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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการดําเนินการในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมไม
เหมาะสมของเด็กและเยาวชนกรณีซ่ิง ซา ม่ัวเซ็กส เสพยา  ในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น และ
ระดับการรับรูของประชาชนตอพฤติกรรมิเพ่ือหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมและ
พฤติกรรมไมเหมาะสมของเด็กและเยาวชนกรณีซ่ิง ซา ม่ัวเซ็กส เสพยา ในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การวิจัยในเชิงปริมาณจํานวน 408 คน และกลุมตัวอยางในเชิงคุณภาพไดแก ตัวแทนจากกลุมเด็กและเยาวชน ผูปกครอง 
ผูเก่ียวของโดยกําหนดวิธีการศึกษาแบงเปนการสัมภาษณเชิงลึก (In-dept Interview)  ไดแก เด็กและเยาวชน เจาหนาท่ี
ตํารวจ ผูเก่ียวของภาครัฐ ผูปกครอง และการสนทนากลุม  ขอคนพบเชิงปริมาณพบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนตอ
พฤติกรรมไมเหมาะสมของเด็กและเยาวชน พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (X  = 4.10) การรับรูขาวสารเก่ียวกับ
โครงการ อยูในระดับนอย  (X  = 1.85) รองลงมาคือการไดรับขาวสารของโครงการ  จากการพูดคุยกับเพ่ือนบานอยูในระดับ
นอย (X  = 1.83) และรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ จากหนังสือพิมพทองถ่ินอยูในระดับนอย (X  = 1.82) ขอคนพบเชิง
คุณภาพพบวา รูปแบบการแกไขปญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมไมเหมาะสมของเด็กและเยาวชน  กรณี ซ่ิง ซา เซ็กส และ
เสพยา พบวา 1) สถาบันครอบครัวตองใหการอบรมเล้ียงดูเด็กและเยาวชนอยางใกลชิด ไมเล้ียงดูแบบปลอยปละละเลยให
คําปรึกษาแกลูกอยางถูกวิธี 2) สถาบันการศึกษาจะตองมีมาตรการตรวจสอบความประพฤตินักเรียน นักศึกษาอยางเขมงวด
และประสานความรวมมือกับผูปกครอง 3) เจาหนาท่ีตํารวจ ผูประกอบการสถานบันเทิง ผูประกอบการรานเกม ราน
อินเตอรเน็ต ตองรวมมือเพ่ือสรางมาตรการควบคุมพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 4) ผูนําชุมชนตองใหความรวมมือกับ
เจาหนาท่ีตํารวจ และผูปกครองเพ่ือติดตามพฤติกรรมไมเหมาะสมของเด็กและเยาวชนในชุมชนเพ่ือเปนฐานขอมูล และ 5) 
การสนับสนุนสงเสริมโครงการ 3 ซ.จากทุกภาคสวนเพ่ือลดปญหาพฤติกรรมไมเหมาะสมของเด็กและเยาวชน 
คําสําคัญ :  รูปแบบ, อาชญากรรม, พฤติกรรมไมเหมาะสม 

Abstract 

The research aimed at studying the prevention and solution toward the inappropriate behaviors 
of teenagers who get involved in motorcycle gangs, violence, sexual indulgence and drug abuse in Muang 
District, Chanthaburi. The purposes of this research were to study research participants’ level(s) of 
perception toward teenagers who get involved in motorcycle gangs, violence, sexual indulgence and drug 
abuse in Muang District, Chanthaburi and to find the proper model of how to prevent and solve the 
teenage problems involving in motorcycle gangs, violence, sexual indulgence and drug abuse. The 
populations in this quantitative research were 408 teenagers and the sample groups in this qualitative 
research were teenagers representing their groups as well as their parents. The qualitative research was 
conducted by the in-depth interview of teenagers, police officers, a government officer and parents 
together with the people focus group discussion. 



The quantitative results were as follows.  The level of perception toward the inappropriate 
behaviors of teenagers was at the high level (X  = 4.10). The reception of the prevention and solution 
news toward the inappropriate behaviors of teenagers was at the low level (X  = 1.85). The reception of 
the prevention and solution news by words of mouth from neighbors was at the low level (X  = 1.83). 
The reception of the prevention and solution news by local newspapers was at the low level (X  = 1.82). 

The qualitative results were found out about the model of how to prevent and solve the 
teenage problems involving motorcycle gangs, violence, sexual indulgence and drug abuse was shown as 
follows: 

1. The family must take a very close attention and provides proper advice to their children. 
2. The schools must set up a student behavior monitoring program and provide a good 

collaboration with parents. 
3. The police officers and the entertainment business owners as well as the internet and game 

shop owners must have a good cooperation to help control the teenagers’ inappropriate behaviors. 
4. The community leaders must show their collaboration with the police officers and parents to 

keep an eye on the inappropriate behaviors of teenagers and seek out for teenagers’ personal data in their 
own communities. 

5. The coordination between private and public sectors must be promoted to help reduce the 
inappropriate behaviors of teenagers. 
Keywords:  Model, Crime, Inappropriate behaviors 

 
The recommendations from this research are shown as follows: 
General recommendations: 

1. The teenagers involving in motorcycle gangs, violence, sexual indulgence and drug abuse 
should spend their free time on doing creative and enjoyable activities. This is to control and prevent 
them from illegal motorcycle racing, bullying, having sexual indulgence and addicting to drug. Instead, they 
should seek out for their own preferences and future hopes. This is to build up self- confidence, self-
determination and help them focus on success and goal. 

2. The family members and parents should provide the good role models which are family 
responsibilities, suitable habits and manners, reasonable guidance and counseling rules. The family should 
play an important role on taking a good care and attention to their children. 

