642

KKU Res. J. 2013; 18(4)
KKU Res. J. 2013; 18(4): 642-650
http : //resjournal.kku.ac.th

การวิเคราะหเชิงสถิติหลายตัวแปรของคดีอาญาระดับจังหวัดของ
ประเทศไทย
A Multivariate Statistical Analysis of Crime in Provincial Level of
Thailand
ปราโมทย ครองยุทธ*, กุลยา พัฒนากูล, ยุภาพร ตงประสิทธิ์, วิชุดา ไชยศิวามงคล, สุพรรณี อึ้งปญสัตวงศ,
รังสรรค เนียมสนิท และอํานวย มณีศรีวงศกูล
Pramote Krongyuth*, Kunlaya Pattanagul, Yuparporn Tongrasit, Wichuda Chaisiwamongkol,
Supunnee Ungpansattawong, Rungson Naimsanit and Amnuay Maneesriwongul
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
*Correspondent author: kpramo@kku.ac.th

บทคัดยอ
การวิจยั นีผ้ วู จิ ยั วิเคราะหขอ มูลคดีอาญาระดับจังหวัดโดยใชเทคนิคการวิเคราะหหลายตัวแปร 3 วิธคี อื การ
วิเคราะหปจ จัย การวิเคราะหการจัดกลุม และการวิเคราะหดสิ คริมแิ นนต การวิเคราะหปจ จัยใชเพือ่ ลดจํานวนตัวแปร
ทีใ่ ชในการวิจยั จํานวน 25 ตัวแปรใหอยูใ นเทอมของจํานวนปจจัยทีไ่ มมคี วามสัมพันธกนั จากนัน้ นําคะแนนปจจัยมา
วิเคราะหการจัดกลุมเพื่อหากลุมจังหวัดที่มีลักษณะคลายกันใหอยูในกลุมเดียวกัน และประเมินผลการจัดกลุมดวย
การวิเคราะหดิสคริมิแนนต ผลการวิเคราะหปจจัยไดปจจัยจํานวน 6 ปจจัย โดยที่ทั้ง 6 ปจจัยสามารถอธิบายความ
แปรปรวนไดรอยละ 81.3 ของความแปรปรวนรวม การวิเคราะหการจัดกลุมสามารถจัดจังหวัดจํานวน 75 จังหวัด
ออกเปน 15 กลุม กลุมที่ 1 ซึ่งเปนกลุมที่ใหญที่สุดมีจํานวน 49 จังหวัด กลุมที่ 2 3 4 และ 5 มีจังหวัดจํานวน 5 6 2 และ
3 จังหวัด ตามลําดับ กลุม จังหวัดทีเ่ หลือจํานวน 10 กลุม มีเพียงกลุม ละ 1 จังหวัดไดแกจงั หวัด ชลบุรี ชุมพร เชียงใหม
นครราชสีมา นครศรีธรรมราช พิษณุโลก สงขลา สมุทรปราการ สุราษฏรธานี และอุดรธานี ในการวิเคราะหดิสคริ
มิแนนตสามารถทํานายจังหวัดไดถูกตองจํานวน 74 จาก 75 จังหวัด (98.7%) มีทํานายผิดเพียงจังหวัดเชียงรายที่อยู
ในกลุมที่ 3 แตทํานายวาอยูในกลุมที่ 1

ABSTRACT
Provincial crime data was analyzed using three multivariate statistical techniques; factor, cluster and
discriminant analyses. Factor analysis was utilized to reduce the 25 variables into a fewer set of uncorrelated factors.
The factor scores were then used in cluster analysis to find the homogenous provincial group. Subsequently,
discriminant analysis was utilized to assess the result of cluster analysis. Factor analysis resulted in six factors and
account for 81.3% of the total variance. Cluster analysis clustered the 75 provinces into 15 homogeneous groups.
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The first cluster, which was the biggest, composed of 49 provinces. The second, third, fourth and fifth clusters
composed of 5,6, 2 and 3 provinces, respectively. The remaining ten clusters consisted of only one province including
Chon Buri, Chumhon, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima, Nakhon Si Thammarat, Phitsanulok, Songkhla, Samut
Prakan, Surat Thani and Udon Thani. In discriminant analysis, 74 out of 75 (98.7%) provinces can be correctly
predicted in which only Chiang Rai province in cluster 3 was incorrectly assigned to cluster 1.
คําสําคัญ: คดีอาญา จังหวัด การวิเคราะหหลายตัวแปร
Keywords: Crime, Province, Multivariate analysis

