข้าออกที่พกั อาศัยของบุคคลนอก การดูแลบํารุ งรักษาพื้นผิวถนน ลักษณะทางเข้าออก
ของถนน การดูแลจัดการบริ เวณทางเดินเท้า การดูแลรักษาสภาพถนน ระบบแสงไฟส่ องสว่างบริ เวณถนน
การซ่อมบํารุ งระบบไฟส่ องสว่าง พื้นที่เสี่ ยงภัยกรณี มุมอับลับตาคน พื้นที่เสี่ ยงภัยกรณี เส้นทางเปลี่ยวใน
ซอย พื้นที่เสี่ ยงภัยกรณี มุมมืดไม่มีแสงส่ องสว่าง และระบบแสงไฟที่ส่องสว่าง มีความสัมพันธ์กบั โอกาส
เกิดอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ชีวิต และร่ างกายของชุมชนย่านที่พกั อาศัยในเขตเมือง อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสภาพแวดล้อมที่เปิ ดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ศึกษา
ทําให้ได้รับปั จจัยที่สามารถออกแบบสภาพแวดล้อมของชุมชนย่านที่พกั อาศัย กรณี ศึกษา ซอยรัชดา 36
(ซอยเสื อใหญ่อุทิศ) ซึ่ งสามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั พื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกัน โดยการเพิ่ม
ความสามารถในการมองเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชน ได้แก่ การให้แสงสว่าง มุมมองและการ
มองเห็น เส้นทางสัญจรที่เพียงพอ ซึ่ งจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการลดช่องโอกาสเกิดอาชญากรรมใน
ย่านที่พกั อาศัยของชุมชนในเขตเมือง (กรุ งเทพมหานคร) อย่างมีประสิ ทธิภาพที่สุด
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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
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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-SauerYai-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.
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กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ สําเร็ จลงได้ดว้ ยดี ด้วยคําปรึ กษา คําแนะนํา และความกรุ ณา
จากอาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุ พกั ตรา สุ ทธสุ ภา ซึ่ งเป็ นประโยชน์
อย่างยิง่ ต่อผูว้ ิจยั ส่ งผลให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ถูกต้อง
นอกจากนี้ ผูว้ ิจ ัยขอขอบคุ ณคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิ สระ ผูท้ ี่ ใ ห้ขอ้ มู ลและ
ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจยั รวมถึงผูช้ ่วยวิจยั ที่ให้ความช่วยเหลือในหลาย ๆ ด้าน จนการ
วิจยั ครั้งนี้ สาํ เร็ จได้ดว้ ยดี คือ รองศาสตราจารย์ ธวัชชัย เนี ยรวิฑูรย์ ตลอดจนผูต้ อบแบบสอบถาม
ทุกท่าน ทั้งความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาหลักสู ตรทุกท่านที่ให้ความรู ้ ให้คาํ แนะนําและ
ประสบการณ์อนั มีค่ายิง่ แก่ผวู ้ ิจยั ขอขอบพระคุณเจ้าของหนังสื อ วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธ์
ทุกเล่ม ที่ช่วยให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์
ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ทุกคนที่ให้คาํ แนะนํา ความร่ วมมืออย่างดียิ่ง
ในการเก็บข้อมูลการวิจยั ส่ งผลให้ผวู ้ ิจยั สามารถดําเนิ นการวิจยั จนสําเร็ จลุล่วงด้วยดี คุณค่าหรื อ
ประโยชน์ที่เกิดจากการค้นคว้าอิสระเล่มนี้ ผูว้ ิจยั ขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ที่
อบรมสัง่ สอน แนะนํา ให้การสนับสนุน และให้กาํ ลังใจอย่างดียง่ิ ตลอดมา
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