บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานคุมประพฤติ : การดําเนินชีวิตในสังคมอยาง
บูรณาการของผูพนการคุมความประพฤตินี้ มีวัตถุประสงคเ พื่อศึก ษาการดํ าเนิน ชี วิตอยูใ นสังคมของ
ผูพนการคุมความประพฤติภายหลังพนการคุมความประพฤติดวยดี ไดแก การไมกระทําผิดซ้ํา การมีอาชีพ
และการเปนที่ยอมรับของสังคม ศึกษาวาโปรแกรมการแกไขฟนฟู ตลอดจนการใหการสงเคราะหและการให
ความชวยเหลือในระหวางการคุมความประพฤตินั้นมีผลตอการดําเนินชีวิตภายหลังพนการคุมความประพฤติ
หรือไม เพียงใด อีกทั้งมีปจจัยใดบางที่มีผลตอการดําเนินชีวิตของผูพนการคุมความประพฤติ นอกจากนี้
ยังศึกษาการมีสวนรวมและบทบาทของชุมชน ในการใหโอกาส
แกไขฟนฟูและชวยเหลือผูพนการ
คุมความประพฤติมากนอยเพียงใดอีกดวย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาเฉพาะผูที่พนการคุมความประพฤติดวยดีอยางนอย 3 ปที่ผาน
มาแลว คือในระหวางป พ.ศ. 2545 – 2546 ของสํานักงานคุมประพฤติเปาหมายทั่วประเทศ จํานวน
86 สํานักงาน โดยคณะผูวิจัยไดดําเนินการจัดประชุมชี้แจงแบบเก็บขอมูลแกนักวิจัยรวมจากสํานักงาน
คุมประพฤติเปาหมายจํานวน 86 สํานักงาน จากนั้นไดจัดสงแบบเก็บขอมูล และแบบสอบถามไปยัง
สํานักงานคุมประพฤติดังกลาว โดยแตละชุดจะประกอบไปดวย 1) แบบเก็บขอมูลจากสํานวนคดี
2) แบบสอบถามผูพนการคุมความประพฤติ จํานวน 86 สํานักงาน 3) แบบสอบถามบุคคลในครอบครัว
จํานวน 86 สํานักงาน 4) แบบสอบถามเพื่อนบาน / ผูนําชุมชน จํานวน 86 สํานักงาน หลังจากไดรับ
แบบเก็บขอมูลทั้งหมดแลว คณะผูวิจัยไดดําเนินการนําชื่อ-สกุลของผูที่พนการคุมความประพฤติตามแบบ
เก็บขอมูลจากสํานวนคดี พรอมอายุและชื่อบิดามารดา ไปตรวจสอบการกระทําผิดซ้ําดวยระบบ CDS ที่
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงานและสารสนเทศ จากนั้นดําเนินการคํานวณการกระทําผิดซ้ํา
ดวยอัตราสวนรอย (Percentage) สวนแบบสอบถามผูพนการคุมความประพฤติ แบบสอบถามของบุคคล
ในครอบครัว และแบบสอบถามของเพื่อนบาน/ผูนําชุมชน ไดดําเนินการลงรหัส แลวบันทึกขอมูลลงใน
โปรแกรม SPSS for Windows Version 11.5 เพื่อดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม โดยใชการหา
คาความสัมพันธระหวางตัวแปรและปจจัยตาง ๆ ดวยวิธีไคสแควร ( Chi-square ) โดยกําหนดระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
ผลการวิจัยพบวา
1. ขอมูลทั่วไป
ผูพนการคุมความประพฤติสวนใหญ รอยละ 92.6 เปนเพศชาย โดยเปนผูที่มีอายุระหวาง
31–40 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 27.2 สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย คิดเปน
รอยละ 31.1 เปนผูที่ประกอบอาชีพรับจางแบบรับคาแรงเปนรายวัน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.4
โดยสวนใหญมีรายไดคิดเปนรอยละ 62.6 และเปนผูที่ไมเคยเปลี่ยนงานในระหวางการคุมความประพฤติ
คิดเปนรอยละ 56.9

(2)
2. ขอมูลดานการคุมความประพฤติ
กลุมตัวอยางสวนใหญพนการคุมความประพฤติในป 2546 คิดเปนรอยละ 99.3 สวนใหญ
คือรอยละ 98.7 รายงานตัวตามเงื่อนไข จํานวน 1 ป ปละ 4 ครั้ง โดยสวนใหญกระทําผิดในฐานความผิด
เกี่ยวกับ
พ.ร.บ.
