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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องนี้วัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะการกระทําความผิดทางอาญาของขาราชการตํารวจ
ปจจัยภูมิหลังทางสังคม
ปจจัยทางดานจิตวิทยา และกระบวนการคบหาสมาคมที่แตกตางกันที่มีอิทธิพลตอการกระทําความผิดทางอาญาของขาราชการตํารวจ และ
เพื่อนําความรูที่ไดจากการศึกษามาเสนอแนวทางปองกัน และแกไขการกระทําความผิดทางอาญาของขาราชการตํารวจตอไป โดยได
ดําเนินการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับประชากรที่ศึกษาซึ่งเปนอดีตขาราชการตํารวจ
ซึ่งกระทําความผิดทางอาญา และตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก และถูกคุมขังในเรือนจํา หรือทัณฑสถานของกรมราชทัณฑในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งเปนประชากรเปาหมายที่มีอยูทั้งหมดในชวงเวลาที่ทําการศึกษาวิจัย รวมทั้งสิ้น 198 คน สวนการศึกษา
วิจยั ในเชิงคุณภาพไดดําเนินการสัมภาษณขอมูลในระดับลึก (In-depth interview) จากอดีตขาราชการตํารวจซึ่งกระทําผิดทางอาญา และ
ตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก และถูกคุมขังในเรือนจํา และทัณฑสถานของกรมราชทัณฑในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ใน
ความผิดฐานฆาผูอื่น และความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด จํานวน 20 คน
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบวา สาเหตุของการกระทําผิดทางอาญาฐานฆาผูอื่น และการกระทําผิด พ.ร.บ. ยาเสพติดของ
ประชากรที่ศึกษา มีดังนี้
1. สาเหตุจากผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชามีพฤติกรรมไมดี ผูบังคับบัญชาสอนใหกระทําผิด ผูบังคับบัญชาใชใหกระทําผิด
ผูบังคับบัญชาทําใหเห็นวาเรื่องที่ผิดกฎหมายเปนเรื่องปกติธรรมดา ผูบังคับบัญชาใหคอยดูแล และรับใชอยูเปนประจํา และจากการที่
ประชากรที่ศึกษาไดเชื่อฟง และปฏิบัติตามผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด
2. สาเหตุจากการคบเพื่อน มีเพื่อนรวมงานที่กระทําผิดกฎหมาย เพื่อนชวน กระทําตามเพื่อน ชวยเหลือเพื่อน เพื่อนสอนให
กระทําผิด ทํางานใกลชิดกับเพื่อนที่มีพฤติกรรมที่ไมดี เพื่อนทําใหเห็นวาสิ่งที่ผิดกฎหมายเปนสิ่งที่ถูกตอง เพื่อนสอนใหรูถึงชองทางใน
การเลี่ยงกฎหมาย
3. สาเหตุจากการมีประสบการณเกี่ยวของกับอาชญากรรม ประชากรที่ศึกษามีหนาที่ และคลุกคลีอยูกับผูกระทําผิดกฎหมาย
รับทราบปญหา และเผชิญกับปญหาอาชญากรรมบอย ๆ ทํางานอยูในสายงานที่ตองพบปะ และสัมพันธกับผูกระทําผิด
ขอเสนอแนะและแนวทางปองกันและแกไขการกระทําผิดความผิดทางอาญาของขาราชการตํารวจ
ในดานผูบังคับบัญชา สํานักงานตํารวจแหงชาติตะตองใหความสําคัญในเรื่องของการกําชับ กวดขัน ควบคุมความประพฤติ
ของเจาหนาที่ตํารวจโดยเฉพาะผูที่เปนผูบังคับบัญชาจะตองทําตนเปนตัวอยาง แบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา ในดานการคบเพื่อน
สํานักงานตํารวจแหงชาติจะตองใหความสําคัญกับเจาหนาที่ตํารวจทุกคน โดยเฉพาะระดับชั้นประทวนซึ่งเปนขาราชการชั้นผูนอย และสิ่ง
ที่สําคัญจะตองมีการควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติ ความเปนอยูในการปฏิบัติหนาที่และในการดํารงชีวิตในดานครอบครัวอยางใกลชิด ใน
ดานการมีประสบการณเกี่ยวของกับอาชญากรรม การที่จะมอบหมายหรือใหเจาหนาที่ตํารวจบางนายทําการสืบสวนสอบสวนในทางลับ
หรือจะตองเขาไปคลุกคลีอยูกับกลุมผูกระทําผิดเปนเวลานาน ๆ จะตองมีการพิจารณาคัดเลือกตํารวจที่ดีมีความรูความสามารถ และจะตอง
มีอุดมการณของการเปนผูพิทักษสันติราษฎรอยางแทจริง สํานักงานตํารวจแหงชาติจะตองเรงเสริมสรางในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม
คานิยม และในเรื่องของทัศนคติในการยอมรับพฤติกรรมอาชญากรรมอยางเรงดวน และใหความสําคัญในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากร ใหเปนผูที่มีความรูความชํานาญในวิชาชีพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวัฒนธรรมรองที่ไมดี ไมถูกตอง ผิดกฎหมาย ของบุคลากร
ในองคกรตํารวจใหหมดสิ้นไป แลวหันมาสงเสริมทํานุบํารุงองคกรตํารวจใหเปนสถาบันที่เปนที่พึ่งของประชาชนไดอยางแทจริง
