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บทคดัย่อ 
การวิจัยครั�งนี�มีวัตถุประสงค์เพื�อศึกษาการกระท�าความผิดเกี�ยวกับทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื�อศึกษาการกระท�าความผิดเกี�ยวกับทรัพย์ของผู้ต้องขังในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร เพื�อศึกษา
ปัจจัยที�ส่งผลต่อการกระท�าผิดของผู้ต้องขังที�กระท�าความผิดเกี�ยวกับทรัพย์ของผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกับ
ทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบปัจจัยที�ส่งผลต่อการกระท�าผิดเกี�ยวกับทรัพย์ 
ของผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกบัทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื�องมือที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมท�าวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires)  เป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกบัทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร จ�านวน 328 คน ผลการวิจัย พบว่า 

�) ผลการทดสอบสมมติฐานที� � ปัจจัยที�ส่งผลต่อการกระท�าผิดของผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกับ
ทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่าผู้ต้องขังที�มีอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ก่อนการกระท�าความผิดและเข้ามารับโทษในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน มีการกระท�าผิดเกี�ยวกบัทรัพย์ แตกต่างกัน 

�) ผลการทดสอบสมมติฐานที� � ปัจจัยที�ส่งผลต่อการกระท�าผิดเกี�ยวกับทรัพย์ด้านสภาพ
ครอบครัว พบว่า ส่วนให�่บิดา-มารดาหย่าร้าง/ แยกกันอยู่ มีสมาชิกในครอบครัวจ�านวน 4-6 คน ส่วน
ให�่มีภาระหนี�สินและมีบ้านเป็นของตนเองปัจจัยที�ส่งผลต่อพฤติกรรมการกระท�าผิดเกี�ยวกับทรัพย์ด้าน
สภาพแวดล้อมที�ส่งเสริมการกระท�าความผิด พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เรียงล�าดับจากมากไปหา
น้อย คือ เลียนแบบการกระท�าผิด รองลงมา ความไม่เข้าใจในกฎหมาย คบหากลุ่มคนที�กระท�าผิดและการ
สนับสนุนในการกระท�าผิด ตามล�าดับ  

�) ผลการทดสอบสมมติฐานที� � ปัจจัยที� ส่งผลต่อการกระท�าผิดเกี�ยวกับทรัพย์ ด้าน
สภาพแวดล้อม พบว่า ผู้ต้องขังที�มีปัจจัยที�ด้านการคบหากลุ่มคนที�กระท�าผิด แตกต่างกัน มีการกระท�า
ความผิดเกี�ยวกับทรัพย์แตกต่างกัน ส่วนผู้ต้องขังที�มีปัจจัยด้านการสนับสนุนในการกระท�าผิด และการ
เลียนแบบการกระท�าผิด แตกต่างกัน มีการกระท�าความผิดเกี�ยวกับทรัพย์ ไม่แตกต่างกัน และผลการ
จ�าแนกตามปัจจัยที�ส่งผลต่อการกระท�าผิดเกี�ยวกับทรัพย์ ด้านสภาพครอบครัวพบว่า ผู้ต้องขังที�มีปัจจัย
ด้านสภาพครอบครัว ซึ�งประกอบด้วย สถานภาพทางครอบครัว จ�านวนสมาชิกในครอบครัว ภาระหนี� สิน

                                                            
1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
2 ที�ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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ของครอบครัว และสิทธิในการเป็นเจ้าของบ้านที�พักอาศัยเป็นของตนเอง แตกต่างกัน มีการกระท�า
ความผดิเกี�ยวกบัทรัพย์ไม่แตกต่างกนั 
  

ABSTRACT 
This research aims to study the property offense. The purpose of this study was to 

investigate the delinquency of the inmates in the Bangkok Special Prison. To study factors affecting 
the offenders of the offenders of property offenses of prisoners who have property lawsuits in Bangkok 
Special Prison. Comparison of Factors Affecting Property Offenses. Prisoners who have property 
lawsuits in Bangkok Special Prison Classified by personal characteristics. The questionnaire was used 
as a tool to collect quantitative research. Quantitative Research using questionnaire. (Questionnaires) 
is a tool to collect data. Data were collected from 328 prisoners in the Bangkok Special Prison. 

1) Test Results Assumptions 1 Factors Affecting the Offenses of Prisoners With Special 
Property Litigation in Bangkok Special Prison Classified by personal characteristics. It was found that 
inmates aged The study of occupation and income before committing the offense and the punishment 
in the Bangkok Special Prison were different. 

2) Results of hypothesis 2: Factors affecting family property misconduct found that most 
divorced/divorced mothers had 4-6 family members, most of whom had debt and Factors affecting 
the behavior of misconduct on environment in promoting the offense were found at low level. Sorting 
from descending to imitative minor offenses, not understanding the law. A group of criminals and 
supporters in the offense respectively. 

3) Results of the hypothesis 3 test. Factors affecting the offense of property. In the context 
of the environment, prisoners with different types of offenders have different property offenses. 
Inmates with supporting factors in offense And the imitation of different offenses have committed 
offenses related to property. not different And the results are classified by the factors that affect the 
wrongdoing about the property. Family status found that inmates with family conditions contain with 
Family status Number of family members Family debt And the right to own their own home is 
different, there is no difference in property offenses. 