1. บทนํา
อาชญากรรมเปนปญหาสังคมทีก่ อ ใหเกิดความ
เสียหายตั้งแตระดับบุคคล สังคม และประเทศ ซึ่งความ
เสียหายดังกลาวนอกจากวัดเปนมูลคาเงินไดแลวบางครัง้
ก็ไมสามารถวัดเปนมูลคาของเงินได เชน ความหวาดกลัว
ในการดําเนินชีวติ ประจําวัน และความวิตกกังวล เปนตน
เปนที่ยอมรับกันวาปญหาอาชญากรรมเปนเครื่องชี้หรือ
มีผลตอระดับคุณภาพชีวิตและทรัพยสินอยางหนึ่งของ
สังคมและประเทศ จะเห็นวารัฐบาลทุกรัฐบาล และหนวย
งานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักงานตํารวจแหง
ชาติพยายามหาวิธีปองกัน และลดการเกิดอาชญากรรม
เพื่อใหคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในประเทศ
ดีขึ้น แตละปตองใชงบประมาณ ตลอดจนเจาหนาที่เปน
จํานวนมาก อยางไรก็ตาม ลักษณะการเกิดอาชญากรรม
หรือคดีอาญาในแตละพื้นที่มีความแตกตางกันขึ้นอยูกับ
รูปแบบการดําเนินชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชน เมือง
หรือจังหวัด สงผลใหแนวทางการปองกันและลดการเกิด
อาชญากรรม หรือจํานวนคดีอาญาในแตละพื้นที่ยอมมี
ความแตกตางกัน
สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนหนวยงานบังคับ
ใช ก ฎหมายที่ มี ห น า ที่ โ ดยตรงในการป อ งกั น และลด
อาชญากรรมไดรวบรวมขอมูลสถิติคดีอาญาออกเปน 5
กลุม คือ 1. คดีอกุ ฉกรรจและสะเทือนขวัญ 2. คดีชวี ติ ราง
กาย และเพศ 3. คดีประทุษรายตอทรัพย 4. คดีที่นาสนใจ
และ5. คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย แตละกลุมมีจํานวนตัวแปร
แตกตางกันไป โดยรวบรวมเปนรายจังหวัด แตละจังหวัด
มีตํารวจภูธรจังหวัดรับผิดชอบ ซึ่งตํารวจภูธรจังหวัดจะ