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ABSTRACT
The purpose of this research was to investigate the characteristics of criminal behavior of
police officers by considering social background and psychological factors, and any differential
association process affecting their criminal behavior; and to provide recommendations for preventive
guidelines and solutions to the criminal behavior. The research was carried out by both quantitative and
qualitative approaches.
Regarding the quantitative research, the data were collected without sampling by giving a
questionnaire to the whole retired police who had committed criminal behavior, were judged with
imprisonment, and were jailed in prisons or penal institutions of the Department of Corrections in
Bangkok and the outskirting provinces (N = 198). For the qualitative research, in-depth interviews
were conducted with 20 retired police who committed the criminal offense of either committing
murder or breaking the Drug Act, were judged with imprisonment, and were jailed in prisons or penal
institutions of the Department of Corrections in Bangkok and the outskirting provinces.
From the study, it was found that the causes of their criminal behavior of committing
murder or breaking the Drug Act were as follows.
1. The cause from superiors: The superiors had bad behavior; taught them to commit
offenses; used them to commit offenses; showed them that illegal activities were common; assigned
them to look after and serve them regularly; and the lower ranks strictly obeyed and followed the
superiors.
2. The cause from friends: Their friends broke the laws, and persuaded them to do the
same. They followed their friends; helped their friends; were taught to commit offenses; worked
closely to friends with bad behavior; were taught that illegal activities were the right things; and were
taught the ways to avoid the law.
3. The cause from criminal experience: Their duties were close to those who committed
illegal offenses. They regularly were informed of and confronted by criminal problems; and had to
work in contact with the offenders.
Recommendations and guidelines for preventive and solutions for criminal behavior of
police officers were as follows.
Regarding the superiors, the Royal Thai Police must place an emphasis on the strictness
and control of police behavior. Especially, the superiors must be good examples or role models for the
police under their supervision. With friends, Royal Thai Police must recognize the roles of all police,
especially noncommissioned police with lower ranks. It is important to have strict control and close
monitoring of their practices on duty as well as their families. According to their experience with
criminals, competent police must be considered and selected when assigning someone to conduct a
secret investigation or to work closely with those who commit offenses repeatedly for a long period.
The police must have an intention of being real peace officers. Royal Thai Police must urgently
promote morals, ethics, values, and attitude toward the non-acceptance of criminal behavior. The
potential of personnel with professional knowledge and skills should be encouraged. Their bad,
incorrect, illegal behavior and the sub-culture of personnel in police organizations should be changed
or eliminated. The police organizations should be then promoted as real institution for the people’s
reliance.
KEY WORDS : ANALYSIS / CRIMINAL BEHAVIOR / POLICE OFFICERS
174 p. ISBN 974-04-4103-3