ยาเสพติดใหโทษ
คิดเปนรอยละ
57.1
ผู พ น การคุ ม ความประพฤติ ส ว นใหญ ไ ม เ คยผ า นการสื บ เสาะมาก อ น ทั้ ง ในคดี นี้ แ ละคดี
กอนหนานี้ ส วนผูที่ผานการสืบเสาะและพินิจเปนผูที่พ นักงานคุมประพฤติ เสนอใหคุ มความประพฤติ
คิดเปนรอยละ 81.2
ผูถูกคุมความประพฤติสวนใหญ รอยละ 59.1 ใหความรวมมือในระหวางคุมความประพฤติ
ในระดับดี มีเพียงรอยละ 5.5 ที่ใหความรวมมือนอย และในระหวางการคุมความประพฤติ ผูถูกคุมความ
ประพฤติสวนใหญรอยละ 71.0 ไมมีอาสาสมัครคุมความประพฤติมาชวยดูแล
3. การดําเนินชีวติ ในสังคมอยางบูรณาการของผูพนการคุมความประพฤติ
จากการศึ ก ษาพบว า ผู พ น การคุ ม ความประพฤติ ส ว นใหญ ส ามารถดํ า เนิ น ชี วิ ต ในสั ง คมได
อยางบูรณาการ คือสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุขและสอดคลองกับสังคมในทุกๆ ดาน ไดแก
ไมหวนกลับไปกระทําผิดซ้ํา มีอาชีพ และเปนที่ยอมรับของสังคม คิดเปนอัตรารอยละ 75.3
อย า งไรก็ต าม ผลจากการศึก ษาการดํา เนิน ชีวิ ต ในสั งคมของผูพ น การคุ ม ความประพฤติ
ในแตละดาน มีขอมูลเพิ่มเติมดังนี้
3.1. การกระทําผิดซ้ํา
ผูพนการคุมความประพฤติ สวนใหญคิดเปนรอยละ 87.1 ไมไดหวนกลับไปกระทําผิดซ้ํา
ภายหลังพนการคุมความประพฤติ มีเพียงรอยละ 12.9 ที่หวนกลับไปกระทําผิดซ้ํา โดยพบวา มีการ
กระทําผิดซ้ํา จํานวน 1 ครั้ง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 82.6 โดยผูพนการคุมความประพฤติในความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษมีการกระทําผิดซ้ํามากที่สุด คิดเปนรอยละ 63.9 ผูพนการคุมความประพฤติ
ที่กระทําผิดซ้ํา สวนใหญจะกระทําความผิดซ้ําในฐานความผิดใหมคิดเปนรอยละ 58.3 สวนผูที่กระทําผิดซ้ํา
ในฐานความผิดเดิม มีอัตรารอยละ 34.7 ซึ่งพบวาสวนใหญเปนผูพนการคุมความประพฤติในความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ คิดเปนรอยละ 82.0 ของผูที่กระทําผิดซ้ําในฐานความผิดเดิมทั้งหมด
สํ า หรั บ ระยะวิ ก ฤติ ที่ ผู พ น การคุ ม ความประพฤติ ห วนกลั บ ไปกระทํ า ผิ ด ซ้ํ า มากที่ สุ ด
คือระยะเวลา 1-2 ป ภายหลังพนการคุมความประพฤติ คิดเปนรอยละ 42.4 สาเหตุของการกระทําผิดซ้ํา
สวนใหญ กระทําผิดซ้ําเพราะรูเทาไมถึงการณ คิดเปนรอยละ 20.2
3.2. การประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตในสังคมภายหลังพนการคุมความประพฤติ
จากการศึกษาพบวาผูพนการคุมความประพฤติเกือบทั้งหมด คือรอยละ 95.0 เปนผูมีอาชีพ
โดยประกอบอาชีพรับจาง (คาแรงเปนรายวัน) มากที่สุด รองลงมาประกอบเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 37.4
และ 14.7 ตามลําดับ ในดานรายไดผูพนการคุมความประพฤติมีรายไดในชวง 5,000-10,000 บาท สูงที่สุด