 

1. บทน�า 
สถานการณ์ความเหลื�อมล��าทางเศรษฐกิจและสังคมน�าไปสู่ระดับของเสถียรภาพและความ

มั�นคงทางเศรษฐกิจและสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนของประเทศ เนื�องจากจะเป็นปัจจัยส�าคั�ที�
ท�าให้เกิดปั�หาความเหลื�อมล��าระหว่างชนชั�นในสังคม และย่อมท�าให้เกิดปั�หาสังคมตามมาอย่าง
หลีกเลี�ยงไม่ได้ ความเหลื�อมล��าทางสงัคมที�เกดิขึ�นอาจน�ามาซึ�งผลกระทบรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางสงัคม
หรือการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ�งกระทบต่อปั�หาสังคมที�ชัดเจนด้านอาช�ากรรม ทั�งปั�หาลักทรัพย์ 
ปล้นทรัพย์ ตลอดจนถึงความผิดเกี�ยวกับอาช�ากรรมทางเพศ และปั�หายาเสพติด เป็นต้น ซึ�งความ
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เหลื�อมล��าที�เกดิขึ�นได้ก่อให้เกดิความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเมื�อเรียกร้องทวงสิทธิแล้ว ไม่ได้
รับการตอบสนองตามที�ต้องการในทุกกรณ ีหรืออาจเกดิขึ�นได้ในทุกสถานการณ์และยังคงเป็นปั�หาที�ล้วน
ส่งผลกระทบวนเวียนอยู่ในชีวิตประจ�าวันต่อเนื�องเรื�อยมาจนกลายเป็นปั�หาของประเทศที�ต้องเร่ง
ด�าเนินการแก้ไขเพื�อให้เกิดความเสมอเท่าเทียมกันมากที�สุด ซึ�งอาจมองเห็นได้จากบทบาทของภาครัฐ    
ที�ผ่านมาในการพยายามลดช่องว่างเกี�ยวกบัปั�หาด้านความเหลื�อมล��าที�เกิดขึ�นให้อยู่ในระดับที�เหมาะสม 
โดยได้มีก�าหนด แผนยุทธศาสตร์ชาติเพื�อเป็นกรอบและแนวทางในการก�าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ระยะ 20 ปี เพื�อใช้ในการขับเคลื�อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั�นคง มั�งคั�ง และยั�งยืน  (ชา�เชาวน์        
ไชยานุกิจ, 2526, น. 9)  

จากปั�หาความเหลื�อมล��าทางเศรษฐกิจและสงัคมที�ก่อให้เกดิปั�หาอาช�ากรรมขึ�นในสังคม 
การด�าเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย ซึ�งผู้กระท�าผิดต้องรับโทษจากการกระท�า โดยปั�หาหนึ�งที�เป็น
สาเหตุและมีความเชื�อมโยงจากความเหลื�อมล��าทางเศรษฐกิจและสังคม คือปั�หาอาช�ากรรมด้านการ
กระท�าผิดเกี�ยวกับทรัพย์ ซึ�งข้อมูลผู้ต้องขังจากกรมราชทัณฑ์ในภาพรวมเกี�ยวกับการกระท�าผิดเกี�ยวกับ
ทรัพย์มีแนวโน้มเพิ�มขึ�นทุกปีต่อเนื�องตั�งแต่ปี 2552 (กรมราชทัณฑ์, 2560) นอกจากนี� จากสถิติข้อมูล
ผู้ต้องขังคดีความผิดเกี�ยวกับทรัพย์ของเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร พบว่ามีจ�านวนผู้กระท �าผิดใน
สัดส่วนที�สูงเมื�อเทียบกับภาพรวมของประเทศ ทั�งนี�  การกระท�าผิดเกี�ยวกับทรัพย์สามารถแบ่งออกตาม
หลักเกณฑ์ทั�วไปตามประมวลกฎหมายอา�าของไทย สามารถแบ่งแยกหมวดความผิดเกี�ยวกับทรัพย์
ออกเป็น 8 หมวด ดังนี�  หมวด 1 ฐานลักทรัพย์ และวิ�งราวทรัพย์ หมวด 2 ฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์     
ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ หมวด 3 ฐานฉ้อโกง หมวด 4 ฐานโกงเจ้าหนี�  หมวด 5 ฐานยักยอก หมวด 6 
ฐานรับของโจร หมวด 7 ฐานท�าให้เสียทรัพย์ และหมวด 8 ฐานบุกรุก (สรุศักดิ� ลิขสิทธิ�วัฒนากุล, 2546,            
น. 21) 

จากแนวโน้มการเพิ�มขึ�นของการกระท�าผิดเกี�ยวกับทรัพย์ที�เกิดขึ�นในสังคมไทย ในการศึกษา
ครั�งนี� ได้ให้ความส�าคั�ต่อปัจจัยที�ส่งผลให้เกิดการกระท�าความผิดเกี�ยวกับทรัพย์ โดยมุ่งศึกษาในพื�นที�
เรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร ทั�งนี�  เพื�อให้ทราบถงึการกระท�าความผิดเกี�ยวกบัทรัพย์ และปัจจัยมีผลต่อ
การกระท�าความผิดเกี�ยวกับทรัพย์ เพื�อเป็นข้อมูลส�าหรับเป็นแนวทางในการป้องกนัและแก้ไขพฤติกรรม
การกระท�าผิดเกี�ยวกบัทรัพย์ที�ส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของสงัคม องค์กร และสถาบันที�เกี�ยวข้องต่อไป 

 

2. วตัถุประสงคข์องงานวิจัย 
การวิจัยครั�งนี�  ผู้ศึกษาต้องการศึกษาถึงความคิดเห็นของจากผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกบัทรัพย์ใน

เรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร จ�านวน 328 คน ต่อปัจจัยที�มีผลต่อการกระท�าความผิดของผู้ต้องขัง      
ที�กระท�าความผดิเกี�ยวกบัทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยดังต่อไปนี�  

