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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัเร่ือง แนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัการตกเป็นเหยื่อในคดีลกัทรัพยใ์นเคหสถาน 

กรณีศึกษา หมู่บา้นจดัสรรในต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษา
สาเหตุดา้นพฤติกรรมของเหยื่อในการตกเป็นเหยื่อในคดีลกัทรัพย์ในเคหสถาน 2) เพื่อศึกษารูปแบบ และวิธีการของ
หมู่บา้นจดัสรรในการป้องกนัการลกัทรัพยใ์นเคหสถาน และ 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนั
การตกเป็นเหยื่อในคดีลกัทรัพยใ์นเคหสถาน โดยการวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ประเภทกรณีศึกษา (Case Study) ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมของผูอ้ยู่อาศยัท่ีท าให้ตกเป็นเหยื่อในคดีลกัทรัพยใ์น
หมู่บ้านจดัสรร พบว่าไม่ไดมี้การจดัสภาพแวดลอ้มเพ่ือป้องกนัอาชญากรรม เช่น ไม่ไดติ้ดตั้งกลอ้งวงจรปิดบริเวณ
ทางเขา้บา้น และไม่มีการติดตั้งระบบเปิดปิดไฟอตัโนมติัในเวลากลางคืน เป็นตน้ และยงัมีพฤติกรรมท่ีเป็นปกตินิสัย 
เช่น การออกจากบา้นและกลบัเขา้มาเป็นเวลาท่ีแน่นอนสามารถคาดเดาไดง่้าย  การเปิดหนา้ต่างท้ิงไวต้ลอดเวลา หรือ
เปิดหนา้บา้นท้ิงไว ้แมว้า่เหยือ่จะยงัพกัผอ่นอยูใ่นบา้นก็ตาม  ส่วนผลการศึกษารูปแบบและวธีิการในการป้องกนัการลกั
ทรัพยข์องหมู่บา้นจดัสรร พบวา่หมู่บา้นจดัสรรทั้งหมดมีรูปแบบการป้องกนัอาชญากรรมท่ีเหมือนกนัคือการจ ากดัการ
เขา้-ออกหมู่บา้นโดยการจดัใหมี้ทางเขา้ออกหมู่บา้นเพียงช่องทางเดียวหรือสองช่องทาง  ซ่ึงจะมีป้อมยามอยูท่ี่ทางเขา้-
ออกหมู่บา้น และมีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดบริเวณทางเขา้-ออกหมู่บา้น  ส าหรับขอ้แตกต่างในหมู่บา้นท่ีมีคดีลกัทรัพย์
ในเคหสถานเกิดข้ึนจะไม่มีการแลกบตัรเขา้-ออก ส าหรับบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาติดต่อธุระในหมู่บา้น และเปิดไมก้นัไว ้
ตลอดเวลา  ส่วนหมู่บา้นท่ีไม่มีคดีลกัทรัพยใ์นเคหสถานเกิดข้ึนจะมีการแลกบตัรประชาชนในการเขา้-ออก ส าหรับ
บุคคลภายนอก และมีการสอบถามบ้านเลขท่ีท่ีจะเขา้ไปติดต่อ จากนั้ นพนักงานรักษาความปลอดภยัจะจดบันทึก
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รายละเอียดเก่ียวกบัรถและช่ือผูม้าติดต่อลงในสมุดรายงานเหตุการณ์ หลงัจากนั้นพนักงานรักษาความปลอดภยัจะ   
ป่ันรถจกัรยานไปท่ีบา้นท่ีถูกกล่าวถึงเพ่ือตรวจสอบวา่บุคคลภายนอกไดเ้ขา้มาท่ีบา้นหลงันั้นจริงหรือไม่ 
 

ค ำส ำคญั: ลักทรัพย์ในเคหสถาน หมู่บ้านจัดสรร 

 
Abstract   

This empirical research on effective measures to prevent residential burglary victimization in housing 
estates in Klong Sam district intended to 1) study victims’ behavioral factors in residential burglary cases, 2) study 
preventive measures put in place by the housing estate juristic persons and 3) propose effective solutions to 
residential burglary in housing estates. The research was carried out through a qualitative method by examining the 
case studies. This research found that a common factor of residential burglary in housing estates was ‘the absence of 
crime prevention through environmental deterrents such as CCTVs and motion detecting lights. Another 
contributing factor was routinary behavior of residents such as fixed work schedules, and the habit of leaving 
windows and doors open while in the house. The research findings relating to common patterns of preventive 
measures used by housing juristic persons were limited and controlled access by security guardhouses and CCTVs. 
It was notable that housing estates with no visitors’ card available were more prone to residential burglary than those 
with security approaches such as exchanging an ID card for a visitors’ tag, entry log recording and door-to-door 
inspecting by security staff to see if visitors are expected by houses’ owners.  
 
Keywords: Residential burglary, Housing estate  

 

1. บทน า 
ท่ีอยูอ่าศยัเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวติของมนุษย ์ซ่ึงไม่เพียงแต่เป็นส่ิงท่ีพ านกัอาศยั แต่เป็น

ทรัพยสิ์นท่ีมีอายุยาวนาน ธุรกิจท่ีอยู่อาศยัเป็นธุรกิจท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงระดบัมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และยงัมีอิทธิพลต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจและ ภาวะการจา้งงานดว้ย ธุรกิจเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยมี์การเติบโตข้ึน 
จากรายงานสถานการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศัยไทย ประจ าปี พ.ศ. 2560 ของศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (ศขอ.) พบวา่ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการขยายตวัของอุปทานในตลาดท่ีอยูอ่าศยัเพ่ิมข้ึนอย่างมาก 
ในภาพรวม มีโครงการเปิดใหม่ ในปี 2560 จ านวน 396 โครงการ ประมาณ 101,422 หน่วย แบ่งเป็น บา้นจดัสรร 272 
โครงการ เป็นอาคารชุด 124 โครงการ ประมาณ 60,581 หน่วย  