ขึ้นอยูกับกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 ถึง 9 และศูนย
ปฏิบตั กิ ารตํารวจชายแดนภาคใต ยกเวนกรุงเทพมหานคร
จะขึ้นอยูกับกองบัญชาการตํารวจนครบาล ดังไดกลาว
ขางตนแลววา ลักษณะการเกิดอาชญากรรม หรือคดีอาญา
ในแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน ประกอบกับมีขอมูลที่
รวบรวมโดยสํานักงานตํารวจแหงชาติขางตน และงาน
วิจัยที่ใชการวิเคราะหเชิงสถิติหลายตัวแปรกับขอมูลคดี
อาญาในประเทศกรีก (1) ระดับเมืองจํานวน 600 เมือง
ในประเทศแคนาดา (2) ใชตัวแปรจํานวน 25 ตัวแปร
สกัดปจจัยไดจํานวน 4 ปจจัย ทั้ง 4 ปจจัยอธิบายความ
แปรปรวนไดรอยละ 53 ของความแปรปรวนรวม (Total
Variance) จากนั้นใชการวิเคราะหการจัดกลุม (Cluster
Analysis) จัดกลุมเมืองตามพื้นที่ได 4 กลุม และระดับ
เมืองจํานวน 100 เมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา (3) สกัด
ปจจัยได 7 ปจจัย ทั้ง 7 ปจจัย อธิบายความแปรปรวนได
รอยละ 79.7 ของความแปรปรวนรวม ใชการวิเคราะหการ
จัดกลุม ไดจํานวน 2 กลุม คือ เมืองที่ปลอดภัยจํานวน 54
เมือง ที่เหลือเปนเมืองที่ไมปลอดภัย การวิเคราะหดิสคริ
มิแนนตสามารถทํานานไดถกู ตอง รอยละ 88 ดังนัน้ ผูว จิ ยั
จึงสนใจทีจ่ ะใชการวิเคราะหเชิงสถิตหิ ลายตัวแปร เพือ่ หา
ลักษณะของการเกิดคดีอาญา (Crime Pattern) ในแตละ
จังหวัดของประเทศ ผลการวิจัยนาจะเปนประโยชนกับ
ตํารวจภูธรจังหวัด กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค หรือ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ สามารถใชเปนแนวทางในการ
วางแผนปองกันและลดอาชญากรรม หรือคดีอาญาใน
แตละจังหวัดของประเทศได ยังผลใหประชาชนมีความ
สุขและมีคุณภาพชีวิตและทรัพยสินเพิ่มมากขึ้น
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2. วิธีดําเนินการวิจัย
ขอมูลทีใ่ ชในการวิจยั เปนจํานวนคดีอาญาทีร่ บั
แจง(Reported) รวบรวมโดยสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใช
ขอมูลปปฏิทินพ.ศ. 2553 (4) จําแนกตามตัวแปรตางๆ
จํานวน 30 ตัวแปรแสดงในตารางที่ 1 มีจังหวัดจํานวน
75 จังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นตอนดําเนิน
การวิจัยดังนี้
1. หาปจจัย (Factor) ของคดีอาญาเพื่อลด
จํานวนตัวแปรสําหรับการวิเคราะหในขั้นตอไปดวยการ
วิเคราะหปจ จัย (Factor Analysis) โดยแปลงตัวแปรทุกตัว
เปนตัวแปรมาตรฐานกอนการวิเคราะห สกัดปจจัยดวยวิธี
องคประกอบมุขสําคัญ (Principal Component Method)
โดยที่ จํานวนปจจัยพิจารณาที่คาเฉพาะ (Eigenvalue)
มากกวา 1 และหมุนแกนดวยวิธี Varimax
2. จากปจจัยที่ไดในขอ 1 นําคะแนนปจจัย
(Factor Scores) มาวิเคราะหการจัดกลุม เพื่อใหไดกลุม
จังหวัดที่มีลักษณะของการเกิดคดีอาญาคลายกันอยูใน
กลุมเดียวกัน โดยใชวิธีรวมกลุมหลายวิธีที่แตกตางกัน
เปนตนวา Average Linkage Complete Linkage Single
Linkage Centroid Linkage และMedian Linkage จากนัน้
ตรวจสอบความเหมาะสมของกลุมจังหวัดดวยวิธีการวิ
เคราะหดิสคริมิแนนต (Discriminant Analysis)