1.  เพื�อศึกษาการกระท�าความผิดเกี�ยวกบัทรัพย์ของผู้ต้องขังในเรือนจ�าพิเศษกรงุเทพมหานคร 
2.  เพื�อศึกษาปัจจัยที�ส่งผลต่อการกระท�าผิดของผู้ต้องขังที�กระท�าความผิดเกี�ยวกบัทรัพย์ ของ

ผู้ต้องขงัที�มีคดีเกี�ยวกบัทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษกรงุเทพมหานคร 
3.  เพื�อเปรียบเทยีบปัจจัยที�ส่งผลต่อการกระท�าผดิเกี�ยวกบัทรัพย์ ของผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกบั

ทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร 
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3. สมมติฐานการวิจัย 
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงสามารถน�ามาก�าหนดเป็นสมมุติฐานงานวิจัยได้ดังต่อไปนี�  
�) ผู้ต้องขังคดีเกี�ยวกับทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร ที�มีลักษณะส่วนบุคคลส่งผล

ต่อการกระท�าผิดเกี�ยวกับทรัพย์ ของผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกับทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน 

�)  ปัจจัยด้านสภาพครอบครัวของผู้ต้องขังที� มีคดี เกี� ยวกับทรัพย์ในเ รือนจ�าพิเศษ 
กรุงเทพมหานคร มีความสมัพันธก์บัการกระท�าความผิดเกี�ยวกับทรัพย์  

3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที�ส่งเสริมการกระท�าความผิดของผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกับทรัพย์
ในเรือนจ�าพิเศษกรงุเทพมหานคร มีความสมัพันธก์บัการกระท�าความผิดเกี�ยวกบัทรัพย์  

 

4. ขอบเขตการวิจัย 
�.� ขอบเขตด้านประชากรและพื�นที� 
 ประชากรที�ใช้ในการวิจัยครั� งนี�  คือ ผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกับทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษ

กรุงเทพมหานคร จ�านวน 328 ตัวอย่าง 
�.� ขอบเขตด้านเนื�อหา 
 ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษา ค้นคว้า และทบทวนวรรณกรรมต่างๆที�มีความเกี�ยวข้องกบันโยบาย

หลักประกันรายได้ ในการจัดสรรเบี�ยยังชีพแก่ผู้สงูอายุและน�ามาก�าหนดเป็นตัวแปรที�ศึกษา ประกอบด้วย 
�) ตัวแปรอิสระ คือ  
    �.�) ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามก่อนการกระท�าความผิด 
            และเข้ามารับโทษในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย  
            อายุ ระดับการศึกษา   อาชีพ รายได้ต่อเดือน  

      �.�) ปัจจัยด้านสภาพครอบครัว  
               �.�) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที�ส่งเสริมการกระท�าความผดิ 

2)  ตัวแปรตาม คือ 
       2.1) การกระท�าความผดิเกี�ยวกบัทรัพย์ของผู้ต้องขังในเรือนจ�าพิเศษ                           

กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย  
2.2.1  ลักทรัพย์ 
2.2.2  วิ�งราวทรัพย์ 
2.2.3  ชิงทรัพย์ 
2.2.4  ปล้นทรัพย์ 
2.2.5  ฉ้อโกงทรัพย ์
2.2.6  กรรโชกทรัพย์ 
2.2.7  บุกรุก 
2.2.8  ยักยอกทรัพย์ 
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�.� ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ผู้วิจัยได้ก�าหนดการเกบ็ข้อมูล โดยใช้เครื�องการศึกษาจากแบบสอบถาม  ซึ�งผู้ศึกษาค้นคว้า

เอกสารทบทวนงานวิจัย เพื�อน�าความรู้ที�ได้มาสร้างแบบสอบถาม โดยก�าหนดการเกบ็ข้อมูลด�าเนินการ
ในช่วงเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2560  

 
5. ประโยชนที์�ไดร้บัจากงานวิจัย 

ข้อมูลที�ได้จากการศึกษาปัจจัยที�มีผลต่อการกระท�าความผิดของผู้ต้องขังที�กระท�าความผิด
เกี�ยวกับทรัพย์: กรณีศึกษาผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกับทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานครสามารถน�าไป
เป็นประโยชน์ได้ดังนี�  

1.  ทราบถึงปัจจัยที�ส่งผลต่อการกระท�าความผิดเกี�ยวกับทรัพย์ ของผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกับ
ทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร 

2.  ทราบถึงความแตกต่างของปัจจัยที�มีความสัมพันธ์กับการกระท�าความผิดเกี�ยวกับทรัพย์ 
ของผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกบัทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร 

3.  น�าผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลส�าหรับเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขการกระท�าผิด
เกี�ยวกบัทรัพย์ที�ส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของสงัคม 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา  

- อาชีพก่อนการกระท�าความผิดและเข้ามา 
รับโทษในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร 

- รายได้ต่อเดือนก่อนการกระท�าความผิดและ
เข้ามารับโทษในเรือนจ�าพิเศษ
กรุงเทพมหานคร 