3. Friends are considered very essential for teenagers. They can be influenced by their friends to 
get involved in motorcycle gangs. Therefore, the parents should guide children to make friends with nice 
people by instructing them about advantages and disadvantages of making friends with good and bad 
people. The teenagers should be informed that good friends lead them to beneficial and nice leisure time 
activities. 

4. At schools counseling programs, good attitudes to students, friendly relationship among 
students, families and schools, regular behavior controlling programs, teachers as good models, love and 
caring environment for students should be provided. This is to help students build up self- esteem and 
feel satisfied with their schools. 

5. The nice living environment in teenagers’ communities without all kinds of temptation should 
be constructed. The community members should take a careful attention to teenagers in their 
communities. 
Keyword :  Model, Crime, Inappropriate behaviors 



บทนํา 

 เด็กและเยาวชน ถือเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคาย่ิงของประเทศ เด็กและเยาวชนเปนวัยท่ีมีความสําคัญอยางย่ิง 
เพราะเปนวัยของการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ เปนชวงหัวเล้ียวหัวตอของชีวิต เพราะเปนวัยของการเปล่ียนแปลงอยางมาก
ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ ปญญา อารมณ และสังคมนอกจากน้ันเด็กและเยาวชนยังเปนบุคคลกลุมใหญของสังคมท่ีมี
บทบาทอยางสูงในการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต การสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนอยางถูกตองเหมาะสม จึง
เปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางย่ิง เพราะเด็กและเยาวชนเปนหัวใจของการพัฒนาประเทศในอนาคต  การท่ีเด็กและ
เยาวชนจะเจริญเติบโตข้ึนเปนผูใหญท่ีเปนคนเกง คนฉลาด และมีคุณภาพน้ัน จะตองมีความสมบูรณท้ังทางรางกาย จิตใจ 
สติปญญา อารมณ พฤติกรรมสังคม จริยธรรม และสุขภาพจิตท่ีดี หาใชมาจากการเจริญเติบโตทางรางกายเทาน้ัน แทจริง
แลวเด็กและเยาวชนจะตองมีการเจริญเติบโตข้ึนทุกสวนพรอม  ๆกัน และจะตองมีการทํางานของกายและจิตใจไปพรอม  ๆ
กันอยางมีประสิทธิภาพ  พัฒนาการและสุขภาพจิตต้ังแตวัยเด็กจนถึงเปนผูใหญจึงเปนส่ิงสําคัญท่ีบิดา มารดา และผูท่ี
เก่ียวของจะตองตระหนัก เฝาระวัง ควบคูไปกับลดพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมอันเปนปญหาอยางย่ิงในสังคมปจจุบันน้ี  
 วัยเด็กและเยาวชนเปนชวงท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและมากมายในเกือบทุกๆ ดาน เพ่ือท่ีจะกาวจาก
ความเปนเด็กไปสูความเปนผูใหญ ในชวงแหงความเปนเด็กก็ไมใชผูใหญก็ไมเชิงน้ี โดยสภาพการเปล่ียนแปลงและการ
ปรับตัวของเด็กและเยาวชนเองก็กอใหเกิดปญหาข้ึนไดมากอยูแลว ผนวกกับภาวะของสังคมยุคโลกาภิวัตนท่ีมีความเจริญ
ทางเทคโนโลยีและการไหลบาเขามาอยางรวดเร็วของวัฒนธรรมตะวันตก รวมท้ังสภาวะบีบค้ันอยางหนักหนวงจากภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมท่ียํ่าแยลงอยางมากอันสงผลกระทบตอสภาพชีวิต ความเปนอยูท่ีตองแกงแยงแขงขันกัน ภาวะสังคม
ท่ีสับสนวุนวายระสํ่าระสายดวยปญหารอบดาน จึงสงผลพวงใหเด็กและเยาวชนประสบกับปญหาทางพฤติกรรมเปนเทา
ทวี ดังเปนขาวใหเห็นอยูทุกวัน เชน ปญหาการทะเลาะวิวาท ปญหาทางเพศ ปญหายาเสพติด ปญหาพฤติกรรมกาวราวเกเร 
ปญหาม่ัวสุม ต้ังกลุม แกงตาง  ๆท่ีระบาดหนักในกลุมวัยเด็กและเยาวชน เปนตน 
 ปจจุบันน้ีพฤติกรรมท่ีเปนปญหาของเด็กและเยาวชนไดรับความสนใจมากข้ึน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวามี
พฤติกรรมท่ีเปนปญหาของวัยเด็กและเยาวชนเพ่ิมมากข้ึน พฤติกรรมท่ีเปนปญหาหน่ึงในหลายๆพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชนคือ การแขงขันรถจักรยานยนตบนถนนสาธารณะของแกงจักรยานยนต  ซ่ึงสามารถพบเห็นไดตามทองถนนยาม
กลางคืนท้ังในเขตกรุงเทพมหานครหรือตางจังหวัด โดยเฉพาะ “แกงจักรยานยนตวัยรุน” น้ันเปนปญหาสังคมท่ีกระทํากัน
โดยเปดเผย ไมเกรงกลัวตอกฎหมาย สรางความเดือดรอนรําคาญใหกับผูใชรถใชถนน รวมถึงผูท่ีพักอาศัยอยูบริเวณทอง
ถนนดวย กอใหเกิดความไมเปนระเบียบเรียบรอยสังคม ความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพยสินท้ังของตนเองและผูอ่ืน ทําให
ผูใชรถใชถนนท่ัวไปเกิดความหวาดกลัวตออันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนไดทุกเวลา ไมวาจะเกิดข้ึนในรูปแบบของอุบัติเหตุหรือ
มลภาวะ ท้ังควัน ไอเสีย และเสียงดังถึงข้ันท่ีอาจเกิดอันตรายตอผูท่ีอยูรอบขางได อันสืบเน่ืองมาจากความประมาท การ
ดัดแปลง ตอเติมเครื่องยนต เพ่ือใหไดสมรรถภาพของรถจักรยานยนตตามท่ีเจาของรถและผูขับแขงตองการ (จตุพร เจือ
จินดา. 2553: 1-2)  