คิดเปนรอยละ 32.4 อีกทั้งยังพบวาผูพนการคุมความประพฤติ คือรอยละ 56.9 ไมเคยเปลี่ยนงาน

(3)
สําหรับการดําเนินชีวิตในสังคมดานอื่นๆ พบวา ผูพนการคุมความประพฤติสวนใหญ
มีครอบครัว และมี บุ ต รแล ว โดยพักอาศัย อยูกับสามี/ ภรรยามากที่สุด และส ว นใหญ คือร อยละ 73.8
มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ บุ ค คลใกล ชิ ด เป น ปกติ นอกจากนี้ ยั ง พบว า ผู พ น การคุ ม ความประพฤติ ส ว นใหญ
คื อ ร อ ยละ 69.3 มี ภ าระต อ งอุ ป การะเลี้ ย งดู ผู อื่ น อย า งไรก็ ต ามหากมี ป ญ ญาเดื อ ดร อ นผู พ น การ
คุมความประพฤติสวนใหญ สามารถขอความชวยเหลือจากบุคคลในครอบครัวได
ในดานสภาพแวดลอมของชุมชนที่พักอาศัยพบวา ผูพนการคุมความประพฤติพักอาศัย
อยูในชุมชนที่พักอาศัยทั่วไปมากที่สุด โดยสภาพแวดลอมของชุมชนสวนใหญ ไมมีปญหายาเสพติดหรือ
ปญหาใดๆ
3.3. การเปนที่ยอมรับของสังคม
ผูพนการคุมความประพฤติสวนใหญเปนที่ยอมรับของสังคม โดยจากการศึกษาพบวา
เพื่อนบาน/ผูนําชุมชน และบุคคลในครอบครัวสวนใหญ มีความรูสึกยอมรับใหผูพนการคุมความประพฤติ
เปนสวนหนึ่งของชุมชน คิดเปนอัตรารอยละ 94.6 และ 95.8 ตามลําดับ ในขณะที่ผูพนการคุมความประพฤติ
สวนใหญมีความรูสึกวาไดรับใหเปนสวนหนึ่งของชุมชนเดียวกัน ในอัตรารอยละ 96.2
เมื่อพิจารณาถึงนิสัยและความประพฤติ พบวา ผูพนการคุมความประพฤติสวนใหญ ไมมี
ความประพฤติเสียหาย มีความสัมพันธกับเพื่อนบาน/ผูนําชุมชน ในระดับปกติ-ดีมาก มีการเขารวมกิจกรรม
ตางๆ กับชุมชน และไมเคยกอความเดือดรอนแกครอบครัวหรือชุมชนภายหลังพนการคุมความประพฤติ
4. การเขารวมกิจกรรมแกไขฟน ฟูและสงเคราะหระหวางการคุมความประพฤติ
ผูพ น การคุ ม ความประพฤติ ทุก คนเคยเขา ร ว มกิ จ กรรมแก ไ ขฟน ฟู ใ นระหว า งการคุ ม ความ
ประพฤติ โดยมีผูเขารวมกิจกรรมดังกลาว 5-6 ครั้งมากที่สุด รองลงมา คือ เขารวม 1-2 ครั้ง สําหรับกิจกรรมที่
มีผูเขารวมมากที่สุด คือ การทํางานบริการสังคม คิดเปนรอยละ 41.3 รองลงมาคือการอบรมความรูดานตางๆ
ซึ่งผูเขารวมกิจกรรมเกือบทั้งหมด คิดเปนรอยละ 99.3 เห็นวาการเขารวมกิจกรรมเปนประโยชน
ส ว นการได รั บ การสงเคราะห ใ นระหว า งการคุ ม ความประพฤติ พบว า ผู พ น การคุ ม ความ
ประพฤติที่เคยและไมเคย ไดรับการสงเคราะหในระหวางการคุมความประพฤติ มีสัดสวนใกลเคียงกัน
คือ รอยละ 51.5 และ 48.5 ตามลําดับ โดยการสงเคราะหท่ีไดรับมากที่สุด คือ การสงเคราะหคาอาหาร
คิดเปนรอยละ 46.0 รองลงมาคือคาพาหนะ ซึ่งจะเห็นไดวาเปนลักษณะของการแกไขปญหาเฉพาะหนา
5. การสงเคราะหภายหลังพนการคุมความประพฤติ
ผูพนการคุมความประพฤติสวนใหญไมทราบวาสํานักงานคุมประพฤติมีการใหบริการดานการ