3. ผลการวิจัย
1. การวิเคราะหปจจัย
ผูว จิ ยั ตรวจสอบคาของแตละตัวแปรในเบือ้ งตน
พบวา ไมพบวามีการรับแจงคดี ปลนชิงรถยนตโดยสาร
หรือตัวแปร X21 ในทุกจังหวัด และมีตัวแปรจํานวน 4
ตัวแปรคือ X4: ลักพาเรียกคาไถ X13: รีดเอาทรัพย X22:
ปลนชิงรถแท็กซี่ และ X23: ขมขืนและฆา ที่มีการรับแจง
เพียงบางจังหวัดเทานัน้ และเกิดขึน้ จํานวนนอยมาก ผูว จิ ยั
จึงไมนําตัวแปรเหลานี้มาวิเคราะหในงานวิจัยครั้งนี้
ผลการวิเคราะหปจจัยสามารถสกัดปจจัยได
จํานวน 6 ปจจัย ชื่อและตัวแปรในแตละปจจัย อีกทั้ง
รอยละของความแปรปรวนทีแ่ ตละปจจัยอธิบายไดแสดง
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ในตารางที่ 2 โดยที่ทั้ง 6 ปจจัยสามารถอธิบายความ
แปรปรวนไดรอยละ 81.3 ของความแปรปรวนรวม หรือ
กลาวอีกอยางหนึ่งวา จํานวนคดีอาญาในตัวแปรจํานวน
25 ตัวแปรสามารถอธิบายไดดวยปจจัยจํานวน 6 ปจจัย
2. การวิเคราะหการจัดกลุม
ผูวิจัยนําคะแนนปจจัยของแตละปจจัยมาเปน
เกณฑในการจัดกลุมจังหวัดโดยใชวิธีรวมกลุมหลายวิธี
ดังกลาวขางตน พบวาแตละวิธีใหผลการจัดกลุมไมแตก
ตางกันมากนัก ทายทีส่ ดุ แลวผูว จิ ยั เลือกวิธรี วมกลุม แบบ
Average Linkage ระหวางกลุม และจัดจังหวัดออกเปน
15 กลุมดังแสดงในตารางที่ 3 และรูปที่ 1 ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของกลุมจังหวัดดวยการวิเคราะหดิสคริ
มิแนนต พบวาสามารถทํานายผลการจัดกลุมไดถูกตอง
รอยละ 98.7 โดยทีท่ าํ นายผิดเพียงจังหวัดเดียวคือ เชียงราย
ทีผ่ ลการวิจยั จัดใหอยูก ลุม ที่ 3 แตวเิ คราะหดสิ คริมแิ นนต
ทํานายวาอยูในกลุมที่ 1 คาเฉลี่ยของคะแนนปจจัยพรอม
ทั้งลําดับที่ในแตละกลุมจังหวัดแสดงในตารางที่ 4
จากตารางที่ 3 จะเห็นวากลุมที่ 1 มีจํานวน
49 จังหวัด กลาวคือจังหวัดจํานวน 49 จังหวัดจาก 75
จั ง หวั ด มี ลั ก ษณะของการเกิ ด คดี อ าญาคล า ยกั น ใน
จํ า นวนนี้ อ ยู ใ นกองบั ญ ชาการตํ า รวจภู ธ รภาค 2 4 6
และ 7 จํานวนเทากันคือ 7 จังหวัด รองลงมาอยูในกอง
บัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 และ 5 จํานวนเทากันคือ 6
จังหวัดอยูในกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 8 จํานวน 4
จังหวัด ภาค 9 จํานวน 3 จังหวัด และอยูใ นกองบัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค 3 จํานวน 2 จังหวัด กลุมที่ 2 มีจํานวน 5
จังหวัดประกอบดวยจังหวัด กาญจนบุรี ชัยภูมิ บุรีรัมย
สุรินทร และอุบลราชธานี กลาวคือจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด
นี้มีลักษณะของการเกิดคดีอาญาคลายกัน ในจํานวนนี้มี
จังหวัดกาญจนบุรีอยูในกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 7
จังหวัดที่เหลือทั้งหมดในกลุมที่ 2 อยูในกองบัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค 3 กลุมที่ 3 มีจํานวน 6 จังหวัดประกอบ
ดวยจังหวัดขอนแกน เชียงราย เพชรบูรณ มหาสารคาม
รอยเอ็ด และศรีสะเกษ ในจํานวนนี้อยูในกองบัญชาการ
ตํ า รวจภู ธ รภาค 4 จํ า นวน 3 จั ง หวั ด คื อ ขอนแก น
มหาสารคาม และรอยเอ็ด จังหวัดที่เหลือคือ เชียงราย
เพชรบูรณ และศรีสะเกษ อยูใ นกองบัญชาการตํารวจภูธร
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ภาค 5 6 และ 3 ตามลําดับ กลุม ที่ 4 มี 2 จังหวัดทีม่ ลี กั ษณะ
คลายกันคือ นนทบุรี และปทุมธานี ทั้ง 2 จังหวัดนี้อยูใน
กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 กลุมที่ 5 มี 3 จังหวัด
ประกอบดวยจังหวัดนราธิวาส ปตตานี และยะลา จะเห็น

วา ทั้งหมดอยูในศูนยปฏิบัติการตํารวจชายแดนภาคใต
ตั้งแตกลุมที่ 6 จนถึงกลุมที่ 15 แตละกลุมมีสมาชิกเพียง
จังหวัดเดียว แสดงวาจังหวัดเหลานีม้ ลี กั ษณะของการเกิด
คดีอาญาไมเหมือนหรือตางจากจังหวัดอื่นๆ