นอกจากน้ี สภาพสังคมไทยในปจจุบันเกิดการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ท้ังทางดานเศรษฐกิจสังคม การเมือง
และสภาพแวดลอม ยังกอใหเกิดปญหาอีกมากมายแกเด็กและเยาวชน เชน การทะเลาะวิวาท ทํารายรางกาย การใช
ภาษาถอยคําท่ีรุนแรง ขมขูตําหนิติเตียน กลาวโทษผูอ่ืน และการใชภาษาทาทางท่ีไมเหมาะสม เปนตน ปญหาความรุนแรง
ในเด็กและเยาวชนเปนวิกฤติทางสังคมและเปนปญหาสําคัญระดับชาติ เพราะสรางความหว่ันวิตกตอสังคม และมีผลกระทบ
ตอเด็กและเยาวชนรวมท้ังครอบครัว ทําใหเกิดการตาย บาดเจ็บและพิการจากการถูกทํารายกอนวัยอันควร เปนภาระ
และความสูญเสียทางสังคม รวมท้ังคุณภาพชีวิตของคนในสังคมโดยท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทยกําลังเผชิญปญหาน้ีอยาง
รุนแรงและเพ่ิมมากข้ึนเปนลําดับ   

จากการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีของคาลฮู และคณะ (Calhoun and others. 2001: 131-141 อางถึงใน จตุ
พร เจือจินดา. 2553) ไดเสนอแนวคิด The Juvenile Counseling and Assessment Program (JCAP) กลาวถึงตัว
แปรท่ีเปนสาเหตุของการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนไววา ลักษณะสวนบุคคลของเด็กและเยาวชน เชนพันธุกรรม 
บุคลิกภาพ เชาวนปญญา และกระบวนการคิด บริบทของสภาพแวดลอมท่ีเด็กและเยาวชนอยูอาศัยอยู เชน ครอบครัว 
กลุมเพ่ือน โรงเรียน และชุมชน การมีปฏิสัมพันธกับตัวแปรตาง  ๆเชน ส่ือมวลชน เปนตน นอกจากน้ี พรเพ็ญ เพชรสุขศิร.ิ 
(2543: 61) ไดทําการศึกษาเรื่องแบบจําลองความคาดคะเนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรมท่ีเปนปญหาของเยาวชน 
พบวา เยาวชนท่ีมีพฤติกรรมท่ีเปนปญหาท่ีบิดามารดาท่ีมีการศึกษาตํ่า มีอาชีพในลักษณะการใชแรงงาน มีครอบครัว



อาศัยรวมกันกินอยูในบานเดียวกันหลายครอบครัว สวนมากอยูในบริเวณแหลงเส่ือมโทรม เปนครอบครัวท่ีมีรายไดตํ่า ไม
คอยปรองดองกัน มีเจตคติไมดีตอครอบครัว ชอบคบหาสมาคมกับผูท่ีมีพฤติกรรมท่ีเปนปญหา ไดรับการเล้ียงดูแบบ
ปลอยปะละเลย ไมใชเหตุผล 

นอกจากน้ีจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมท่ีเปนปญหาของวัยรุนพบวามีปจจัยท่ี
เก่ียวของกับพฤติกรรมท่ีเปนปญหาของวัยรุนอยูหลายปจจัย ไดแก ปจจัยเก่ียวกับตนเอง ประกอบดวย เชาวนปญญา 
เชาวนอารมณ บุคลิกภาพ การใชเวลาวาง ปจจัยเก่ียวกับครอบครัว ประกอบดวย การอบรมเล้ียงดู สัมพันธภาพใน
ครอบครัว ปจจัยเก่ียวกับส่ิงแวดลอมประกอบดวย เพ่ือน ชุมชน ส่ือมวลชน เปนตน (ชัญญา อภิปาลกุล. 2542: 33) เด็ก
และเยาวชนตกอยูในสภาพวิกฤตเปนท่ีนาวิตกเปนอยางย่ิง ท้ังน้ีเพราะเกิดจาก ประการท่ี1 สาเหตุจากตัววัยรุนเอง หรือ
สาเหตุสวนบุคคล ซ่ึงประกอบดวยพันธุกรรม หรือส่ิงท่ีไดรับการกําหนดจากพอแม ความพิการหรือโรคภัยไขเจ็บ อุปนิสัย 
คานิยมท่ียึดถือ ความรูสึกภายในจิตใจ สติปญญา และการศึกษา ประการท่ี 2สาเหตุจากครอบครัว เปนสวนผลักดันให
เด็กและเยาวชนกระทําผิด เชน การอบรมเล้ียงดูของพอแม ผูปกครอง ฐานะทางเศรษฐกิจทางครอบครัว และ
นอกจากน้ัน ความเล่ือมใสศรัทธาในครอบครัวท่ีชอบละเมิดกฎหมาย สภาพครอบครัวท่ีไมราบรื่น เด็กจึงไปหาส่ิงชดเชย
นอกบาน ซ่ึงจะถูกชักจูงไปในทางท่ีไมดีและเปนผลใหเด็กและเยาวชนกระทําผิดกฎหมาย ประการท่ี 3 สาเหตุทางสังคม 
ซ่ึงรวมถึงสภาพแวดลอมตางๆ ทางสังคม เชน การชักจูงจากเพ่ือนฝูง การติดยาเสพยติด อิทธิพลจากส่ือมวลชนบาง
ประเภท ตลอดจนสภาพความเปนอยูชุมชน โรงเรียนลวนมีอิทธิพลสงผลใหเด็กละเยาวชนกระทําผิดกฎหมายหรือ
อาชญากรรม ปญหาเหลาน้ีเปนปญหาสําคัญของประเทศตองสูญเสียกําลังคน กําลังทรัพย หรืองบประมาณของแผนดิน 
เพ่ือปองกันและปราบปรามเพ่ิมมากข้ึนทุกป (สุวิทย จอมทรักษ.2541: 2) 