การกระท�าความผิดเกี�ยวกับทรัพย์ของ

ผู้ต้องขงัในเรือนจ าพเิศษกรุงเทพมหานคร 

- ลกัทรัพย ์

- วิ�งราวทรัพย ์

- ชิงทรัพย  ์

- ปลน้ทรัพย  ์

- ฉ้อโกงทรัพย ์

- กรรโชกทรัพย ์

- บุกรุก 

- ยกัยอกทรัพย ์ปัจจัยที�ส่งผลต่อการกระท าผิดเกี�ยวกับทรัพย์ 

1.  ด้านสภาพครอบครัว 

2. ปัจจยัด้านสภาพแวดลอ้มที�ส่งเสริมการกระท�า

ความผิด 

- การคบหากลุ่มคนที�กระท�าผดิ 

- ความไม่เขา้ใจในกฎหมาย 

- การสนับสนุนในการกระท�าผิด 

- การเลียนแบบการกระท�าผิด 
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6. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การวิจัยครั�งนี�  ผู้วิจัยท�าการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากผู้ต้องขังที�กระท�าความผิดเกี�ยวกับทรัพย์ใน

เรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร ตามขั�นตอนดังนี�  คือ 
1. ขอให้ส�านักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ออกหนังสือขอความ

อนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามไปยังเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร เพื�อส�ารวจกลุ่มตัวอย่างตามที�ระบุไว้ 
2. ท�าการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2560 โดย

แจกแบบสอบถามทั�งสิ�นจ�านวน 328 ฉบับ และได้ข้อมูลที�สมบูรณ์กลับคืนมาตามจ�านวนกลุ่มตัวอย่างที�
ระบุไว้ คือ 328 ฉบับ 

�. ผู้วิจัยรับแบบสอบถามกลับจากผู้ตอบแบบสอบถาม เพื�อตรวจสอบความถูกต้องและความ
ครบถ้วนของแบบสอบถามทุกฉบับด้วยตนเอง เพื�อน�าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 

 

7. เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจัย 
ขั�นตอนการสรา้งเครื�องมือและการตรวจสอบเครื�องมือ 
�) ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยทบทวน

วรรณกรรมเกี�ยวกับแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร นิยามค�าศัพท์ และงานวิจัยเกี�ยวข้อง รวมทั�งระเบียบวิธีวิจัย 
เพื�อหาแนวทางในการก�าหนดรูปแบบของแบบสอบ และข้อค�าถาม 

2)  วิเคราะห์วัตถุประสงค์ ก �าหนดองค์ประกอบ และตัวบ่งชี� ของข้อค�าถามโดยการสังเคราะห์
ทฤษฎทีี�เกี�ยวข้อง 

3)  สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยจากการสงัเคราะห์เอกสารงานวิจัยที�เกี�ยวข้องมาก�าหนดเป็น
ตัวแปร เพื�อให้กลุ่มตัวอย่างท�าการประเมินค่าตามความคิดเห็น 

4)  สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง โดยก�าหนดประเด็นและขอบเขตค�าถามตามกรอบแนวคิดการ
วิจัย และจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

5)  น�าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที�ปรึกษาเพื�อตรวจสอบ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
เพื�อปรับปรุงให้ถูกต้องและความสมบูรณ์ก่อนที�จะน�าไปส�ารวจกบักลุ่มตัวอย่างที�ศึกษาต่อไป  

6) น�าแบบสอบถามไปวิเคราะห์หาค่าความเชื�อมั�นตามสัมประสิทธิ�อัลฟาของ ครอนบาช 
(Cronbach) จากข้อค�าถามในภาพรวมทั�งฉบับและแยกในรายด้านมีค่ามากกว่า 0.7 ซึ�งถือว่ามากกว่า
เกณฑขั์�นต��าของระดับความเชื�อมั�นที�ยอมรับได้ 

 

8. การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติที�ใชใ้นงานวิจัย 
ในการศึกษาครั�งนี�  ทางผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามที�ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี� 
1)  การตรวจสอบข้อมูล (Editing) แยกแบบสอบถามที�ไม่สมบูรณ์ออก และตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถาม จ�านวน 328 ฉบับ 
2)  การลงรหัส (Coding) น�าแบบสอบถามที�ถูกต้องสมบูรณ์มาลงรหัสข้อมูล 
3)  การประมวลผลข้อมูล น�าข้อมูลที�ลงรหัสแล้วมาบันทกึและวิเคราะห์ 
 

967



 

โดยวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที�ก�าหนดไว้ข้างต้น เป็น 2 ส่วน คือ 
1)  การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที�ได้จาก

การตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง โดยหาค่าสถิติพื� นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี� (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ของตัวแปรข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม การกระท�าความผิด
เกี�ยวกับทรัพย์ และปัจจัยที�ส่งผลต่อการกระท�าความผิดเกี�ยวกับทรัพย์ด้านสภาพครอบครัว และค่าเฉลี�ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

�)  ในการวิเคราะห์แบบสอบถามในส่วนที� 3 และ 4 ได้ใช้การค�านวณช่วงการวัดตามแนวคิด
ของเบสท์ (Best) ซึ�งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ เพื�อวิเคราะห์เกณฑ์การจัดระดับค่าเฉลี�ยที�ก �าหนดไว้ โดยใช้
หลักเกณฑ์แต่ละช่วงเท่ากัน (class interval) 

 

9. สรุปผลการวิจัย 
ปัจจัยที�ส่งผลต่อการกระท�าผิดเกี�ยวกับทรัพย์ดา้นสภาพครอบครัว จ�าแนกตามลักษณะ

ส่วนบุคคล 
ผู้ต้องขงัที�มีคดีเกี�ยวกบัทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานครที�มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่าง

กัน ส่งผลต่อการกระท�าผิดเกี� ยวกับทรัพย์ของผู้ต้องขังที�มีคดีเกี� ยวกับทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษ
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