รูปที่ 1. กลุมจังหวัดตามผลการจัดกลุม โดยตัวเลขกํากับจังหวัดเปนกลุมจังหวัดตามผลที่จัดได
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ตารางที่ 1. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ชื่อตัวแปร
คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ
X1: ฆาผูอื่นโดยเจตนา (Murder)
X2: ปลนทรัพย (Gang robbery)
X3: ชิงทรัพย ( Robbery)
X4: ลักพาเรียกคาไถ ( Kidnapping)
X5: วางเพลิง ( Arson)
คดีเกี่ยวกับชีวิต รางกาย และเพศ
X6: ฆาผูอื่นโดยไมเจตนา ( Manslaughter)
X7: ทําใหตายโดยประมาท ( Death by negligence)
X8: พยายามฆา ( Attempted to murder)
X9: ทํารายรางกาย ( Assault)
X10: ขมขืนกระทําชําเรา ( Rape)
คดีประทุษรายตอทรัพย
X11: ลักทรัพย ( Theft)
X12: วิ่งราวทรัพย ( Snatching)
X13: รีดเอาทรัพย ( Blackmail)
X14: กรรโชค ( Extortion)
X15: รับของโจร ( Receiving stolen property)
X16: ทําใหเสียทรัพย ( Vandalism)
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ชื่อตัวแปร
คดีอาญาที่นาสนใจ
X17: โจรกรรมรถจักรยานยนต (Motorcycle
theft)
X18: โจรกรรมรถยนต ( Car theft)
X19: โจรกรรมโค-กระบือ ( Cattle theft)
X20: โจรกรรมเครื่องมือเกษตร ( Agriculture
instruments theft)
X21: ปลนชิงรถยนตโดยสาร ( Bus robbery)
X22: ปลนชิงรถแท็กซี่ ( Taxi robbery)
X23: ขมขืนและฆา ( Rape and kill)
X24: ฉอโกง ( Cheater and fraud)
X25: ยักยอก ( Misappropriation)
คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย
X26: พ.ร.บ. อาวุธปน ( Weapon Act)
X27: พ.ร.บ. การพนัน ( Gambling Act)
X28: พ.ร.บ. ยาเสพติด ( Narcotics Act)
X29: พ.ร.บ. ปรามการคาประเวณี
( Prostitution Act)
X30: มีและเผยแพรวัตถุลามก ( Materials Act)
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ตารางที่ 2. ปจจัย และตัวแปรในปจจัย
ปจจัย
ตัวแปรในปจจัย
(Factor loading/ Communality)
F1: ปจจัยความผิดเกี่ยวกับ
X2: ปลนทรัพย (0.649/ 0.802)
ทรัพย ยานพาหนะ
X3: ชิงทรัพย (0.836/ 0.818)
และยาเสพติด
X11: ลักทรัพย (0.865/0.947)
X12: วิ่งราวทรัพย (0.798/0.905)
X14: กรรโชค ( 0.715/0.799)
X15: รับของโจร (0.555/0.647)
X17: โจรกรรมรถจักรยานยนต (0.853/0.913)
X18: โจรกรรมรถยนต ( 0.840/0.814)
X24: ฉอโกง ( 0.636/0.811)
X25: ยักยอก ( 0.690/0.783)
X28: พ.ร.บ. ยาเสพติด (0.725/0.821)
X6: ฆาผูอื่นโดยไมเจตนา (0.517/ 0.664)
F2: ปจจัยความผิดเกี่ยวกับ
การทํารายรางกาย
X9: ทํารายรางกาย ( 0.799/0.909)
อาวุธปน และการพนัน
X10: ขมขืนกระทําชําเรา ( 0.756/0.803)
X16: ทําใหเสียทรัพย ( 0.666/0.839)
X26: พ.ร.บ. อาวุธปน ( 0.661/0.746)
X27: พ.ร.บ. การพนัน ( 0.825/0.760)
X1: ฆาผูอื่นโดยเจตนา (0.919/0.957)
F3: ปจจัยความผิดเกี่ยวกับ
การฆา และวางเพลิง
X5: วางเพลิง ( 0.578/0.660)
X8: พยายามฆา ( 0.866/0.927)
X29:การคาประเวณี (0.853/0.904)
F4: ปจจัยความผิดเกี่ยวกับ
การคาประเวณี และ
X30: มีและเผยแพรวัตถุลามก ( 0.881/0.880)
วัตถุลามก
X19: โจรกรรมโค-กระบือ ( 0.545/0.695)
F5: ปจจัยความผิดเกี่ยวกับ
โจรกรรมโค-กระบือ
X20: โจรกรรมเครื่องมือเกษตร (0.851/0.781)
และเครื่องมือเกษตร
X7: ทําใหตายโดยประมาท ( 0.779/0.749)
F6: ปจจัยความผิดเกี่ยวกับ
ทําใหตายโดยประมาท