สงเคราะหภายหลังพนการคุมความประพฤติ คิดเปนรอยละ 66.9 สวนผูที่ทราบวาสํานักงานคุมประพฤติ
มีการใหบริการดังกลาว สวนใหญทราบจากพนักงานคุมประพฤติ คิดเปนรอยละ 80.8 รองลงมาทราบจาก
การประชาสัมพันธของหนวยงาน คิดเปนรอยละ 11.3 และพบวาผูพนการคุมความประพฤติสวนใหญไมเคย
ไดรับการสงเคราะห คิดเปนรอยละ 98.0

(4)
ผูพนการคุมความประพฤติสวนใหญไมไดระบุวาตองการรับการสงเคราะห คิดเปนรอยละ 64.3
สวนผูที่ระบุวาตองการรับการสงเคราะหตองการรับการสงเคราะห มากกว า 1 ด านมากที่ สุด รองลงมา
ตองการรับการสงเคราะหดานการฝกอาชีพ คิดเปนรอยละ 13.8 และ 8.7 ตามลําดับ
6. ความคิดเห็นของชุมชนตอการมีสวนรวมในการแกไขฟน ฟูผูพนการคุมความประพฤติ
จากการศึกษาพบวา เพื่อนบาน/ผูนําชุมชน และบุคคลในครอบครัว มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
มีสวนรวมของชุมชนในการแกไขฟนฟูผูถูกคุมความประพฤติ ดังนี้ เห็นดวยในระดับปานกลาง วาชุมชน
มีสวนสําคัญในการชวยใหผูพนการคุมความประพฤติดํารงชีวิตในสังคมอยางเปนสุข โดยเห็นดวยในระดับ
มากวาชุมชนควรมีสวนรวมและมีบทบาทในการใหโอกาสผูพนการคุมความประพฤติไดใชชีวิตในชุมชน
ชุมชนคือผูที่ไดรับประโยชนจากการกลับตนเปนคนดีของผูพนการคุมความประพฤติ รวมทั้งชุมชนไม
รังเกียจและยอมรับใหผูพนการคุมความประพฤติเปนสวนหนึ่งของชุมชน สําหรับความสนใจที่จะมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานกับกรมคุมประพฤติ สวนใหญมีความสนใจ โดยสวนใหญสนใจในการใหความรวมมือ
ในบทบาทอื่นๆ (ที่ไมใชบทบาทเปนอาสาสมัครคุมประพฤติ / เครือขายยุติธรรมชุมชน)
ขอเสนอแนะ
เพื่อใหการดําเนินงานคุมประพฤติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถแกไขฟนฟูผูถูกคุม
ความประพฤติและผูพนการคุมความประพฤติไดดียิ่งขึ้น มีขอเสนอแนะดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบวา ผูพนการคุมความประพฤติสวนใหญ ไมหวนกลับไปกระทําผิดซ้ํา
ถึงรอยละ 87.1 มีเพียงรอยละ 12.9 เทานั้นที่หวนกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์
ของงานคุมประพฤติในการแก ไขฟน ฟู ผูกระทําผิด โดยเมื่อเปรีย บเทีย บกับกํา หนดเปาหมายของการ
หวนกลับไปกระทําผิดซ้ําของผูถูกคุมความประพฤติ ในระบบบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ของงานคุมประพฤติ
ที่กําหนดไวไมเกินรอยละ 30 ก็ถือวาไดผลดีกวาที่กําหนดเปาหมายไว
อยางไรก็ตาม พบวายังมีผูกระทําผิดบางสวนหวนไปกระทําผิดซ้ํา โดยเฉพาะพบวาระยะเวลา
วิกฤติของการหวนกลับไปกระทําผิดซ้ํา อยูในชวงระยะเวลา 1-2 ป นับจากพนการคุมความประพฤติ
ดังนั้นเพื่อเปนการปองกันการหวนไปกระทําผิดซ้ําของผูพนการคุมความประพฤติกรมคุมประพฤติ ควรมี