จ�าแนกตามปัจจัยที�ส่งผลต่อการกระท�าผิดเกี�ยวกบัทรพัยด์า้นสภาพครอบครวั  
ผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกับทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานครที�มีสภาพครอบครัวแตกต่าง

กัน ส่งผลต่อการกระท�าผิดเกี� ยวกับทรัพย์ของผู้ต้องขังที�มีคดีเกี� ยวกับทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษ
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

จ�าแนกตามปัจจัยที�ส่งผลต่อการกระท�าผิดเกี�ยวกบัทรพัยด์า้นสภาพแวดลอ้ม 
ผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกบัทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานครที�มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกนั 

ส่งผลต่อการกระท�าผิดเกี�ยวกบัทรัพย์ของผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกบัทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร
ไม่แตกต่างกัน 
 

10. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. ลกัษณะส่วนบุคคล  
ผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกบัทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานครส่วนให�่มีอายุระหว่าง �� - 

�� ปี มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือต��ากว่า โดยส่วนให�่มีอาชีพรับจ้างทั�วไปก่อน
การกระท�าความผิดและเข้ามารับโทษในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร และมีรายได้ 10,001 –15,000 
บาท 

�. ขอ้มูลการกระท�าความผิดเกี�ยวกบักบัทรพัย ์
ผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกบัทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร โดยส่วนให�่ได้รับโทษในคดี

ลักทรัพย์ รองลงมา วิ�งราวทรัพย์ อันดับสาม ชิงทรัพย์ ส่วนสามอันดับสุดท้าย คือกรรโชกทรัพย์ และ    
บุกรุก ซึ�งมีสัดส่วนเท่ากัน รองลงมา ปล้นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์ โดยส่วนให�่เคยถูกจับกุมในข้อหาการ
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กระท�าความผิดเกี�ยวกบัทรัพย์ จ�านวน 1 ครั�ง รองลงมา จ�านวน 2-3 ครั�ง และ 4-5 ครั�ง และมากกว่า 5 
ครั�ง ซึ�งมีสัดส่วนเท่ากัน ตามล�าดับ ส่วนให�่มีระยะเวลารับโทษในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานครจากการ
กระท�าความผิดในครั�งนี�  1-3 ปี รองลงมา 4-5 ปี อันดับสาม ไม่เกิน 1 ปี ส่วนสามอันดับสุดท้าย คือ 
11-12 ปี รองลงมา 13-15 ปี และ 6-7 ปี ตามล�าดับ 

�. ปัจจัยที�ส่งผลต่อการกระท�าผิดเกี�ยวกบัทรพัย ์ดา้นสภาพครอบครวั 
ปัจจัยเกี�ยวกับสถานภาพทางครอบครัวของผู้ต้องขัง พบว่า ส่วนให�่บิดา-มารดาหย่าร้าง/

แยกกันอยู่ รองลงมา บิดาหรือมารดาเสียชีวิต และบิดา-มารดาอยู่ด้วยกัน  
สมาชิกในครอบครัวจ�านวน 4-6 คน รองลงมา ไม่เกิน 3 คน จ�านวน 7-9 คน และมากกว่า 9 

คน ตามล�าดับ ทั�งนี�  ส่วนให�่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นมารดา รองลงมา พี�น้อง อันดับสาม บิดา ส่วนสาม
อันดับสดุท้าย คือ มารดาเลี� ยงและคนอื�นที�ไม่ใช่�าติ ซึ�งมีสดัส่วนเท่ากนั รองลงมา บิดาเลี� ยง และพี�น้อง
ต่างบิดา หรือต่างมารดา 

 ด้านภาระหนี�สินของครอบครัว พบว่า โดยส่วนให�่ผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกับทรัพย์ในเรือนจ�า
พิเศษกรุงเทพมหานคร มีภาระหนี� สิน และส่วนให�่มีบ้านเป็นของตนเอง รองลงมา เช่าอาศัยอยู่ และ
อาศัย�าติอยู่ ตามล�าดับ 

�.ปัจจัยที�ส่งผลต่อการกระท�าผิดเกี�ยวกบัทรพัย ์ดา้นสภาพแวดลอ้มที�ส่งเสริมการกระท�า
ความผิด 

ในภาพรวมผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกบัทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยที�ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการกระท�าผิดเกี�ยวกับทรัพย์ ด้านสภาพแวดล้อมที�ส่งเสริมการกระท�าความผิด ในระดับน้อย 
โดยปัจจัยที�ส่งผลต่อการกระท�าผิดเกี�ยวกับทรัพย์มากที�สุด คือ เลียนแบบการกระท�าผิด ในระดับน้อย 
รองลงมา ความไม่เข้าใจในกฎหมาย ในระดับน้อย คบหากลุ่มคนที�กระท�าผิดในระดับน้อย และการ
สนับสนุนในการกระท�าผิด ในระดับน้อย ตามล�าดับ ทั�งนี�  เมื�อพิจารณารายด้าน พบว่า 

ด้านการคบหากลุ่มคนที�กระท�าผิด 
ในภาพรวม ผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกบัทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานครมีปัจจัยที�ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการกระท�าผิดเกี�ยวกับทรัพย์ ด้านสภาพแวดล้อมที�ส่งเสริมการกระท�าความผิด ในระดับน้อย 
เมื�อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า มีการคบหากลุ่มคนที�กระท�าผิด ในระดับน้อยทุกข้อ โดยมีพฤติกรรมการ
คบหากลุ่มเพื�อนที�เที�ยวกลางคืน มากที�สุด รองลงมา คบหากลุ่มเพื�อนที�ชอบดื�มสุรา คบหากลุ่มเพื�อนที�
ชอบเล่นการพนัน มีเพื�อนที�มีพฤติกรรมการกระท�าผิดทางกฎหมาย มีเพื�อนที�กระท�าผิดเกี�ยวกับทรัพย์ 
(ลักทรัพย์ วิ�งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ บุกรุก หรือยักยอกทรัพย์) และ
มีการพบเจอ คบหา และพูดคุยกบัเพื�อนที�กระท�าผดิกฎหมายอย่างสม��าเสมอ ตามล�าดับ 