ในปัจจุบนัอาชญากรรมมีแนวโนม้สูงข้ึนและซบัซอ้นมากข้ึน ตามอตัราการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจ สงัคม 
และความเจริญของเทคโนโลย ีความทนัสมยัของการส่ือสารต่างๆ  การเพ่ิมข้ึนของประชากรก็ท าให้เกิดการแออดัดา้นท่ี
อยูอ่าศยั ท าใหเ้กิดปัญหาสังคมตามมา โดยเฉพาะคดีอาชญากรรม  และปัญหาความมัน่คงปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
ส่ิงท่ียืนยนัได้ก็คือ สถิติคดีอาญาท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี ข่าวอาชญากรรมตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือจากส่ือต่างๆ ซ่ึง
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เจา้หน้าท่ีต ารวจไม่สามารถใชม้าตรการหรือวิธีการเดิมมาท าการแกไ้ขปัญหาไดทุ้กเร่ือง จึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุง
ระบบการท างาน เพ่ือรองรับปัญหาอาชญากรรมท่ีเพ่ิมข้ึนในทุก ๆ ปี โดยเฉพาะอาชญากรรมเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงจากขอ้มูล
สถิติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ปี 2559 ความผิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพย ์ในภาพรวมรับแจง้ 67,745 คดี 
จบักุมได ้35,044 คดี  มีคดีท่ีน่าสนใจคือ คดีลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ส่วนใหญ่เกิดในช่วงบ่าย (เวลา 12.01 - 18.00 น.)    
คดีชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์ส่วนใหญ่เกิดข้ึนในช่วงดึก (เวลา 00.01 - 06.00 น.) (มติชนออนไลน์, 2559 : ออนไลน์) 

ต ารวจภูธรภาค 1 ถือเป็นกองบญัชาการต ารวจภูธรในเขตภาคกลาง และพ้ืนท่ีรับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นเมืองท่ี
ก าลงัเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว เช่น จงัหวดันนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ จึงเป็นเหตุใหมี้สถิติคดีเกิดข้ึนจ านวน
มาก จากความเหล่ือมล ้ าทางเศรษฐกิจในสังคมไทย ท่ีมีช่องวา่งระหวา่งคนรวยกบัคนจนสูง เป็นอนัดบัท่ี 3 ของโลก 
(ไทยรัฐออนไลน์, 2560) แสดงให้เห็นความแตกต่างทางเศรษฐกิจ ซ่ึงคนไทยส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี และ
ความแตกต่างดงักล่าวก็สอดคลอ้งกบัอตัราการเกิดคดีความผิดเก่ียวกบัทรัพยมี์แนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกนั ดงัแสดงได้
จากตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 1 อตัราการรับแจง้และจบักุม คดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์ของต ารวจภูธรภาค 1  

พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 2558 

แจ้ง จับ แจ้ง จับ แจ้ง จับ แจ้ง จับ แจ้ง จับ 
จ านวน 12,639 5,112 13,117 5,130 11,434 4,554 8,795 3,506 12,495 4,084 
ที่มา: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกลาง ส านกังานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานต ารวจแห่งชาติ, (2560) 
 

 จากตารางท่ี 1 ส านกังานต ารวจแห่งชาติไดร้วบรวมสถิติจากคดีท่ีพนกังานสอบสวนรับไวด้ าเนินการโดยท า
เป็นส านวนการสอบสวน ซ่ึงยงัไม่รวมกรณีท่ีมีคดีเกิดข้ึนแลว้แต่ผูเ้สียหายไม่ไดม้าแจง้ความร้องทุกข ์เพราะไม่อยาก
เกิดความยุง่ยาก  สถิติดงักล่าวจึงไม่ไดบ่้งบอกถึงปริมาณคดีความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์เกิดข้ึนอยา่งแทจ้ริง อยา่งไรก็ดี 
สถิติขา้งตน้ก็สามารถบ่งบอกอตัราการจบักมุคนร้ายได ้แสดงไดจ้ากตารางดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 2 อตัราการจบักุม คดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์ของต ารวจภูธรภาค 1 

ปีพ.ศ. 2554 2555 2556 2557 2558 

อตัราการจับกมุ 40.4 % 39.11% 39.83% 39.86% 32.69% 
ที่มา: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกลาง ส านกังานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานต ารวจแห่งชาติ, (2560) 
 

ต ารวจภูธรจงัหวดัปทุมธานี อยู่ภายใตก้องบญัชาการต ารวจภูธรภาค ๑ ซ่ึงมีคดีประทุษร้ายต่อทรัพยสู์งข้ึน
เป็นระยะ มีสาเหตุมาจากการท่ีมีจ านวนประชากรในพ้ืนท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากประชาชนต่างทอ้งถ่ินต่างเขา้มาท างานตาม
สถานประกอบการต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม หมู่บา้นจดัสรร และห้างสรรพสินคา้ โดยปัญหาอาชญากรรมท่ี
ประกอบโดยเด็กและเยาวชนไม่วา่จะเป็นการทะเลาะววิาท มัว่สุมยาเสพติด ลกัทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน
ทั้งในแง่ความรุนแรงและปริมาณ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการเลียนแบบพฤติกรรมท่ีมีการเผยแพร่ทางส่ือท่ีไร้พรมแดน และ
จากการท่ีค่าครองชีพสูงข้ึน การใช้จ่ายจนเกินตัว เป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อบุคคลบางกลุ่มจึงท าให้มีการ              
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ก่ออาชญากรรมในคดีความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์(กลุ่มงานยทุธศาสตร์และขอ้มูลเพ่ือการพฒันาจงัหวดั ส านกังานจงัหวดั
ปทุมธานี, 2561) 