รอยละของความ
แปรปรวนที่อธิบายได
29.193

18.684

11.181

9.015

7.868

5.318
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ตารางที่ 3. ผลการจัดกลุมจังหวัด
กลุมที่
จังหวัด
1 กระบี่ กาฬสินธุ กําแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ตรัง
ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครสวรรค นาน
ประจวบคีรีขันธุ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พัทลุง
พิจิตร เพชรบุรี แพร ภูเก็ต มุกดาหาร แมฮองสอน ยโสธร ระนอง
ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลําปาง ลําพูน เลย สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร สระแกว สระบุรี สิงหบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี
หนองคาย หนองบัวลําภู อางทอง อุตรดิตถ อุทัยธานี อํานาจเจริญ
2 กาญจนบุรี ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร อุบลราชธานี
3 ขอนแกน เชียงราย เพชรบูรณ มหาสารคาม รอยเอ็ด ศรีสะเกษ
4 นนทบุรี ปทุมธานี
5 นราธิวาส ปตตานี ยะลา
6 ชลบุรี
7 ชุมพร
8 เชียงใหม
9 นครราชสีมา
10 นครศรีธรรมราช
11 พิษณุโลก
12 สงขลา
13 สมุทรปราการ
14 สุราษฏรธานี
15 อุดรธานี
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ตารางที่ 4. คาเฉลี่ย (ลําดับที่) ของคะแนนปจจัยในแตละกลุมจังหวัด
กลุมที่
F1
F2
F3
F4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

-0.157 (7)
-0.675 (14)
-0.268 (9)
2.374 (4)
-0.168 (8)
4.366 (1)
-1.569 (15)
3.519 (2)
-0.656 (13)
-0.645 (12)
-0.034 (6)
1.607 (5)
2.620 (3)
-0.368 (10)
-0.422 (11)

-0.395 (13)
1.430 (5)
0.973 (7)
-0.053 (11)
-1.648 (15)
0.744 (8)
-0.313 (12)
-0.762 (14)
3.622 (1)
2.851 (2)
0.604 (9)
0.481 (10)
1.521 (4)
1.677 (3)
1.013 (6)

-0.291 (11)
-0.209 (9)
-0.282 (10)
-0.514 (14)
3.417 (1)
-0.342 (13)
0.404 (5)
0.192 (7)
-0.323 (12)
2.906 (3)
-0.601 (15)
2.022 (4)
0.388 (6)
3.004 (2)
0.114 (8)

เมือ่ พิจารณาคะแนนปจจัยในแตละกลุม ซึง่ ราย
ละเอียดแสดงในตารางที่ 4 ดวยขอจํากัดของเนื้อที่ใน
ที่นี้จึงขออธิบายเพียงบางกลุมจังหวัดเทานั้น จะเห็นวา
กลุมที่ 1 ซึ่งมีจังหวัดจํานวน 49 จังหวัดจาก 75 จังหวัด
ที่มีลักษณะของการเกิดคดีอาญาคลายกัน พบวาคาเฉลี่ย
ของคะแนนปจจัยในกลุมนี้มีคานอยกวา 0 ทุกปจจัย
นั่นคือ มีคะแนนปจจัยตํ่ากวาคาเฉลี่ยทุกปจจัย กลาวได
วา ลักษณะการเกิดคดีอาญาในจังหวัดกลุมนี้ไมสูงนัก
ทุกปจจัย เมื่อเทียบกับกลุมจังหวัดอื่น โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ปจจัย F2 ปจจัยความผิดเกี่ยวกับการทํารายรางกาย
อาวุธปน และการพนัน และปจจัย ปจจัย F3: ปจจัยความ
ผิดเกี่ยวกับการฆา และวางเพลิง มีคะแนนปจจัย ลําดับที่
13 และ 11 ตามลําดับ กลุมที่ 5 มี 3 จังหวัดประกอบดวย
นราธิวาส ปตตานี และยะลาที่มีลักษณะของการเกิดคดี
อาญาคลายกัน นับวาเปนการถูกตองที่ทางราชการจัดให
จังหวัดทั้งสามอยูในศูนยปฏิบัติการตํารวจชายแดนภาค
ใต คะแนนปจจัยในกลุมนี้พบวา ปจจัย F3: ปจจัยความ
ผิดเกี่ยวกับการฆา และวางเพลิง มีคาสูงมากเปนลําดับที่
1 แตคะแนนปจจัย F2: ปจจัยความผิดเกี่ยวกับการทําราย