ด้านความไม่เข้าใจในกฎหมาย 
ในภาพรวม ผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกบัทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานครมีปัจจัยที�ส่งผลต่อ

การกระท�าผิดเกี�ยวกบัทรัพย์ ด้านความไม่เข้าใจในกฎหมาย ในระดับน้อย เมื�อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า 
มีความเข้าใจเกี�ยวกับกฎหมายว่ากฎหมายและบรรทัดฐานทางสังคม (หรือสิ�งที�เป็นแนวทางปฏิบัติทาง
สังคม) ไม่ใช่เรื�องที�ถูกต้องเสมอไปมากที�สุด รองลงมา กฎหมายและบรรทัดฐานสังคม (หรือสิ�งที�เป็น
แนวทางปฏิบัติทางสังคม) เป็นข้อจ�ากัดที�ส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม การกระท�าผิดเกี�ยวกับ
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ทรัพย์ (ลักทรัพย์ วิ�งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ บุกรุก หรือยักยอก
ทรัพย์) ไม่ใช่เรื�องเสียหาย เพราะมีความยากจน ในระดับน้อย  การกระท�าผิดเกี�ยวกบัทรัพย์ (ลักทรัพย์ 
วิ�งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ บุกรุก หรือยักยอกทรัพย์) ไม่ใช่เรื�อง
เสียหาย เพราะมีภาระหน้าที�ต้องเลี� ยงดูครอบครัว และอันดับสุดท้าย การกระท�าผิดเกี�ยวกับทรัพย์      
(ลักทรัพย์ วิ�งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ บุกรุก หรือยักยอกทรัพย์) 
ไม่ใช่เรื�องเสยีหาย เพราะมีภาระหนี�สนิที�ต้องชดใช้ ตามล�าดับ 

ด้านการสนับสนุนในการกระท�าผิด 
ในภาพรวม ผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกับทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานครมีปัจจัยที�ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการกระท�าผิดเกี�ยวกับทรัพย์ ด้านการสนับสนุนในการกระท�าผิด ในระดับน้อยที�สุด             
เมื�อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า มีการสนับสนุนในการกระท �าผิด โดยการไม่ได้รับโทษจากการกระท�า
ความผิดตามกฏหมาย ท�าให้บุคคลกระท�าผิดซ��า มากที�สุด รองลงมา การกระท�าผิดเกี�ยวกับทรัพย์       
(ลักทรัพย์ วิ�งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ บุกรุก หรือยักยอกทรัพย์)     
ที�รอดพ้นจากการถูกจับกุม จะท�าให้มีการกระท�าผิดซ��าอกี ครอบครัวมีความชื�นชมเสมอที�มีเงินซื�อข้าวของ 
โดยไม่สนใจแม้ว่าจะได้เงินมาจากการกระท�าผิดทางกฎหมาย และการกระท�าผดิเกี�ยวกบัทรัพย์ (ลักทรัพย์ 
วิ�งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ บุกรุก หรือยักยอกทรัพย์) ท�าให้รู้สึกชื�น
ชมที�ตนสามารถท�าได้ ท�าให้กระท�าผิดซ��าอีก และการกระท�าผิดเกี�ยวกับทรัพย์ (ลักทรัพย์ วิ�งราวทรัพย์   
ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ บุกรุก หรือยักยอกทรัพย์) ท�าให้รู้สึกชื�นชมที�ตน
สามารถท�าได้ ท�าให้กระท�าผดิซ��าอกี ซึ�งมีค่าเฉลี�ยเท่ากนั ตามล�าดับ 

ด้านการเลียนแบบการกระท �าผิด 
ในภาพรวม ผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกบัทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยที�ส่งผลต่อ

การกระท�าผิดเกี�ยวกับทรัพย์ ด้านการเลียนแบบการกระท�าผิด ในระดับน้อย เมื�อพิจารณาตามรายข้อ 
พบว่า ผู้ต้องขังมีความเหน็ว่าบุคคลที�สูบบุหรี� เพราะท�าตามเพื�อนที�สูบบุหรี� มากที�สุด รองลงมา มีความ
สนใจในการติดตามข่าวอาช�ากรรมจากสื�อต่างๆ (เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น)             
อย่างสม��าเสมอ บุคคลที�ดื�มสุรา เพราะท�าตามเพื�อนที�ดื�มสุรา ส่วนสามอันดับสุดท้าย คือ บุคคลที�กระท�า
ความผิดเกี�ยวกบัทรัพย์ (ลักทรัพย์ วิ�งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ บุกรุก 
หรือยักยอกทรัพย์) เพราะท�าตามสมาชิกในครอบครัว (พ่อ แม่ หรือ�าติ) ที�กระท�าความผิด รองลงมา 
บุคคลที�เล่นการพนัน เพราะท�าตามพ่อแม่ หรือสมาชิกในครอบครัวที�เล่นการพนัน และบุคคลที�กระท�า
ความผิดเกี�ยวกบัทรัพย์ (ลักทรัพย์ วิ�งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ บุกรุก 
หรือยักยอกทรัพย์) เพราะท�าตามสื�อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ตามล�าดับ 