ในจงัหวดัปทุมธานี อ าเภอคลองหลวง มีประชากรหนาแน่นเป็นอนัดับสองรองจากอ าเภอล าลูกกา แต่มี
สถานประกอบการอุตสาหกรรมและมีคนงานมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึงของจงัหวดัปทุมธานี (กลุ่มงานยทุธศาสตร์และ
ขอ้มูลเพื่อการพฒันาจงัหวดั ส านักงานจงัหวดัปทุมธานี, 2561) และต าบลท่ีมีหมู่บา้นจดัสรรมากท่ีสุดคือต าบลคลอง
สาม ซ่ึงมีจ านวน 37 หมู่บา้น โดยจะมีหมู่บา้นจดัสรรจ านวนหน่ึงท่ีมีคดีลกัทรัพยเ์กิดข้ึนบ่อยคร้ัง  ทั้งท่ีหมู่บา้นจดัสรร
โครงการอ่ืนๆ อีกหลายโครงการไม่มีคดีลกัทรัพยเ์กิดข้ึน หรือเกิดข้ึนนอ้ย แสดงไดจ้ากตารางดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 3 สถิติการรับแจง้เหตุคดีลกัทรัพยใ์นหมู่บา้นจดัสรรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี อบต.คลองสาม  
ล าดบั ช่ือหมู่บ้าน จ านวนคดี ล าดบั ช่ือหมู่บ้าน จ านวนคดี 

1 พฤกษา B 31 12 พฤกษา 9 3 
2 พฤกษา 12 22 13 พฤกษา 64/2 3 
3 พฤกษา 13 17 14 พฤกษา D 2 
4 ไทยสมบูรณ์ 3 8 15 ราชพฤกษ ์2 2 
5 พฤกษา C 6 16 คนัทรีการ์เดน้ 2 
6 พฤกษา 64/1 4 17 ไทยสมบูรณ์ 2 1 
7 พฤกษา 12/1 4 18 อินนิซิโอ 1 
8 วราลกัษณ์ 4 19 เดอะ มนัน่ี 1 
9 พฤกษา 11 4 20 วิลล่าบารานี 1 

10 พฤกษา 40 3 21 ราชพฤกษ ์1 1 
11 เอ้ืออาทรคลองสาม 3 22 พฤกษา 35 1 

ที่มา: บนัทึกประจ าวนัเก่ียวกบัคดีสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง. (2560)  
  

จากข้อมูลดังกล่าว ผูศึ้กษาจึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมของเหยื่อ รวมทั้ งรูปแบบและวิธีการของ
หมู่บา้นจดัสรรในการป้องกนัการลกัทรัพยมิ์ให้เกิดข้ึนในหมู่บา้นจดัสรร ในต าบลคลองสาม เพ่ือจะไดห้าแนวทางการ
ป้องกนัท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์กบัผูอ้ยูอ่าศยัในหมู่บา้น หรือเป็นขอ้มูลแก่ผูท่ี้ก าลงัเลือกซ้ือบา้นจดัสรรต่อไป
  

2. วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาสาเหตุดา้นพฤติกรรมของเหยือ่ในการตกเป็นเหยือ่ในคดีลกัทรัพยใ์นเคหสถาน 
2. เพ่ือศึกษารูปแบบ และวธีิการของหมู่บา้นจดัสรรในการป้องกนัการลกัทรัพยใ์นเคหสถาน 
3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัการตกเป็นเหยือ่ในคดีลกัทรัพยใ์นเคหสถาน 
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3. วธีิด าเนินการศึกษา 
3.1 รูปแบบการวจิยั 
การศึกษาวิจยัเร่ือง แนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัการตกเป็นเหยื่อในคดีลกัทรัพยใ์นเคหสถาน

กรณีศึกษา หมู่บ้านจดัสรร ในต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ประเภทกรณีศึกษา (Case Study) ซ่ึงผูว้ิจยัมีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาถึงสาเหตุดา้นพฤติกรรมของ
เหยือ่ในการตกเป็นเหยือ่ในคดีลกัทรัพย ์รูปแบบ และวธีิการของหมู่บา้นจดัสรรในการป้องกนัการลกัทรัพย ์และ 
แนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัการตกเป็นเหยือ่ในคดีลกัทรัพยใ์นหมู่บา้นจดัสรร            

3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
หมู่บ้านจัดสรรท่ีเลือกท าการสัมภาษณ์นั้ นมีจ านวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ 1) หมู่บ้านท่ีมีสถิติคดีลกัทรัพยใ์น

เคหสถานเกิดข้ึนมากท่ีสุดคือหมู่บา้นพฤกษาบี 2) เกิดข้ึนระดบัปานกลางคือหมู่บา้นพฤกษาซี 3) เกิดข้ึนน้อยท่ีสุดคือ
หมู่บา้นราชพฤกษ์ 1 และ 4ไม่มีคดีลกัทรัพยใ์นเคหสถานเกิดข้ึนเลย คือ หมู่บา้นบารานี เรสซิเดนซ์ โดยแบ่งประเภท
ของประชากรเป็น 3 ประเภท คือ 1) ผูท่ี้เคยตกเป็นเหยื่อในคดีลกัทรัพยใ์นเคหสถานทั้ง 3 หมู่บา้น รวม 6 คน ไดแ้ก่
หมู่บ้านพฤกษาบี 3 คน หมู่บ้านพฤกษาซี 2 คน และหมู่บ้านราชพฤกษ์1 1 คน 2) ผูแ้ทนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
หมู่บา้นละ 1 คน รวม 4 คน, และ 3) พนกังานรักษาความปลอดภยัของหมู่บา้นจดัสรรหมู่บา้นละ 1 คน รวม 4 คน 