-0.055 (7)
-0.067 (8)
-0.346 (9)
-0.536 (12)
0.588 (5)
4.920 (2)
5.668 (1)
-0.973 (13)
0.237 (6)
-0.380 (10)
-1.038 (14)
0.905 (4)
-2.073 (15)
1.100 (3)
-0.426 (11)

F5

F6

-0.020 (6)
0.277 (5)
-0.539 (11)
-0.456 (9)
-0.420 (8)
-1.070 (14)
-0.532 (10)
1.020 (4)
1.073 (3)
-0.058 (7)
3.075 (2)
5.992 (1)
-2.789 (15)
-1.030 (13)
-0.662 (12)

-0.202 (9)
-0.376 (11)
1.299 (3)
0.070 (6)
0.224 (5)
-0.627 (13)
0.348 (4)
3.709 (2)
-0.165 (7)
-1.020 (14)
-0.459 (12)
-0.308 (10)
-2.789 (15)
-0.169 (8)
1.428 (1)

รางกาย อาวุธปน และการพนัน มีคานอยที่สุด กลาวได
วาจังหวัดในกลุม ที่ 5 นีม้ คี ดีเกีย่ วกับการฆาและวางเพลิง
สูง แตไมคอยมีคดีเกี่ยวกับการทํารายรางกาย อาวุธปน
และการพนัน กลุมที่ 6 มีจังหวัดเดียวคือ ชลบุรี ซึ่งอยู
ในกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 2 มีคะแนนปจจัย F1:
ปจจัยความผิดเกี่ยวกับทรัพย ยานพาหนะและยาเสพติด
สูงมากเปนลําดับที่ 1 กลาวไดวา จังหวัดชลบุรีมีคดีเกี่ยว
กับทรัพย ยานพาหนะและยาเสพติดสูงมากเมื่อเทียบกับ
กลุมจังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคดียาเสพติดพบวา
มีมากที่สุดในประเทศ คะแนนปจจัย F4: ปจจัยความผิด
เกี่ยวกับการคาประเวณี และวัตถุลามก มีมากเปนลําดับ
ที่ 2 แสดงวาจังหวัดชลบุรีมีคดีเกี่ยวกับการคาประเวณี
และวัตถุลามก สูงเชนกัน กลุมที่ 7 จังหวัดชุมพร พบวา
คะแนนปจจัย F4: ปจจัยความผิดเกี่ยวกับการคาประเวณี
และวัตถุลามก มีคามากเปนลําดับที่ 1 และคะแนนปจจัย
F1: ปจจัยความผิดเกี่ยวกับทรัพย ยานพาหนะและยาเสพ
ติด มีคานอยที่สุด กลาวไดวา จังหวัดชุมพรวามีคดีเกี่ยว
กับการคาประเวณีและวัตถุลามก สูง แตคดีเกีย่ วกับทรัพย
ยานพาหนะและยาเสพติดนอย กลุม ที่ 8 จังหวัดเชียงใหม
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พบวามีคะแนนปจจัย F1 มากเปนลําดับที่ 2 รองจากชลบุรี
และมีคะแนนปจจัย F6: ปจจัยความผิดเกี่ยวกับทําใหตาย
โดยประมาท มากเปนลําดับที่ 2 เชนกัน แตคะแนนปจจัย
F2: ปจจัยความผิดเกี่ยวกับการทํารายรางกาย อาวุธปน
และการพนัน มีคา นอยเปนลําดับที่ 14 กลาวไดวา จังหวัด
เชียงใหมมีคดีเกี่ยวกับทรัพย ยานพาหนะและยาเสพ
ติด และคดีทําใหตายโดยประมาทสูง กลุมที่ 13 จังหวัด
สมุทรปราการ พบวามีคะแนนปจจัย F4: ปจจัยความผิด
เกีย่ วกับการคาประเวณี และวัตถุลามก F5: ปจจัยความผิด
เกีย่ วกับโจรกรรมโค-กระบือและเครือ่ งมือเกษตร และ F6:
ปจจัยความผิดเกี่ยวกับทําใหตายโดยประมาท นอยที่สุด
แตมีคะแนนปจจัย F1 และ F2 อยูลําดับที่ 3 และ 4 ตาม
ลําดับ กลุมที่ 15 ซึ่งมีจังหวัดเดียวเชนกันคือ อุดรธานี
พบวามีคะแนนปจจัย F6: ปจจัยความผิดเกี่ยวกับทําให
ตายโดยประมาท มากทีส่ ดุ แตคะแนนปจจัยอืน่ มีคา ไมสงู
หรือตํ่าจนเกินไปนัก จึงทําใหจังหวัดอุดรธานีมีลักษณะ
ของการเกิดคดีอาญาตางจากจังหวัดอื่นคือ มีคดีเกี่ยวกับ
ทําใหตายโดยประมาทสูง
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จังหวัดจาก 75 จังหวัดที่มีลักษณะของการเกิดคดีอาญา
คลายกัน หรือกลาวอีกอยางหนึ่งวา ลักษณะของการเกิด
คดีอาญาในจังหวัดของกลุมนี้มีไมสูงมากในทุกปจจัย
จังหวัดในกลุม นีก้ ระจายอยูใ นกองบัญชาการตํารวจภูธร
ภาค 1 ถึง 9 จังหวัดนราธิวาส ปตตานี และยะลา ทั้งหมด
อยูใ นศูนยปฏิบตั กิ ารตํารวจชายแดนภาคใตมลี กั ษณะของ
การเกิดคดีอาญาคลายกันคือมีคดีเกีย่ วกับการฆาและวาง
เพลิงสูง แตไมคอยมีคดีเกี่ยวกับการทํารายรางกาย อาวุธ
ปน และการพนัน การวิจัยนี้พบวามีจังหวัดจํานวน 10
จังหวัดที่มีลักษณะของการเกิดคดีอาญาแตกตางจาก
จังหวัดอื่น ไดแก ชลบุรี ชุมพร เชียงใหม นครราชสีมา
นครศรี ธ รรมราช พิ ษ ณุ โ ลก สงขลา สมุ ท รปราการ
สุราษฏรธานี และอุดรธานี ผลการวิจัยนี้ หนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผน
ปองกันเพื่อลดคดีอาญาในแตละจังหวัดได