จังหวัดจันทบุรี เปนจังหวัดหน่ึงท่ีมีปญหาเด็กและเยาวชนเชนกับจังหวัดอ่ืนๆ ในประเทศไทยท่ีประสบปญหา
ดังกลาว และพยายามหาทางแกปญหาในทุกๆดาน โครงการ 3 ซ ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหาพฤติกรรมไมเหมาะสม
ของวัยรุนเมืองจันท จึงเกิดข้ึน โครงการ น้ีตองการหยุดพฤติกรรมซาส หยุดซ่ิง หยุดเซ็กส ไมม่ัวยาเสพติด  โดยโครงการน้ี
เร่ิมมาต้ังแตป 2553 ตอเน่ืองมาเปนปท่ี 2 มีเยาวชนกลุมเส่ียงอยูในโครงการ 20 กลุม 300 กวาคน มีอายุต้ังแต 15 –25 
ป  โดยไดรับการสนับสนุนจาก จังหวัดจันทบุรี อบจ.จันทบุรี กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ังคงของมนุษยจังหวัด
จันทบุรี ตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรีและผูนําทองถ่ินทุกทองท่ีในจังหวัดจันทบุรี  เพราะจากอดีตท่ีผานมา เยาวชนท้ัง 20 
กลุมน้ีพบกันเม่ือไรก็มักจะตองมีการทะเลาะวิวาทไลตีกัน ไลยิงกันจนเสียชีวิตไปหลายราย ขับรถจักรยานยนตซ่ิงรบกวน
ไปท้ังเมือง  ท้ังน้ียังต้ังกลุมเสพยาเสพติดและถูกเจาหนาท่ีตํารวจกับกุมเขาคุกหลายราย ผลคือเกิดการสูญเสียท้ังชีวิตและ
ทรัพยสิน พอแมผูปกครองไดรับความลําบาก ซ่ึงพฤติกรรมของวัยรุนกลุมน้ีเกิดมาจากการขาดความอบอุน พอแมแยก
ทางกัน พอแมไมมีเวลาดูแลลูก และเด็กคบเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมไมเหมาะสมชักชวนกันไปในทางท่ีไมดี โดยเฉพาะ เด็กกลุม
ต๋ิมโหด กลุมกระทิสด กลุมทองท่ัว  กลุมTKK กลุมพลับพลา  กลุมเกาะตะเคียน ลวนแลวมีพฤติกรรมท่ีนาเปนหวง  แต
หลังจากเกิดโครงการ 3 ซ ในปท่ี 2553 ท่ีผานมาน้ัน  สามารถแกไขปญหาของกลุมเยาวชนไดอยางเปนรูปธรรม 
พฤติกรรม ซา ซ่ิง เซ็กสม่ัวยาเสพติดลดลงอยางมาก โดยเฉพาะเร่ืองรถซ่ิงเด็กสกอยในตัวเมืองจันทก็ลดนอยถอยลง กลุม
เยาวชนท้ัง 20 กลุม เปล่ียนพฤติกรรม โดยอยูภายใตการดูแลของเจาหนาท่ีตํารวจอยางใกลชิด มีการจัดกิจกรรมอบรมให
ความรู กิจกรรมปลูกปา  ทําความสะอาดสถานท่ีราชการ วัดโรงเรียนและมีการแขงขัน  อยางไรก็ตามปญหาดังกลาว
ยังคงมีบางกลุมท่ียังมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมรวมถึงเด็กและเยาวชนกลุมใหมท่ีอาจเกิดข้ึนมาแทนท่ีรุนพ่ี 

จากสภาพปญหาดังท่ีกลาวมาขางตนลวนเปนปญหาสําคัญท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีเปน
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีคาของจังหวัดจันทบุรี ปญหาดังกลาวจึงไมไดเปนภาระหนาท่ีของพอแมและผูปกครองฝายเดียว แตทุก
ภาคสวนท่ีเก่ียวของท่ีจะตองตระหนักถึงปญหาและสาเหตุของปญหาดังกลาว อันเปนวิถีทางท่ีจะนําไปสูการแกปญหาท่ี
ถูกตองและสอดคลองกับความตองการของเด็กและเยาวชน ดังน้ันรูปแบบการแกไขปญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมไม
เหมาะสมของเด็กและเยาวชน จึงมีความสําคัญอยางมาก คณะผูวิจัยจึงศึกษาเรื่องดังกลาวโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการ
ดําเนินการในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมไมเหมาะสมของเด็กและเยาวชนกรณีซ่ิง ซา ม่ัวเซ็กส 
เสพยา (โครงการ 3 ซ) ในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดจากการดําเนินการในการปองกันและแกไข
ปญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมไมเหมาะสมของเด็กและเยาวชนกรณีซ่ิง ซา ม่ัวเซ็กส เสพยา ในอําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี  และเพ่ือหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมไมเหมาะสมของเด็กและ
เยาวชนกรณีซ่ิง ซา ม่ัวเซ็กส เสพยา ในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  ซ่ึงจะทําใหไดขอมูลท่ีเปนจริงและเปนประโยชนในการ
แกไขปญหาเด็กและเยาวชนในจังหวัดจันทบุรอียางย่ังยืนตอไป 