3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยั 
 3.3.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นควา้เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการ
รวบรวมเอกสารซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมีการบนัทึกไวแ้ลว้โดยผูอ่ื้น ไดแ้ก่ หนงัสือทัว่ไป หนงัสืออา้งอิง งานวจิยั วิทยานิพนธ์
ท่ีไดท้ าการศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองนั้นๆ และเอกสารต่างๆ ของทางราชการท่ีจดัท าข้ึน และเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัน้ี 
 3.3.2 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากภาคสนาม ผูว้จิยัจะเก็บขอ้มูลโดยวธีิการสมัภาษณ์ โดยท่ีผูว้จิยัเลือกวธีิการ
สัมภาษณ์ตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ซ่ึงใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง (Semi Structured Interview) 
โดยท่ีผูศึ้กษาตอ้งท าการสมัภาษณ์ไปตามค าถามท่ีก าหนดไวใ้นแบบสมัภาษณ์ ซ่ึงผูว้จิยัจะสมัภาษณ์ตามขอ้ท่ีก าหนดไว้
เท่านั้น และผูว้จิยัจะใชแ้บบสมัภาษณ์ซ่ึงเป็นค าถามในการสมัภาษณ์และจดบนัทึกขอ้มูล และบนัทึกเสียงตามค าบอกผู ้
ถูกสมัภาษณ์ 
 3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-Depth Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีอย่างแท้จริง และได้ค  าตอบจากผูใ้ห้ขอ้มูล (Key Informants) เป็นรายบุคคลโดย
ประเด็นท่ีศึกษาคือ 1) สาเหตุดา้นพฤติกรรมของเหยือ่ในการตกเป็นเหยื่อในคดีลกัทรัพยใ์นหมู่บา้นจดัสรร 2) รูปแบบ และ
วธีิการของหมู่บา้นจดัสรรในการป้องกนัการลกัทรัพยใ์นหมู่บา้นจดัสรร 3) แนวทางป้องกนัการตกเป็นเหยือ่ในคดีลกั
ทรัพยใ์นหมู่บา้นจดัสรร ซ่ึงในการสัมภาษณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นจะมุ่งใชท้ั้ งค  าถามท่ีมีการก าหนดไวแ้ลว้ รวมทั้งค  าถามอ่ืน
เพ่ิมเติมเพ่ือให้ไดค้  าตอบท่ีตรงกบัวตัถุประสงค์ของการศึกษาให้มากท่ีสุด การสัมภาษณ์จะใชก้ารสอบถาม เพื่อให้
ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีน าไปสู่เป้าหมายของการศึกษาใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
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 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ผลการวิจยัโดยใชก้ารพรรณนาวิเคราะห์  (Descriptive Analysis) โดยแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูล
ออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) ผูว้จิยัเลือกเฟ้นขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 2) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ จะน ามา
ท าสรุปยอ่ประเด็น จดัแบ่งกลุ่ม ประเด็นเน้ือหาท่ีได ้เพื่อน ามาวเิคราะห์ลกัษณะและสาเหตุดา้นพฤติกรรมของเหยือ่ในการ
ตกเป็นในคดีลกัทรัพย,์ รูปแบบและวธีิการของหมู่บา้นจดัสรรในการป้องกนัการลกัทรัพย ์3) น าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากทั้ง 2 
ส่วนขา้งตน้มาสังเคราะห์ สรุปรวมกนัเพ่ือให้ไดแ้นวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัการตกเป็นเหยื่อในคดีลกั
ทรัพยใ์นหมู่บา้นจดัสรร 
 
4. ผลการวจิยั 
 จากการศึกษาสามารถเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูอ้ยู่อาศัยท่ีตกเป็นเหยื่อในแต่ละหมู่บ้านจดัสรร และ
รูปแบบวธีิการในการป้องกนัการลกัทรัพยใ์นเคหสถานของแต่ละหมู่บา้นจดัสรร ไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบพฤติกรรมของเหยื่อแต่ละรายท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นจดัสรรท่ีมีสถิติการเกิดคดีลกัทรัพยใ์นเคหสถานมากท่ีสุดปาน
กลาง และนอ้ยท่ีสุด 
ระดบัการเกดิคดลีัก
ทรัพย์ในหมู่บ้าน

จัดสรร 

มากที่สุด ปานกลาง น้อยที่สุด 

เหย่ือรายที่ 1 เหย่ือรายที่ 2 เหย่ือรายที่ 3 เหย่ือรายที่ 4 เหย่ือรายที่ 5 เหย่ือรายที่ 6 

อาชีพเหย่ือ พนกังานบริษทั ขายขา้วแกงถุง พนกังานบริษทั พนกังานบริษทั รับจา้งทัว่ไป 
ขายอุปกรณ์มือ
ถือ 

ทรัพยท่ี์ถูกลกัเอาไป 

บตัรเอทีเอม็,
แหวนทอง,
สร้อยทอง,ก าไล
ทอง 

ถงัแก๊สหุงตม้
ขนาด 15 กก. 
จ  านวน 2 ถงั 

ไม่มี 
มิเตอร์น ้าประ
ปะ 1 อนั 

บตัรกดเงินสด,
แหวนทอง
,โทรศพัทมื์อถือ 

สร้อยทอง 2 
เส้น,พระเคร่ือง
ต่างๆ,ธนบตัร
เก่า 

แผนประทุษกรรม
ของคนร้าย 

ปืนร้ัวบา้น แลว้
เดินเขา้มาขา้ง
บา้นเห็นทรัพย์
วางอยูติ่ด
หนา้ต่างซ่ึงเปิด
ทิ้งไวต้ลอด
คนร้ายจึงสบ
โอกาสลกัไป 

ขบัรถแทก็ซ่ี
ตะเวนลกัทรัพย ์
พบถงัแก๊สวาง
ไวห้นา้บา้น 
และเปิดประตู
ร้ัวทิ้งไวจึ้งเขา้
มาลกัเอาไป 

ตดัสายคลอ้ง
กุญแจประตูร้ัว
ได ้แต่งดัประตู
บา้นไม่ไดจึ้ง
เลิกลม้ความ
ตั้งใจก่อเหตุ 

เขา้มาตะเวนลกั
มิเตอร์น ้าใน
หมู่บา้นเห็นวา่
ไม่มีกลอ้งวงจร
ปิดท่ีหนา้บา้น 
จึงลกัเอาไป 

เขา้มาตะเวนลกั
ทรัพยพ์บวา่
บา้นท่ีเกิดเหตุ
เปิดบา้นทิ้งไว ้
ไม่มีกลอ้งวงจร
ปิดจึงไดล้งมือ 

ช่างประปาก่อ
เหตุในบา้นหลงั
ท่ีติดกบับา้นท่ี
ท างานอยู ่อาศยั
จงัหวะท่ีเจา้
บา้นไม่อยูปี่น
ฝ้าเขา้ไปก่อเหตุ 

พฤติกรรมท่ีเป็น
ปกตินิสยัของเหยือ่ 

วนัจนัทร์-ศุกร์
ออกไปท างาน 
07.00-18.00น. 

ปกติจะอยูท่ี่
บา้นตลอด 
นานๆ ทีจะ
ออกไป
ต่างจงัหวดั ไม่

วนัจนัทร์-ศุกร์
ออกไปท างาน 
07.00-21.00น. 