มาตรการในการติดตามดูแลผูพนการคุมความประพฤติ เนื่องจากในปจจุบันแมจะมีการสงเคราะหภายหลัง
พนการคุมความประพฤติ แตก็เปนลักษณะของการใหผูพนการคุมความประพฤติเขารับการสงเคราะห
ในสํานักงาน ซึ่งทําใหไมสามารถดูแลช วยเหลือผู พนการคุมความประพฤติไดอย างเต็มที่ ดังนั้นการมี
มาตรการติดตามดูแลผูพนการคุมความประพฤติจะชวยใหสามารถใหคําแนะนําชวยเหลือผูพนการคุมความ
ประพฤติ ไ ด อย างทั นการณ อีก ทั้งยัง เป น การเฝา ระวั ง ไมใ หเ กิด การกระทําผิ ด ซ้ํา อย างไรก็ต ามภายใต
ขอจํากัดดานอัตรากําลังกรมคุมประพฤติอาจกําหนดบทบาทในการติดตามดูแลผูพนการคุมความประพฤติ
ใหเปนบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครคุมประพฤติ หรือเครือขายยุติธรรมชุมชน ซึ่งเปนทรัพยากรบุคคล
ที่สําคัญของกรมคุมประพฤติ
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2. จากผลการวิจัยที่พบวาผูที่พนการคุมความประพฤติในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษหวนกลับไป
กระทําผิดซ้ํา มากที่สุด คือรอยละ 31.2 ของผูที่กระทําผิดซ้ําทั้งหมด ดังนั้น กรมคุมประพฤติจึงควรมี
การศึกษาเพื่อเพิ่ มมาตรการ รู ปแบบและวิธีการใหม ๆ ในการแกไขฟนฟู ผูถูกคุมความประพฤติใ น
คดีเกี่ยวกับยาเสพติดอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยผูกระทําผิดในคดียาเสพติดสวนใหญมักเปนผูที่มี
จิตใจออนไหวและคลอยตามผูอื่นไดงาย ดังนั้น การจัดใหมีสถานที่พักฟนสักระยะหนึ่ง และมีกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กอนที่จะสงกลับเขาไปในชุมชน หลังจากการพนการคุมความประพฤติแลว
อาจชวยใหบุคคลเหลานี้มีจิตใจที่เขมแข็ง และไมหวนกลับไปเกี่ยวของกับยาเสพติดอีก
3. การสงเคราะหผูกระทําผิดภายหลังปลอยหรือพนการคุมความประพฤติ มีสวนสําคัญอยางยิ่ง
ที่จะทําใหผูพนการคุมความประพฤติไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ําอีก ถาหากระบบการสงเคราะหสามารถ
ทําไดอยางทั่วถึง และเหมาะสมกั บผูพนการคุมความประพฤติแตละราย ซึ่งจากผลการวิจัยเกี่ยวกับ
การสงเคราะหผูกระทําผิดในครั้งนี้ พบวา ผูพนการคุมความประพฤติสวนใหญ ไมไดแสดงความประสงค
ในการรับการสงเคราะห ซึ่งอาจเปนผลมาจากการที่ผูพนการคุมความประพฤติไมทราบวากรมคุมประพฤติ
มีการบริการสงเคราะหภายหลังปลอย ดังนั้น กรมคุมประพฤติ จึงควรเพิ่มการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง
และปรับปรุงระเบียบและขั้นตอนในการใหการสงเคราะหใหงายและสะดวกขึ้น ตลอดจนการศึกษาวิเคราะห
ความตองการในการรับบริการสงเคราะหเพื่อจะไดสามารถใหการสงเคราะหที่สอดคลองกับความตองการ