คําถามวิจัย 

รูปแบบการแกไขปญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมไมเหมาะสมของเด็กและเยาวชนกรณี ซ่ิง ซา ม่ัวเซ็กส เสพยา 
(โครงการ 3 ซ) ในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ท่ีเหมาะสมควรเปนอยางไร 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมไมเหมาะสมของเด็กและเยาวชนกรณีซ่ิง ซา ม่ัวเซ็กส เสพยา 
(โครงการ 3 ซ) ในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี

2.เพ่ือศึกษาระดับการรับรูของประชาชนตอพฤติกรรมไมเหมาะสมของเด็กและเยาวชนกรณีซ่ิง ซา ม่ัวเซ็กส 
เสพยา (โครงการ 3 ซ) ในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี

3.เพ่ือหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมไมเหมาะสมของเด็กและ
เยาวชนกรณีซ่ิง ซา ม่ัวเซ็กส เสพยา (โครงการ 3 ซ) ในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดานพ้ืนท่ี การศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการแกไขปญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมไมเหมาะสมของเด็ก
และเยาวชนกรณี ซ่ิง ซา ม่ัวเซ็กส เสพยา (โครงการ 3 ซ) ศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี

ขอบเขตดานระยะเวลาในการศึกษา ศึกษาในชวงระยะเวลา พ.ศ. 2553-2554 ซ่ึงเริ่มมีโครงการ 3 ซ เกิดข้ึนเปนป
แรก และมีการติดตามการแกปญหาจนมาถึงปจจุบัน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการแกไขปญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมไมเหมาะสมของเด็กและเยาวชนกรณี ซ่ิง ซา ม่ัว
เซ็กส เสพยา (โครงการ 3 ซ) เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) ท้ังเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีศึกษา คือ ประชากรในป 2554 ท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  จํานวน 123,642 
คนกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนท่ีอาศัยและมีทะเบียนราษฎรอยูในเขตอําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  จํานวน 123,642 
คน โดยการสุมตัวอยางดวยวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ 
Robert V. Krejcie และ Earyle W. Morgan (บุญชม ศรีสะอาด. 2535 : 43) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 384 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก แบบสอบถาม โดยผูใหขอมูลซ่ึงเปนประชาชนท่ีอาศัยอยูในอําเภอ
เมืองจันทบุรี จํานวน 408 คน ไดตอบแบบสอบถามดวยตนเอง (self administered questionnaire) ขอคําถามมีลักษณะ
เปนคําถามท้ังชนิดปลายปด (closed-ended questions)และชนิดปลายเปด (open-ended questions) 

เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) การสัมภาษณแบบ
สนทนากลุม (Focus Group Interview) การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม ประกอบไปดวยกลุมผูใหขอมูลหลัก 
(Key informants) แนวคําถามสําหรับผูใหขอมูลกลุมผูเก่ียวของท่ัวไป และแนวคําถามสําหรับผูใหขอมูลกลุมผูปฏิบัติ 

การหาคุณภาพเครื่องมือ 

การทดสอบเครื่องมือเชิงปริมาณ 



(1) ทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดยทีมวิจัยไดนําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบ
ความตรงตามเน้ือหา ความครอบคลุมของคําถาม และภาษาท่ีใช จากน้ันจึงมาปรับปรุงตามคําแนะนํา 

(2) ทดสอบแบบสอบถาม เพ่ือหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยทีมวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับ
ประชากรซ่ึงมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี จํานวน 30 คน ในการทดสอบความเช่ือม่ัน
ของแบบสอบถาม ใชสูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Coeffcient) ของ Cronbach ไดคาความเช่ือม่ัน = 80.50 

(3) ทีมวิจัยนําเครื่องมือท่ีหาคาความเช่ือม่ันแลว เสนอตอผูเช่ียวชาญ จากน้ันนํามาปรับปรุงตามคําแนะนําอีกครั้ง 
เพ่ือใหเครื่องมือมีความถูกตองสมบูรณมากท่ีสุด 

การทดสอบเครื่องมือเชิงคุณภาพ ทีมวิจัยไดนําแนวทางการสัมภาษณเชิงลึก เสนอตอผูเช่ียวชาญดานเด็กและ
ครอบครัว จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความตรงตามเน้ือหา และภาษาท่ีใช จากน้ันจึงปรับปรุงตาม
คําแนะนําของผูเช่ียวชาญ เพ่ือความสมบูรณของเครื่องมือ จากน้ันจึงนําไปทดสอบกับประชากรท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยาง จํานวน 5 คน 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล มีข้ันตอนดังน้ี 
(1) ข้ันเตรียมขอมูลเพ่ือการวิเคราะห 
(2) การวิเคราะหขอมูลใชสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) เชน รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (mean) คา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพ่ือนําเสนอขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง  
(3) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) การสัมภาษณแบบกลุม 

(Focus Group Interview) การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม ใชวิธีวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) โดย
แยกแยะประเด็นความเช่ือมโยงตาง  ๆเปนหมวดหมูเพ่ือใหงายตอการวิเคราะหและตีความหมาย 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

ขอมูลสวนบุคคลพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด 408 คน เปนประชาชนจังหวัดจันทบุรี สวนใหญเปนเพศชาย 226  
คน คิดเปนรอยละ 55.4 เพศหญิง 182 คน คิดเปนรอยละ 44.6 สวนใหญมีอายุระหวาง    20-30 ป จํานวน 176 คน คิดเปน
รอยละ 43.1 รองลงมาคืออายุรหวาง 31-40 ป จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 21.3 และมีอายุตํ่ากวา 19 ป จํานวน 71 คน 
คิดเปนรอยละ 17.4 (X  = 28.85, SD = 10.24)  อาชีพของกลุมตัวอยางสวนใหญ คือ นักเรียน/นักศึกษา มีมากถึง 176 คน 
คิดเปนรอยละ 43.1 รองลงมาคือ ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 18.6 และอาชีพรับจางจํานวน 
41 คน คิดเปนรอยละ 10.0 โดยรายไดสวนใหญของกลุมตัวอยางไมเกิน 5,000 บาท มีจํานวนถึง 185 คน คิดเปนรอยละ 
45.3 ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากกลุมตัวอยางสวนใหญยังเปนนักเรียน/นักศึกษา รองลงมามีรายไดอยูระหวาง 5,000-10,000 บาท 
จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 18.6 (X = 2.26, SD = 1.45) ในสวนของระดับการศึกษา พบวา สวนใหญจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 37.3 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 35.0  และ
ระดับปวช./ปวส. จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 16.9 และการอาศัยของกลุมตัวอยางสวนใหญ อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมือง
ทาชาง จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 18.9 และอาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 12.7  
และการไดรับผลกระทบจากพฤติกรรมซ่ิง ซา เซ็กส เสพยาของเด็กและเยาวชน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยไดรับ
ผลกระทบดังกลาวจํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 50.7 และกลุมตัวอยางท่ีไมเคยไดรับผลกระทบมีจํานวน 201 คน คิดเปน
รอยละ 49.3  และการมีเยาวชน 3 ซ. (ซ่ิง ซา เซ็กส เสพยา) ในครอบครัว  พบวา สวนใหญไมมีเยาวชน 3 ซ. (ซ่ิง ซา เซ็กส 
เสพยา) ในครอบครัวเปนจํานวนมากถึง 383 คน คิดเปนรอยละ 93.9 และมีเยาวชน 3 ซ. (ซ่ิง ซา เซ็กส เสพยา) ในครอบครัว
มีเพียง 25 คน คิดเปนรอยละ 6.1  

ระดับความคิดเห็นของประชาชนตอพฤติกรรมไมเหมาะสมของเด็กและเยาวชน 3 ซ (ซ่ิง ซา เซ็กส และเสพยา) 
พบวามีความคิดเห็นตอของพฤติกรรมไมเหมาะสมของเด็กและเยาวชน 3 ซ (ซ่ิง ซา เซ็กส และเสพยา) อยูในระดับมาก 
โดยเฉพาะอยางย่ิงประชาชนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก วา เยาวชนท่ีมีพฤติกรรม 3 ซ. น้ีสามารถเปล่ียนเปนพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมไดหากไดรับโอกาส การดูแลอยางใกลชิด (X   = 4.10, SD = .761) รองลงมามีความคิดเห็นอยูในอยูในระดับมาก 



วาการมีความรัก เยาวชนท่ีติดเพ่ือน เขากลุมหรือแกงคจะทําใหมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร (X   = 4.07, S.D. = .751) 
และคิดเห็นวาเด็กหรือเยาวชนท่ีขับรถซ่ิงสรางความเดือดรอนใหในระดับมาก และมีความคิดเห็นอยูในระดับมากวาเยาวชน 3 
ซ. เปนคนท่ีพ้ืนฐานจิตใจท่ีดีแตติดเพ่ือนและติดเกมส (X  = 4.00, S.D. = .766; X   = 4.00, S.D. = .782) ตามลําดับ 

ระดับการรับรูของประชาชนตอการรับรูขาวสารเก่ียวกับโครงการ    3 ซ (ซ่ิง ซา เซ็กส  และเสพยา)พบวา มีการ
รับรูขาวสารเก่ียวกับโครงการ 3 ซ (ซ่ิง ซา เซ็กส และเสพยา)อยูในระดับนอย โดยเฉพาะมีความคิดเห็นวาไดรับขาวสารของ
โครงการ 3 ซ. จากเยาวชนท่ีเขารวมในโครงการ 3 ซ.อยูในระดับนอย (X  = 1.85, S.D. = .649) รองลงมาคือการไดรับ
ขาวสารของโครงการ 3 ซ. จากการพูดคุยกับเพ่ือนบานอยูในระดับนอย (X  = 1.83, S.D. = .620) และรับรูขอมูลขาวสาร
ของโครงการ 3 ซ. จากหนังสือพิมพทองถ่ินอยูในระดับนอย (X  = 1.82, S.D. = .631) 

 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 รูปแบบการแกไขปญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมไมเหมาะสมของเด็กและเยาวชน  กรณี ซ่ิง ซา เซ็กส 
และเสพยา พบวา 1) สถาบันครอบครัวตองใหการอบรมเล้ียงดูเด็กและเยาวชนอยางใกลชิด ไมเล้ียงดูแบบปลอยปละละเลย
ใหคําปรึกษาแกลูกอยางถูกวิธี 2) สถาบันการศึกษาจะตองมีมาตรการตรวจสอบความประพฤตินักเรียน นักศึกษาอยาง
เขมงวดและประสานความรวมมือกับผูปกครอง 3) เจาหนาท่ีตํารวจ ผูประกอบการสถานบันเทิง ผูประกอบการรานเกม ราน
อินเตอรเน็ต ตองรวมมือเพ่ือสรางมาตรการควบคุมพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 4) ผูนําชุมชนตองใหความรวมมือกับ
เจาหนาท่ีตํารวจ และผูปกครองเพ่ือติดตามพฤติกรรมไมเหมาะสมของเด็กและเยาวชนในชุมชนเพ่ือเปนฐานขอมูล และ 5) 
การสนับสนุนสงเสริมโครงการ 3 ซ.จากทุกภาคสวนเพ่ือลดปญหาพฤติกรรมไมเหมาะสมของเด็กและเยาวชน 