วนัจนัทร์-ศุกร์
ออกไปท างาน 
07.00-20.00น. 

ปกติจะอยูท่ี่
บา้น เวลาอยู่
บา้นมกัจะเปิด
ประตูหนา้บา้น
ทิ้งไวเ้พ่ือรับลม 

ออกจากบา้น
ตอนเชา้กลบัมา
ตอนเยน็ 
บางคร้ังก็ไม่
กลบับา้น 
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ระดบัการเกดิคดลีัก
ทรัพย์ในหมู่บ้าน

จัดสรร 

มากที่สุด ปานกลาง น้อยที่สุด 

เหย่ือรายที่ 1 เหย่ือรายที่ 2 เหย่ือรายที่ 3 เหย่ือรายที่ 4 เหย่ือรายที่ 5 เหย่ือรายที่ 6 

สามารถคาดเดา
เวลาได ้

และไม่ได้
ระมดัระวงั 

การป้องกนั
อาชญากรรมของ
เหยือ่ 

-ไม่เล้ียงสุนขั 
การป้องกนั
อาชญากรรม
ของเหยือ่ 

-ไม่เล้ียงสุนขั 
การป้องกนั
อาชญากรรม
ของเหยือ่ 

-ไม่เล้ียงสุนขั 
การป้องกนั
อาชญากรรม
ของเหยือ่ 

ความสมัพนัธ์กบั
เพื่อนบา้นขา้งเคียง 

รู้จกัและสนิท
สนมกบับา้น
ขา้งเคียงเป็น
อยา่งดี 

รู้จกัและสนิท
สนมกบับา้น
ขา้งเคียงเป็น
อยา่งดี 

ไม่ค่อยสนิท
สนมกนัเท่าใด
นกั 

รู้จกัและสนิท
สนมกบับา้น
ขา้งเคียงเป็น
อยา่งดี คอย
ดูแลสอดส่อง
เป็นประจ า   

รู้จกัและสนิท
สนมกบับา้น
ขา้งเคียงเป็น
อยา่งดี 

ไม่ค่อยรู้จกักบั
เพื่อนบา้น
ขา้งเคียง 

 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบรูปแบบและวิธีการในการป้องกนัการลกัทรัพยข์องหมู่บา้นจดัสรรท่ีมีสถิติการเกิดคดีลกัทรัพยใ์นเคหสถานมาก
ท่ีสุด ปานกลาง นอ้ยท่ีสุด และไม่เกิดข้ึนเลย 
ระดบัการเกดิคดลีักทรัพย์

ในหมู่บ้านจัดสรร 
มากที่สุด ปานกลาง น้อยที่สุด ไม่มีคดเีกดิ 

ประเภทบา้นจดัสรร ทาวน์เฮา้ส์ 2 ชั้น ทาวน์เฮา้ส์ 2 ชั้น ทาวน์เฮา้ส์ชั้นเดียว บา้นเด่ียว 

จ านวนหลงัคาเรือน 3,730 831 434 140 
จ านวนช่องทางเขา้ออกหมู่บา้น 1 1 1 2 
การจ ากดัการเขา้ออก

หมู่บา้น 
มีป้อมยามบริเวณ
ทางเขา้-ออกหมู่บา้น มี
ไมก้ั้น แต่ส่วนใหญ่จะ
เปิดไมก้ั้นไว ้ปิดเฉพาะ
เวลา 23.00-02.00 น. 

มีป้อมยามบริเวณ
ทางเขา้-ออกหมู่บา้น มี
ไมก้ั้น แต่จะเปิดไมก้ั้น
ไวต้ลอดเวลา 

มีป้อมยามบริเวณทางเขา้-
ออกหมู่บา้น มีแผงเหล็ก
ติดลอ้เล่ือนกั้นทางเขา้-
ออก แต่จะเปิดไว้
ตลอดเวลา 

มีป้อมยามบริเวณ
ทางเขา้-ออกหมู่บา้น  มี
ประตูเหล็กแบบเล่ือน
เปิด-ปิด โดยการแสกน
บตัร 

ท่ีมาของ รปภ. จา้งจากคนในหมู่บา้น จา้งจากคนในหมู่บา้น จา้งจากคนในหมู่บา้น จา้งบริษทัรักษาความ
ปลอดภยั 

การปฏิบติัของรปภ.เม่ือมี
บุคคลภายนอกเขา้มาใน

หมู่บา้น 

ไม่มีการแลกบตัร และ
ไม่มีการจดบนัทึก
รายการทะเบียนรถท่ี
เขา้มา 

ไม่มีการแลกบตัร แต่
บางคร้ังจะมีการแลก
บตัรเขา้-ออกเฉพาะรถ
แทก็ซ่ี และไม่มีการจด
บนัทึกรายการทะเบียน
รถท่ีเขา้มา 

ไม่มีการแลกบตัร แต่มี
การเรียกสอบถาม และจด
รายละเอียดทะเบียนรถไว ้

มีการแลกบตัร สอบถาม
บา้นท่ีจะเขา้ไปหา และ
จดบนัทึกรายละเอียดไว ้
หลงัจากนั้นจะป่ัน
จกัรยานไปตรวจสอบท่ี
บา้นหลงันั้นอีกคร้ัง 

การตรวจตราของ รปภ.
ในระหวา่งเขา้เวร 

ตรวจตราเฉพาะตอนท่ี
เปิด-ปิดไฟริมถนน 

ขบัจกัรยานตรวจใน
เวลา 11.00น., 14.00 น. 

ไม่มีการตรวจตราใน
ระหวา่งเขา้เวร 

รปภ.จะผลดักนัออก
ตรวจจุดต่างๆ โดยใช้
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ระดบัการเกดิคดลีักทรัพย์
ในหมู่บ้านจัดสรร 

มากที่สุด ปานกลาง น้อยที่สุด ไม่มีคดเีกดิ 

และตั้งแต่เวลา 23.00-
06.00 น. จะตรวจทุกๆ 
1 ชัว่โมง มีการถ่ายรูป
การตรวจลงในกลุ่ม
ไลน์ (Line) ของ
หมู่บา้นเพ่ือรายงานผล
การปฏิบติังาน 

เคร่ืองตรวจจุดนาฬิกา
ยามดิจิตอลไปแสกน
ตามจุดต่างๆ ท่ีก าหนด
ไวจ้  านวน 13 จุด ทุกๆ 1 
ชัว่โมง 

การตรวจการท างานของ 
รปภ. 