ของผูพนการคุมความประพฤติ อันจะทําใหสามารถชวยเหลือ ผูกระทําผิดภายหลังพนการคุมความประพฤติ
ได อยางเหมาะสม และจะสงผลให ผูพนการคุ มความประพฤติ สามารถดํารงชีวิตอยูในสั งคมได โดย
ไมหวนกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก นอกจากนี้ยังสงผลใหการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดของกรมคุมประพฤติ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จนสามารถคืนคนดี สูสังคมไดสมกับเจตนารมณที่กําหนดไวในวิสัยทัศนของ
กรมคุมประพฤติ ตอไป
สําหรับการฟนฟูผูกระทําผิดดวยกิจกรรมและดวยการสงเคราะหในระหวางที่ผูพนการคุมประพฤติ
อยู ใ นระหว า งการคุ ม ความประพฤติ นั้ น ผู พ น การคุ ม ความประพฤติ เ ห็ น ว า ทุ ก กิ จ กรรมและ
ทุกการสงเคราะหของกรมคุมประพฤติ จัดขึ้น นั้นมีประโยชนเปนอยางมาก
4. จากผลการวิจัย พบวา ผูพนการคุมความประพฤติสวนใหญ เปนที่ยอมรับของชุมชนและ
ไมกอความเดือดรอนในชุมชน ในระยะเวลา 3 ป เนื่องมาจากการที่กรมคุมประพฤติมีการสงเคราะห
ผูกระทําผิดภายหลังพนการคุมความประพฤติ โดยเฉพาะการใหยืมทุนประกอบอาชีพและการฝกอาชีพ
ทําใหผูพน คุมความประพฤติบางสวนมีงานทํา และกลับตัวกลับใจไมหวนกลับไปกระทําผิดซ้ําและ
ไมกอความเดือดรอนแกชุมชน อยางไรก็ตาม กรมคุมประพฤติ ยังคงตองดําเนินการศึกษาถึงความตองการ
ของผูพนการคุมความประพฤติในดานอื่น ๆ ตอไปอยางสม่ําเสมอ เพราะความตองการในดานตางๆ
จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
5. จากการวิจัยพบวา บุคคลในชุมชนเห็นความสําคัญของการชวยเหลือและใหโอกาสผูพนการ
คุมความประพฤติใหใชชีวิตในสังคม รวมทั้งการยอมรับผูพนการคุมความประพฤติเปนสวนหนึ่งของชุมชน
แตเมื่อสอบถามความสนใจที่จะมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของกรมฯ พบวา แมสวนใหญจะมีความสนใจ
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แตจะสนใจใหความรวมมือในบทบาทอื่นๆ มีเพียงสวนนอยที่สนใจเขารวมเปนอาสาสมัครคุมประพฤติ
หรือเครือขายยุติธรรมชุมชน ทั้งนี้อาจเนื่องจากบุคคลในชุมชนยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ และความสําคัญของอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือขายยุติธรรมชุมชน ดังนั้น กรมคุมประพฤติ
จึงควรเรงในการประชาสัมพันธงานอาสาสมัครคุมประพฤติ และโครงการเครือขายยุติธรรมชุมชน ใหเปน
ที่รูจักอยางกวางขวางเพิ่มขึ้น
6. กรมคุมประพฤติควรมีการศึกษาวิจัยประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานคุมประพฤติอยางตอเนื่อง
เพื่อจะไดนําผลการศึกษามาใชในการพัฒนางานคุมประพฤติใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอไป
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คํานํา
รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานคุมประพฤติ : การดําเนินชีวิตในสังคม
อยางบูรณาการของผูพนการคุมความประพฤติ ไดถูกบรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2549 โดยเปนการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานคุมประพฤติตามระบบการบริหารแบบ
มุงผลสัมฤทธิ์ ซึ่งกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของงานคุมประพฤติที่สําคัญคือ การไมหวนกลับไปกระทําผิด
ซ้ําภายหลังพนการคุมความประพฤติไปแลว 3 ป และการไมกอความเดือดรอนใหแกชุมชน ภายใน 1-3 ป
รวมทั้ ง ศึ ก ษาป จ จั ย ต า ง ๆ ของงานคุ ม ประพฤติ ที่ มี ผ ลต อ การกระทํ า ผิ ด ซ้ํ า ตลอดจนศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
การสงเคราะหภายหลังพนการคุมความประพฤติ เพื่อใชประโยชนในการพัฒนางานคุมประพฤติใหเกิด
ความสัมฤทธิ์ผล ตอไป
คณะผู วิ จัย หวัง เป นอย างยิ่ งว า งานวิจัย ชิ้ น นี้จ ะเปน ประโยชนตอการดํา เนิ น งานคุม ประพฤติ
ในประเทศไทย และเปนแนวทางในการพัฒนางานคุมประพฤติเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คณะผูวจิ ัย
กองแผนงานและสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติ
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สารบัญ
หนา
บทคัดยอ
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่
1. บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
วัตถุประสงคของการวิจยั
ขอบเขตของการวิจัย
นิยามศัพททใี่ ชในการวิจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
2. การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
งานวิจยั ที่เกีย่ วของ
3. ระเบียบวิธีวิจัย
กลุมประชากรเปาหมายในการวิจัย
กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอ มูลและสถิติที่ใชในการวิจยั
ขอจํากัดในการศึกษาวิจัย
4. ผลการวิจยั
5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ

(1)
(7)
(9)
(11)
1
1
2
2
2
4
5
5
16
25
25
25
26
27
29
29
31
115

(10)

หนา
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
แบบเก็บขอมูลการติดตามผลภายหลังการพนการคุมความประพฤติ
แบบสอบถามชุดที่ 1 สําหรับผูพนการคุมความประพฤติ
แบบสอบถามชุดที่ 2 สําหรับบุคคลในครอบครัว
แบบสอบถามชุดที่ 3 สําหรับเพื่อนบาน/ผูนําชุมชน
คณะผูวจิ ัย

123
125
127
133
141
147
153

(11)

สารบัญตาราง
ตารางที่
4.1. แสดงจํานวนและรอยละของผูพนการคุมความประพฤติจาํ แนกตาม
สํานักงานคุมประพฤติ
4.2. แสดงขอมูลทั่วไปของผูพนการคุมความประพฤติ
4.3. แสดงขอมูลทั่วไปของบุคคลในครอบครัว และเพื่อนบาน/ผูนําชุมชน