 
อภิปรายผล 
ผลการศึกษาพบวารูปแบบการแกไขปญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมไมเหมาะสมของเด็กและเยาวชน  กรณี  ซ่ิง 

ซา เซ็กส  เสพยา สอดคลองกับถนัด  ใบยา และคณะ (2544) ไดศึกษาสถานภาพและการพัฒนาเครือขายองคกรชุมชนในการ
ปองกันและแกปญหายาเสพติดจังหวัดนาน พบวาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการแกปญหายาเสพติดท่ีสําคัญคือ ผูนํา
ชุมชนและภาวะผูนําจะตองเปนคนท่ีเห็นแกประโยชนสวนรวมเปนคนท่ีติดตอ ส่ือสารกับผูอ่ืนรูเรื่องเปนท่ียอมรับของสมาชิก
ขณะเดียวกันตองมีแรงสนับสนุนท่ีตอเน่ืองกลาวคือ ไดรับความรวมมือจากคนในชุมชนและแรงสนับสนุนจากองคกรภายนอก
จึงจะทําใหเกิดการทํางานท่ีเปนเครือขาย นอกจากน้ียังพบวาการแกไขปญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมไมเหมาะสมของเด็ก
และเยาวชน  กรณี ซ่ิง ซา เซ็กส เสพยา เปนไปในทิศทางเดียวกันกับ ชไมพร  เจริญสิน (2525: 6) ไดศึกษาการบําบัดดวย
หนังสือกับเยาวชนท่ีมีประวัติเสพยาเสพติดใหโทษในสถานพินิจและคุมครองเด็กกลางกรุงเทพฯ พบวาสาเหตุสําคัญของ
ปญหายาเสพติดใหโทษของเยาวชนท่ีสําคัญประการหน่ึงคือ สภาพจิตของเยาวชน การขาดความเอาใจใสดูแลจากบิดามารดา
หรือใหความรักไมเทากัน ทําใหขาดความอบอุน ถูกกดดันมากไมไดรับความยุติธรรมซ่ึงแสดงออกทางดานบุคลิกภาพชอบพ่ึง
ผูอ่ืน คือ เปนผูมีจิตใจออนแอ ออนไหวงายไมมีความอดทนไมมีศรัทธาในตัวเองเพราะเปนผูมีจิตใจรวนเรมีความวิตกกังวลอยู
เสมอ และยังพบความสอดคลองกับพรเพ็ญ  เพชรสุขสิริ (2543 : 69-70) ไดศึกษา การวิเคราะหปจจัยบางประการของ
เยาวชนท่ีกระทําผิดกฎหมาย พบวาครอบครัวเยาวชนท่ีกระทําผิดกฎหมายมีการอบรมเล้ียงดูแบบปลอยปละละเลยและ
เขมงวดกวดขันจนเกินไป ผลการศึกษาพบวาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจในการเขาไปมีสวนรวมของโครงการ 3 ซ. คือ 
เจาหนาท่ีตํารวจเปนผูเขาไปทําความเขาใจกับเด็กและเยาวชนรวมท้ังผูปกครองและญาติจึงกอเกิดเครือขายและการรวมกลุม
กันข้ึน เกิดความตระหนักถึงโทษ ของปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรม ปญหาการแขงขันรถมอเตอรไซด ปญหาการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร และปญหาอ่ืน  ๆ รวมท้ังยังชวยเปนหูเปนตาใหกับเจาหนาท่ีตํารวจ นอกจากน้ียังพบวากิจกรรม 3 
ซ. มีความหลากหลาย สนุกสนาน เปนกิจกรรมท่ีมีสาระประโยชนและสรางสรรคทําใหเด็กและเยาวชนโดยภาพรวมมี
ความรูสึกภาคภูมิใจและมีกําลังใจท่ีไดทําประโยชนใหกับสังคม เด็กและเยาวชนมีทัศนคติตอเจาหนาท่ีตํารวจในเชิงบวก
มากกวาเชิงลบ มีความอบอุนเสมือนเปนญาติมิตรคนหน่ึง เพราะเจาหนาท่ีตํารวจเปนเสมือนครูพ่ีเล้ียงท่ีคอยใหคําปรึกษากับ
เด็กและเยาวชน  

กิจกรรมท่ีเด็กและเยาวชนไดแสดงออกและมีความภาคภูมิใจมากท่ีสุดคือ การรวมพลังกลุมทํา Youtube ซ่ึงกําลัง
เปนส่ือยอดนิยมของกลุมเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนการไดผานการอบรมจากศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 



มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซ่ึงภาพกิจกรรมไดถูกเผยแพรออกไปท่ัวประเทศซ่ึงเปนการประชาสัมพันธโครงการ 3 ซ. 
รวมท้ังเปนการประชาสัมพันธเชิงทองเท่ียว ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของจังหวัดจันทบุรีไดเปนอยางดี เด็กและ
เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจเปนอยางมาก ซ่ึงตรงกับแนวคิดเรื่องเยาวชนท่ีกลาววาเปนวัยท่ีมีความอยากรูอยากเห็น อยากเลน 
อยากโชว อยากลอง อยากรับผิดชอบในกิจกรรมบางอยาง อยากใหสังคมยอมรับและชมเชย มีความตองการหาเอกลักษณ
ของตนเองและพยายามสรางความนับถือในตนเอง และมีพลังท่ีจะทํากิจกรรมตางๆท่ีเปนไปในทางสรางสรรคไดมาก หาก
ไดรับการสนับสนุนสงเสริมในทิศทางท่ีถูกตองและเหมาะสม (คณะกรรมการสวัสดิการเด็ก, 2544)  