5. เอกสารอางอิง
(1)

4. สรุปผลการวิจัย
ในการวิ จั ย นี้ ผู วิ จั ย ใช ก ารวิ เ คราะห เ ชิ ง สถิ ติ
หลายตัวแปร 3 วิธีคือ การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะห (2)
การจัดกลุม และการวิเคราะหดิสคริมิแนนต วิเคราะห
ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ คดี อ าญารายจั ง หวั ด มี ตั ว แปรที่ ใ ช ใ น
การวิจัยจํานวน 25 ตัวแปร ขอมูลขางตนรวบรวมโดย
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ปปฏิทิน 2553 เพื่อหากลุม
จังหวัดที่มีลักษณะของการเกิดคดีอาญาคลายกัน ผูวิจัย (3)
ใชการวิเคราะหปจจัยเพื่อลดจํานวนตัวแปรใหอยูในรูป
ปจจัย ไดจํานวนปจจัยทั้งสิ้นจํานวน 6 ปจจัย โดยที่ทั้ง
6 ปจจัยสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 81.3
ของความแปรปรวนรวม จากนั้นใชการวิเคราะหการจัด
กลุม เพื่อใหไดกลุมจังหวัดที่มีลักษณะของการเกิดคดี (4)
อาญาคลายกันอยูในกลุมเดียวกัน ผลการจัดกลุมสุดทาย
แลวจัดแบงจังหวัดออกไดเปน 15 กลุม การวิเคราะห
ดิสคริมิแนนต สามารถทํานายผลการจัดกลุมไดถูกตอง
รอยละ 98.7 กลุมที่ 1 ประกอบดวยจังหวัดจํานวน 49
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