กรรมการหมู่บา้นจะขบั
รถตรวจดูการปฏิบติั
หนา้ท่ีของ รปภ.ดว้ย
ตนเองตามแต่โอกาสจะ
เอ้ืออ านวย และตรวจ
สมุดรายงานเหตุการณ์
ท่ี รปภ.จดบนัทึกไว ้

กรรมการหมู่บา้นตรวจ
การท างานของ รปภ.
จากกลุ่มไลน์ (Line) 
ของหมู่บา้น 

กรรมการหมู่บา้นไม่
เขม้งวดกบั รปภ. เพียงแต่
ก าชบัให ้รปภ.อยูป่ระจ าท่ี
ป้อมยาม และคอยจด
บนัทึกทะเบียนรถของ
บุคคลภายนอกท่ีเขา้มาใน
หมู่บา้น 

ผูดู้แลโครงการจะตรวจ
สมุดรายงานเหตุการณ์ท่ี 
รปภ.จดบนัทึกไวใ้นแต่
ละวนั และตรวจสอบ
การออกตรวจจุดต่างๆ 
ในโปรแกรมนาฬิกายาม
ดิจิตอล หากพบ
ขอ้บกพร่องก็รายงานให้
บริษทัทราบ 

 
5. อภิปรายผล 

ในดา้นพฤติกรรมของผูอ้ยูอ่าศยัท่ีท าใหต้กเป็นเหยือ่ในคดีลกัทรัพยใ์นหมู่บา้นจดัสรร พบวา่ คดีลกัทรัพยใ์น
เคหสถานท่ีเกิดข้ึนในหมู่บา้นจดัสรรมีลกัษณะเป็นการลกัเลก็ขโมยนอ้ย และไม่มีลกัษณะรุนแรงแต่อยา่งใด โดยผูท่ี้ตก
เป็นเหยื่อทุกรายไดใ้ห้ขอ้มูลไปในแนวทางเดียวกนั คือ ไม่คาดคิดวา่จะตกเป็นเหยื่อในคดีลกัทรัพยใ์นเคหสถาน  จึง
ไม่ไดมี้การจดัสภาพแวดลอ้มเพ่ือป้องกันอาชญากรรม เช่น ไม่ไดติ้ดตั้งกลอ้งวงจรปิดบริเวณทางเขา้บ้าน ไม่มีการ
ติดตั้ งระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติในเวลากลางคืน และไม่เล้ียงสุนัข เป็นต้น ซ่ึงส่งผลให้คนร้ายกล้าลงมือก่อเหตุ 
สอดคลอ้งกบัหลกัการของทฤษฎีคิดก่อนกระท าผิด (Rational Choice Theory)  ท่ีวา่ ก่อนท่ีอาชญากรจะลงมือกระท า
ผิด อาชญากรจะค านึงถึงสภาพแวดลอ้มทัว่ไป อนัไดแ้ก่ โอกาสในการกระท าผิด ผลเสีย ผลได ้ตลอดจนความเส่ียง 
รวมทั้งแรงกระตุน้หรือมูลเหตุจูงใจ  หลงัจากท่ีอาชญากรไดคิ้ดค านวณถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ จึงตดัสินใจวา่จะ
ประกอบอาชญากรรมหรือไม่ เหยือ่บางรายมีพฤติกรรมท่ีเป็นปกตินิสยั เช่น การออกจากบา้นและกลบัเขา้มาเป็นเวลาท่ี
แน่นอนสามารถคาดเดาไดง่้าย  การเปิดหนา้ต่างท้ิงไวต้ลอดเวลา หรือเปิดหนา้บา้นท้ิงไว ้แมว้า่เหยื่อจะยงัพกัผ่อนอยู่
ในบา้นก็ตาม  พฤติกรรมของเหยื่อดงักล่าว ส่งผลต่อการตดัสินใจของคนร้ายในการเขา้ไปลกัทรัพย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีคิดก่อนกระท าผิด (Rational Choice Theory) และยงัสอดคล้องกับทฤษฎีสามเหล่ียมอาชญากรรม (Crime 
Triangle Theory) ท่ีกล่าววา่ การเกิดอาชญากรรมตอ้งมีองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ คนร้าย เหยือ่ และโอกาส  ถึงแมว้า่
เหยือ่บางรายจะมีความสนิทสนมกบัเพ่ือนบา้นขา้งเคียง หรือมีเพ่ือนบา้นขา้งเคียงคอยสอดส่องเป็นหูเป็นตาใหใ้นเวลา
ท่ีไม่อยูบ่า้นก็ตาม แต่เหยื่อไดส้ร้างโอกาสให้คนร้ายลงมือก่อเหตุไดง่้าย ดว้ยการเปิดประตูร้ัวบา้นท้ิงไว ้และทรัพยสิ์น
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ไวท่ี้หน้าบา้น ท าให้คนร้ายสะดวกในการก่อเหตุ  จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีเจา้ของทรัพยห์รือเหยื่อตอ้งระมดัระวงัในการ
รักษาทรัพยสิ์นของตนเองโดยไม่วางทรัพยสิ์นท่ีมีค่าไวบ้ริเวณหน้าบา้น และปิดประตู หน้าต่าง ร้ัวบา้นให้เรียบร้อย
ก่อนออกจากบา้น  