ดังน้ันกิจกรรมของโครงการ 3 ซ. จึงเปนแนวทางหรือเวทีท่ีเอ้ือในเชิงบวก การไดรับการสนับสนุนสงเสริมจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ มีการมอบรางวัลหรือเชิดชูเกียรติจะทําใหเด็กและเยาวชนเกิดแรงจูงใจและสามารถดึงศักยภาพในตัว
ออกมาใชไดอยางเต็มท่ี เปนการเปดโอกาสใหกับเด็กและเยาวชนไดมีสวนรวมแสดงพฤติกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคมซ่ึงเด็ก
และเยาวชนสามารถสรางเครือขายและชวยปองกันหรือลดปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรม ปญหาการแขงขันรถมอเตอร
ไซด ฯลฯ ไดเปนอยางดี ผูปกครองเกิดความภาคภูมิใจในตัวเด็กและเยาวชนท่ีมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

ในชีวิตของเด็กและเยาวชนเม่ือเขาสูวัยรุนสถาบันครอบครัวจะมีอิทธิพลในการอบรมขัดเกลาปลูกฝงคานิยม และ
ทัศนคติตาง ใๆหกับเด็กและเยาวชน จากการสัมภาษณผูปกครองและผูมีสวนเก่ียวของกับเด็กและเยาวชนพบวา ครอบครัว
สวนใหญไมคอยมีเวลาอบรมส่ังสอนและใหความรัก ความเขาใจแกลูกบางครอบครัวเกิดความแตกแยกจึงเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทํา
ใหเด็กและเยาวชนหันหนาเขาไปสูยาเสพติด และอ่ืน  ๆรองลงมาคือการคบเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมไมเหมาะสมและทําตามเพ่ือน
ซ่ึงเห็นวาเปนส่ิงท่ีดี ทาทาย และประการสุดทายคือพฤติกรรมการเลียนแบบหรือบริโภคส่ือตางๆท่ีย่ัวยุเด็กและเยาวชนขาด
การกระบวนการคิด การวิเคราะหและการแยกแยะโดยเด็กและเยาวชนไมทราบวาส่ิงท่ีตนเองกําลังกระทําน้ันควรหรือไมควร
กระทํา สถาบันการศึกษา ผูนําชุมชน และสถานประกอบการบันเทิงในรูปแบบตาง  ๆตองประสานความรวมมือกับเจาหนาท่ี
ตํารวจเพ่ือหามาตรการการปองกัน หรือปองปราม และลดปญหาท่ีไมเหมาะสมของเด็กและเยาวชนลง จากการสัมภาษณผู
บังคับการตํารวจผูธรจังหวัดจันทบุรีพบวาจุดแข็งของโครงการ 3 ซ. คือ การนําตัวเด็ก เยาวชนและผูปกครองเขามามีสวนรวม
ในการทํากิจกรรมตาง  ๆท่ีเปนประโยชนแกสังคมจากเดิมใชมาตรการจับกุมและลงโทษทันทีซ่ึงทําใหเด็กและเยาวชนเกิด
ความเกรงกลัวและหลบหนีเจาหนาท่ีตํารวจ ดังน้ันสถาบันครอบครัวและเพ่ือนจึงเปนส่ิงสําคัญมากท่ีสุดท่ีมีผลตอพฤติกรรม
เด็กและเยาวชน ในทางตรงขามหากครอบครัวมีการอบรมเล้ียงดูท่ีถูกตองสรางแบบอยางท่ีดีใหกับลูกจึงเปนเสมือนวัคซีนเข็ม
แรกท่ีจะชวยปองกันหรือลดปญหาตาง  ๆลงได ทายท่ีสุดจะทําใหเด็กและเยาวชนหางไกลจากยาเสพติดและส่ิงอ่ืนๆท่ีผิด
กฎหมาย ทําใหยุทธศาสตรตํารวจภูธรจันทบุรีคือ การควบคุมอาชญากรรมใหอยูในระดับท่ีไมกระทบตอการดําเนินชีวิตโดย
ปกติสุขสุขของประชาชน โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมรวมท้ังยุทธศาสตรชาติบรรลุเปาหมายและประเทศไทยมีเด็กและ
เยาวชนท่ีเปนทรัพยากรบุคคลท่ีเปนประโยชนและมีคุณคาสืบไป 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ในการศึกษา “การแกไขปญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมเด็กไมเหมาะสมของเด็กและเยาวชนกรณี ซ่ิง ซา ม่ัว
เซ็กส เสพยา (โครงการ 3 ซ) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี” ในครั้งน้ีเปนการศึกษาท่ีใชกลุมเฉพาะอําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี ซ่ึงไมสามารถท่ีจะสรุปครอบคลุมถึงกลุมตัวอยางไดท้ังหมด ดังน้ันผลการศึกษาจึงเปนเพียงแงมุมหน่ึงท่ีสามารถ
อธิบายไดเพียงกลุมเดียวเทาน้ัน ถาหากการศึกษาในครั้งตอไปมีการศึกษากลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีลักษณะแตกตางออกไป
จากการศึกษาในครั้งน้ี ก็อาจจะทําใหทราบผลสรุปอ่ืน  ๆท่ีมีความนาสนใจมากข้ึน 

2.ควรมีการศึกษากลไกและระบบการจัดการทางสังคมในระดับพ้ืนท่ีท่ีหลากหลายตามสภาพสังคมและวัฒนธรรม
เพ่ือใหไดตัวแบบในการแกไขปญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมเด็กไมเหมาะสมของเด็กและเยาวชน 

3.ควรมีการโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการเพ่ือใหไดตัวแบบการทํางานเชิงบูรณาการแบบมีสวน
รวมท้ังภาคประชาชนและหนวยงานในพ้ืนท่ี โดยใชภูมิปญญา และศักยภาพของชุมชนเพ่ือการแกไขปญหาในพ้ืนท่ี 
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