�. เปรียบเทียบปัจจัยที�ส่งผลต่อการกระท�าความผิดเกี�ยวกบัทรพัย ์ของผูต้อ้งขงัที�มีคดี

เกี�ยวกบัทรพัยใ์นเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร 
จ�าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
พบว่า ผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกบัทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานครที�มีอายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพก่อนการกระท �าความผิดและเข้ามารับโทษในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร และรายได้ต่อเดือน
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ก่อนการกระท�าความผิดและเข้ามารับโทษในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน มีการกระท�าผิด
เกี�ยวกบัทรัพย์ แตกต่างกัน 

จ�าแนกตามปัจจัยที�ส่งผลต่อการกระท�าผดิเกี�ยวกบัทรัพย์ ด้านสภาพครอบครัว 
พบว่า ผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกบัทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานครที�มีปัจจัยที�ส่งผลต่อการ

กระท�าความผิดเกี�ยวกับทรัพย์ด้านสภาพครอบครัว ได้แก่ สถานภาพทางครอบครัว จ�านวนสมาชิกใน
ครอบครัว ภาระหนี�สินของครอบครัว และสทิธิในการเป็นเจ้าของบ้านที�พักอาศัยเป็นของตนเอง แตกต่าง
กนั มีการกระท�าความผดิเกี�ยวกบัทรัพย์ ไม่แตกต่างกนั 

จ�าแนกตามปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที�ส่งเสริมการกระท�าความผดิ 
พบว่า ผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกับทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร ที�มีปัจจัยที�ส่งผลต่อ

การกระท�าความผิดเกี�ยวกบัทรัพย์ ด้านการคบหากลุ่มคนที�กระท�าผิด แตกต่างกัน มีการกระท�าความผิด
เกี�ยวกบัทรัพย์ แตกต่างกนั ส่วนผู้ต้องขังที�มีปัจจัยที�ส่งผลต่อการกระท�าความผิดเกี�ยวกบัทรัพย์ ด้านความ
ไม่เข้าใจในกฎหมาย การสนับสนุนในการกระท�าผิด และการเลียนแบบการกระท�าผิด แตกต่างกัน มีการ
กระท�าความผดิเกี�ยวกบัทรัพย์ ไม่แตกต่างกนั 
 

11. อภิปรายผลการวิจัย 
 �. ปัจจัยที�ส่งผลต่อการกระท�าผิดเกี�ยวกบัทรพัย ์ดา้นสภาพแวดลอ้ม ที�ส่งเสริมการกระท�า

ความผิด 
 อันดับ 1 ด้านการเลียนแบบการกระท�าผิด  ในภาพรวม ผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกับทรัพย์ใน
เรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยที�ส่งผลต่อการกระท�าผิดเกี�ยวกับทรัพย์ ด้านการเลียนแบบการ
กระท�าผิด ในระดับน้อย เมื�อพิจารณาตามรายข้อ พบว่าผู้ต้องขังมีความเหน็ว่าบุคคลที�สูบบุหรี� เพราะท�า
ตามเพื�อนที�สูบบุหรี� มากที�สุด รองลงมา มีความสนใจในการติดตามข่าวอาช�ากรรมจากสื�อต่างๆ (เช่น 
โทรทศัน์ วิทยุ อนิเตอร์เนต็ เป็นต้น) อย่างสม��าเสมอ บุคคลที�ดื�มสรุา เพราะท�าตามเพื�อนที�ดื�มสรุา  
 อันดับ 2 ด้านความไม่เข้าใจในกฎหมาย  ในภาพรวม ผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกับทรัพย์ใน
เรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานครมีปัจจัยที�ส่งผลต่อการกระท�าผิดเกี�ยวกับทรัพย์ ด้านความไม่เข้าใจใน
กฎหมาย ในระดับน้อย เมื�อพิจารณาตามรายข้อ พบว่าผู้ต้องขังมีปัจจัยที�ส่งผลต่อการกระท�าผิดเกี�ยวกบั
ทรัพย์ด้านความเข้าใจในกฎหมาย เรียงล�าดับสามอันดับแรก คือ มีความเข้าใจเกี�ยวกับกฎหมายว่า
กฎหมายและบรรทัดฐานทางสังคม (หรือสิ�งที�เป็นแนวทางปฏบิัติทางสังคม) ไม่ใช่เรื�องที�ถูกต้องเสมอไป
มากที�สดุ รองลงมา กฎหมายและบรรทดัฐานสงัคม (หรือสิ�งที�เป็นแนวทางปฏบิัติทางสงัคม) เป็นข้อจ�ากัด
ที�ส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของท่าน การกระท�าผิดเกี�ยวกบัทรัพย์ (ลักทรัพย์ วิ�งราวทรัพย์ ชิง
ทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์) ไม่ใช่เรื�องเสียหาย เพราะมีความ
ยากจน ในระดับน้อย  
 อนัดบั 3 ดา้นการคบหากลุ่มคนที�กระท�าผิด เมื�อพิจารณาตามรายข้อ พบว่ามีการคบหากลุ่ม
คนที�กระท�าผิดในระดับน้อยทุกข้อ โดยมีพฤติกรรมการคบหากลุ่มเพื�อนที�เที�ยวกลางคืน มากที�สุด 
รองลงมา คบหากลุ่มเพื�อนที�ชอบดื�มสุรา คบหากลุ่มเพื�อนที�ชอบเล่นการพนัน มีเพื�อนที�มีพฤติกรรมการ
กระท�าผิดทางกฎหมาย มีเพื�อนที�กระท�าผิดเกี�ยวกบัทรัพย์ (ลักทรัพย์ วิ�งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 
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ฉ้อโกงทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์) และมีการพบเจอ คบหา และพูดคุยกบัเพื�อนที�กระท�าผดิ
กฎหมายอย่างสม��าเสมอ ตามล�าดับ  
 อันดับ 4 ด้านการสนับสนุนในการกระท�าผิด เมื�อพิจารณาตามรายข้อ ผลการศึกษา สาม
อันดับแรก เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย คือ มีการสนับสนุนในการกระท�าผิด โดยการไม่ได้รับโทษจาก
การกระท�าความผิดกฏหมาย ท�าให้บุคคลกระท�าผิดซ��า มากที�สุด รองลงมา การกระท�าผิดเกี�ยวกับทรัพย์ 
(ลักทรัพย์ วิ�งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ บุกรุก หรือยักยอกทรัพย์) ที�
รอดพ้นจากการถูกจับกุม จะท�าให้มีการกระท�าผิดซ��าอกี และอนัดับสาม ครอบครัวมีความชื�นชมเสมอที�มี
เงินซื� อข้าวของ โดยไม่สนใจแม้ว่าจะได้เงินมาจากการกระท�าผิดทางกฎหมาย ตามล�าดับ  