ส่วนในด้านรูปแบบและวิธีการในการป้องกันการลกัทรัพยข์องหมู่บ้านจัดสรร พบว่าหมู่บ้านจัดสรรมี
รูปแบบการป้องกนัอาชญากรรมท่ีเหมือนกนั คือการจ ากดัการเขา้-ออกหมู่บา้นโดยการจดัให้มีทางเขา้ออกหมู่บา้น
เพียงช่องทางเดียวหรือสองช่องทาง  โดยจะมีป้อมยามอยูท่ี่ทางเขา้-ออกหมู่บา้น และมีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดบริเวณ
ทางเขา้-ออกหมู่บา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการป้องกนัอาชญากรรมโดยสภาพแวดลอ้มท่ีมุ่งเนน้ใหจ้ดัสถานท่ีใหผู้ค้น
เขา้ใจว่าเป็นเขตหวงห้าม นอกจากน้ีนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรทุกหมู่บา้นยงัมีระบบการควบคุมตรวจสอบการปฏิบติั
หนา้ท่ีของพนกังานรักษาความปลอดภยั ไดแ้ก่ การตรวจสมุดรายงานเหตุการณ์ประจ าวนั การใหพ้นกังานรักษาความ
ปลอดภยัถ่ายรูปการออกตรวจตามจุดต่างๆท่ีก าหนด ส่งเขา้ไปในกลุ่มแอปพริเคชนัไลน์ (Line) ของหมู่บา้น เป็นตน้ 

ในส่วนรูปแบบในการป้องกนัการลกัทรัพยใ์นเคหสถานของแต่ละหมู่บา้นท่ีแตกต่างกนั คือ หมู่บา้นท่ีเกิด
เหตุลกัทรัพยใ์นเคหสถานในระดบัปานกลางถึงมากท่ีสุดจะไม่มีการแลกบตัรเขา้-ออก ส าหรับบุคคลภายนอกท่ีเขา้มา
ติดต่อธุระในหมู่บา้น และเปิดไมก้ั้นไวต้ลอดเวลา ซ่ึงท าให้ไม่มีความเส่ียงท่ีคนร้ายจะถูกตรวจสอบ และลดโอกาสใน
การถูกจบักมุหลงัจากก่อเหตุลกัทรัพยส์ าเร็จ ท าใหค้นร้ายตดัสินใจลงมือก่อเหตุไดง่้ายข้ึน สอดคลอ้งกบัทฤษฎีคิดก่อน
กระท าผิด (Rational Choice Theory) สาเหตุท่ีหมู่บา้นท่ีมีสถิติคดีลกัทรัพยใ์นเคหสถานในระดบัปานกลางถึงมากท่ีสุด 
ไม่จดัใหมี้การแลกบตัรเขา้-ออก ส าหรับบุคคลภายนอก สืบเน่ืองเป็นหมู่บา้นขนาดใหญ่ท่ีมีผูอ้ยูอ่าศยัจ านวนมาก และ
บางหมู่บา้นมีตลาดสดในหมู่บา้น จึงท าใหมี้บุคคลภายนอกเขา้-ออกหมู่บา้นจ านวนมากเป็นเงาตามตวั ซ่ึงหากพนกังาน
รักษาความปลอดภยัจดัใหมี้การแลกบตัรเขา้-ออก จะท าใหร้ถติดและเสียเวลาในการเขา้ออกหมู่บา้น  

ส าหรับหมู่บ้านท่ีเกิดเหตุลักทรัพย์ในเคหสถานน้อยท่ีสุด แม้ว่าจะไม่มีการและบัตรเข้า-ออกส าหรับ
บุคคลภายนอกเหมือนกบัหมู่บา้นท่ีเกิดเหตุลกัทรัพยใ์นเคหสถานในระดบัปานกลางถึงมากท่ีสุด  แต่เน่ืองจากเป็น
หมู่บา้นท่ีมีขนาดเลก็มีผูอ้ยูอ่าศยัจ านวนไม่มาก ท าใหพ้นกังานรักษาความปลอดภยัสามารถจดจ าลูกบา้นไดทุ้กคน หาก
พบวา่เป็นรถของบุคคลภายนอกขบัเขา้มาในหมู่บา้นก็จะเรียกสอบถามและจดบนัทึกรายละเอียดทะเบียนรถ และเวลา
เขา้-ออกหมู่บา้นทนัที ท าใหค้นร้ายท่ีคิดจะเขา้มาก่อเหตุในหมู่บา้น เห็นวา่มีความเส่ียงท่ีจะถูกตรวจสอบ และมีโอกาส
สูงท่ีจะถูกจบักมุหลงัจากก่อเหตุ จึงไม่กลา้ลงมือก่อเหตุในหมู่บา้นดงักล่าว 

ส่วนหมู่บา้นจดัสรรท่ีไม่มีคดีลกัทรัพยใ์นเคหสถานเกิดข้ึนเลย จะมีการแลกบตัรประชาชนในการเขา้-ออก 
ส าหรับบุคคลภายนอก วิธีการน้ีเป็นวิธีการลดโอกาสของคนร้ายท่ีจะเขา้ถึงสถานท่ีหรือเหยื่อ ท าให้คนร้ายรู้สึกว่า
สถานท่ีท่ีก าลงัจะเขา้ไปเป็นท่ีส่วนบุคคล สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการป้องกนัอาชญากรรมโดยสภาพแวดลอ้ม  นอกจากน้ี
พนกังานรักษาความปลอดภยัยงัมีการสอบถามบา้นเลขท่ีท่ีจะเขา้ไปติดต่อ และจดบนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัรถและช่ือ
ผูม้าติดต่อลงในสมุดรายงานเหตุการณ์ หลงัจากนั้นพนักงานรักษาความปลอดภยัจะป่ันรถจกัรยานไปท่ีบ้านท่ีถูก
กล่าวถึงเพ่ือตรวจสอบวา่บุคคลภายนอกไดเ้ขา้มาท่ีบา้นหลงันั้นจริงหรือไม่ ซ่ึงท าให้คนร้ายเห็นวา่ก าลงัถูกตรวจสอบ
อยู ่หากลงมือก่อเหตุแลว้มีโอกาสสูงท่ีจะถูกจบักุมด าเนินคดี และไม่กลา้ลงมือกระท าผิด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีคิด
ก่อนกระท าผิด (Rational Choice Theory)นอกจากน้ีหมู่บา้นท่ีไม่มีคดีลกัทรัพยใ์นเคหสถานเกิดข้ึน ยงัไดว้า่จา้งบริษทั 
รักษาความปลอดภยัให้มารับผิดชอบในการดูแลรักษาความปลอดภยัของหมู่บา้น ต่างจากหมู่บา้นท่ีมีคดีลกัทรัพยใ์น
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เคหสถานเกิดข้ึนซ่ึงจะวา่จา้งคนในหมู่บา้นมาเป็นพนกังานรักษาความปลอดภยั  ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน
ท่ีต่างกนั ซ่ึงบริษทัรักษาความปลอดภยั จะมีการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยักวา่ และสะดวกรวดเร็วกวา่ ในการรักษาความ
ปลอดภยั เช่น มีการน าระบบนาฬิกายามดิจิตอล (Guard Tour Patrol System) มาใชใ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการออก
ตรวจป้องกนัเหตุตามจุดต่างๆ ว่าไดต้รวจตามวงรอบท่ีก าหนดหรือไวห้รือไม่ ซ่ึงผูค้วบคุมสามารถตรวจสอบการ
ท างานของพนกังานรักษาความปลอดภยัไดผ้า่นหนา้จอคอมพิวเตอร์ โดยระบบจะแสดงขอ้มูลในการออกตรวจจุดของ
พนกังานรักษาความปลอดภยั วา่ผูใ้ดเป็นผูต้รวจ และวนัเวลาในการตรวจ เป็นตน้  อีกทั้งบริษทัรักษาความปลอดภยัยงั
มีการจดัสายตรวจรถจกัรยานยนต์ของบริษทัฯ มาตรวจสอบการปฏิบติัหน้าท่ีของพนักงานรักษาความปลอดภยัใน
ระหวา่งเขา้เวรอีกชั้นหน่ึง โดยไม่มีก าหนดเวลาท่ีแน่นอน เพ่ือใหพ้นกังานรักษาความปลอดภยัมีความกระตือรือร้นใน
ระหวา่งการเขา้เวร 
 