      �. เปรียบเทียบปัจจัยที�ส่งผลต่อการกระท�าความผิดเกี�ยวกบัทรพัย ์ของผูต้อ้งขงัที�มีคดี
เกี�ยวกบัทรพัยใ์นเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร 

จ� าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล  พบว่า ผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกับทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษ
กรุงเทพมหานครที�มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพก่อนการกระท�าความผิดและเข้ามารับโทษในเรือนจ�า
พิเศษกรุงเทพมหานคร และรายได้ต่อเดือนก่อนการกระท�าความผิดและเข้ามารับโทษในเรือนจ�าพิเศษ
กรงุเทพมหานคร แตกต่างกนั มีการกระท�าผดิเกี�ยวกบัทรัพย์ แตกต่างกัน  

จ� าแนกตามปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที�ส่งเสริมการกระท�าความผิด  พบว่า ผู้ต้องขัง                     
ที�มีคดีเกี�ยวกับทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานครที�มีปัจจัยที�ส่งผลต่อการกระท�าความผิดเกี�ยวกับ
ทรัพย์ด้านการคบหากลุ่มคนที�กระท�าผิด แตกต่างกนั มีการกระท�าความผดิเกี�ยวกบัทรัพย์ แตกต่างกนั  

จ�าแนกตามปัจจัยด้านความไม่เข้าใจในกฎหมาย  พบว่า ผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกับทรัพย์         
ในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานครที�มีความไม่เข้าใจในกฎหมาย ส่งผลให้มีพฤติกรรมการสนับสนุน       
ในการกระท�าผิด และการเลียนแบบการกระท�าผิด แตกต่างกัน มีการกระท�าความผิดเกี�ยวกับทรัพย์ ไม่
แตกต่างกัน ทั�งนี�  ถึงแม้ว่าผู้ต้องขังจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยดังกล่าวในระดับที�แตกต่างกนัแต่ปัจจัยต่างๆ 
เหล่านั�นยังเป็นการสนับสนุนให้เกดิการกระท�าความผิดเกี�ยวกบัทรัพย์ ในกรณเีดียวกนัได้ 

จ� าแนกตามปัจจัยที�ส่ งผลต่อการกระท�าผิดเกี�ยวกับทรัพย์ด ้านสภาพครอบครัว                          
พบว่า ผู้ต้องขังที�มีคดีเกี�ยวกับทรัพย์ในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานครที�มีปัจจัยที�ส่งผลต่อการกระท�า
ความผิดเกี�ยวกบัทรัพย์ด้านสภาพครอบครัว ได้แก่ สถานภาพทางครอบครัว จ�านวนสมาชิกในครอบครัว 
ภาระหนี� สินของครอบครัว และสิทธิในการเป็นเจ้าของบ้านที�พักอาศัยเป็นของตนเอง แตกต่างกัน มีการ
กระท�าความผิดเกี�ยวกับทรัพย์ ไม่แตกต่างกัน ทั�งนี�  การกระท�าความผิดเกี�ยวกับทรัพย์อาจเกิดจากการ
ได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื�นๆที�แวดล้อม ส่วนปัจจัยด้านสถานภาพทางครอบครัวอาจส่งผลกระทบกับ
ผู้ต้องขังเพียงบางส่วนเท่านั�น  
 

12. ขอ้เสนอแนะส�าหรบัการวิจัยต่อไป 
1. จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที�ส่งผลต่อการกระท�าผิดเกี�ยวกับทรัพย์มากที�สุด  คือการ

เลียนแบบการกระท�าผิด รองลงมา ความไม่เข้าใจในกฎหมาย ดังนั�น ผู้เกี�ยวข้องจึงควรพิจารณาวางแผน
เพื�อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในทิศทางที�ถูกต้องแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน เพื�อแก้ไขปั�หา
ดังกล่าว 
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2. ควรมีการวิจัยในเชิงคุณภาพเกี�ยวกับปัจจัยที�ส่งผลต่อการกระท�าความผิดเกี�ยวกับทรัพย์
ของผู้ต้องขัง ทั�งนี�  เพื�อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที�สามารถน�ามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปั�หาได้อย่างลึกซึ� งมาก
ยิ�งขึ�น 
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