6. บทสรุป 

ผลการศึกษาพฤติกรรมของผูอ้ยูอ่าศยัท่ีท าใหต้กเป็นเหยือ่ในคดีลกัทรัพยใ์นหมู่บา้นจดัสรร พบวา่ เหยือ่ไม่ได้
มีการจดัสภาพแวดลอ้มเพ่ือป้องกนัอาชญากรรม เช่น ไม่ไดติ้ดตั้งกลอ้งวงจรปิดบริเวณทางเขา้บา้น และไม่มีการติดตั้ง
ระบบเปิดปิดไฟอตัโนมติัในเวลากลางคืน เป็นตน้ และยงัมีพฤติกรรมท่ีเป็นปกตินิสัย เช่น การออกจากบา้นและกลบั
เขา้มาเป็นเวลาท่ีแน่นอนสามารถคาดเดาไดง่้าย การเปิดหนา้ต่างท้ิงไวต้ลอดเวลา หรือเปิดหนา้บา้นท้ิงไว ้แมว้า่เหยือ่จะ
ยงัพกัผอ่นอยูใ่นบา้นก็ตาม 

ผลการศึกษารูปแบบและวธีิการในการป้องกนัการลกัทรัพยข์องหมู่บา้นจดัสรร พบวา่หมู่บา้นจดัสรรทั้งหมด
มีรูปแบบการป้องกนัอาชญากรรมท่ีเหมือนกนัคือการจ ากดัการเขา้-ออกหมู่บา้นโดยการจดัให้มีทางเขา้ออกหมู่บา้น
เพียงช่องทางเดียวหรือสองช่องทาง โดยจะมีป้อมยามอยูท่ี่ทางเขา้-ออกหมู่บา้น และมีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดบริเวณ
ทางเขา้-ออกหมู่บ้าน  ส าหรับขอ้แตกต่างในหมู่บา้นท่ีมีคดีลกัทรัพยใ์นเคหสถานเกิดข้ึนจะไม่มีการแลกบตัรเขา้-ออก 
ส าหรับบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาติดต่อธุระในหมู่บา้น และเปิดไมก้นัไวต้ลอดเวลา  ส่วนหมู่บา้นท่ีไม่มีคดีลกัทรัพยใ์น
เคหสถานเกิดข้ึนจะมีการแลกบตัรประชาชนในการเขา้-ออก ส าหรับบุคคลภายนอก และมีการสอบถามบา้นเลขท่ีท่ีจะ
เขา้ไปติดต่อ จากนั้นพนักงานรักษาความปลอดภยัจะจดบันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัรถและช่ือผูม้าติดต่อลงในสมุด
รายงานเหตุการณ์ หลงัจากนั้นพนกังานรักษาความปลอดภยัจะป่ันรถจกัรยานไปท่ีบา้นท่ีถูกกล่าวถึงเพ่ือตรวจสอบวา่
บุคคลภายนอกได้เข้ามาท่ีบ้านหลังนั้ นจริงหรือไม่  และยงัมีการน าระบบนาฬิกายามดิจิตอล (Guard Tour Patrol 
System) มาใชใ้นการตรวจสอบการท างานของพนกังานรักษาความปลอดภยัให้มีประสิทธิภาพ และป้องกนัพนกังาน
รักษาความปลอดภยัหลบัในระหวา่งเขา้เวร 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาของอาจารยท่ี์ปรึกษา ดร.ศศิภัทรา ศิริวาโท ท่ีได้ให้
ค  าแนะน าท่ีดี ด้วยความเอาใจใส่ จนกระทั่งงานวิจัยน้ีส าเร็จลุล่วง  ขอกราบขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษารวมถึง
คณาจารย์ทุกท่านท่ีประสิทธิประสาทวิชาความรู้ทางด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม รวมไปถึง
มหาวิทยาลยัรังสิตท่ีให้โอกาสทางการศึกษาท่ีทรงคุณค่าอยา่งยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณผูเ้สียหายท่ีตกเป็นเหยื่อ 
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ผูแ้ทนนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร และพนกังานรักษาความปลอดภยั ของหมู่บา้นพฤกษาบี หมู่บา้นพฤกษาซี หมู่บา้นราช
พฤกษ ์1 และหมู่บา้นบารานี เรสซิเดนส์ ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์และเอ้ือเฟ้ือในการเก็บขอ้มูลและการสมัภาษณ์จนท าให้
วทิยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จบริบูรณ์ไปดว้ยดี 
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