ของผูพนการคุมความประพฤติ
4.4. แสดงประวัติการคุมความประพฤติของผูพนการคุมความประพฤติ
4.5. แสดงขอมูลทั่วไปและขอมูลดานอาชีพของผูพนการคุมความประพฤติ
4.6. แสดงขอมูลสภาพแวดลอมในการดําเนินชีวิตและความสัมพันธ
ภายในครอบครัวของผูพนการคุมความประพฤติ
4.7. แสดงขอมูลดานนิสัย ความประพฤติ และการยอมรับจากคนในชุมชน
ที่มีตอผูพนการคุมความประพฤติ
4.8. แสดงจํานวนและรอยละของผูพนการคุมความประพฤติจาํ แนกตาม
การกระทําผิดซ้ําภายหลังพนการคุมความประพฤติ
4.9. แสดงจํานวนและรอยละของผูพนการคุมความประพฤติจาํ แนกตาม
จํานวนครั้งในการกระทําผิดซ้ําภายหลังพนการคุมความประพฤติ
4.10. แสดงจํานวนและรอยละของผูพนการคุมความประพฤติจาํ แนกตาม
ประเภทคดีทมี่ ีการกระทําผิดซ้ํา
4.11. แสดงจํานวนและรอยละของผูพนการคุมความประพฤติจาํ แนกตาม
การกระทําผิดซ้ําในฐานความผิดเดิมหรือฐานความผิดใหม
4.12. แสดงจํานวนและรอยละของผูพนการคุมความประพฤติที่กระทําผิดซ้ํา
ในฐานความผิดเดิม
4.13. แสดงจํานวนและรอยละของผูพนการคุมความประพฤติจาํ แนกตาม
ผลคดีของการกระทําผิดซ้ํา
4.14. แสดงจํานวนและรอยละของผูพนการคุมความประพฤติจาํ แนกตาม
ตามระยะเวลาที่กระทําผิดซ้ําภายหลังพนการคุมประพฤติ
4.15. แสดงจํานวนและรอยละของผูพนการคุมความประพฤติจาํ แนกตามสาเหตุ
ของการกระทําผิดซ้ําภายหลังพนการคุมความประพฤติ
4.16. แสดงขอมูลการดําเนินชีวิตในสังคมอยางบูรณาการของผูพนการคุมความประพฤติ
4.17. แสดงขอมูลการฟนฟูดว ยกิจกรรมของกรมคุมประพฤติ

หนา
32
35
36
41
47
54
59
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

(12)

สารบัญตาราง
ตารางที่
4.18. แสดงขอมูลการฟนฟูดว ยการสงเคราะหระหวางคุมความประพฤติ
4.19. แสดงขอมูลดานการสงเคราะหภายหลังพนการคุมความประพฤติ
4.20. แสดงความสัมพันธระหวางฐานความผิดกับการกระทําผิดซ้ํา
ภายหลังพนการคุมความประพฤติ
4.21. แสดงความสัมพันธระหวางฐานความผิดกับการยอมรับ
ผูพนการคุมความประพฤติเมื่ออยูในชุมชน
4.22. แสดงความสัมพันธระหวางการผานการสืบเสาะกับการกระทําผิดซ้ํา
ภายหลังพนการคุมความประพฤติ
4.23. แสดงความสัมพันธระหวางการผานการสืบเสาะและพินิจกับการการยอมรับ
ผูพนการคุมความประพฤติเมื่ออยูในชุมชน
4.24. แสดงความสัมพันธระหวางขอเสนอของพนักงานคุมประพฤติกับการกระทําผิดซ้ํา
ภายหลังพนการคุมความประพฤติ
4.25. แสดงความสัมพันธระหวางขอเสนอของพนักงานคุมประพฤติกับการการยอมรับ
ผูพนการคุมความประพฤติเมื่ออยูในชุมชน
4.26. แสดงความสัมพันธระหวางการมีงานทําภายหลังพนการคุมความประพฤติ
กับการกระทําผิดซ้ําภายหลังพนการคุมความประพฤติ
4.27. แสดงความสัมพันธระหวางการมีงานทําภายหลังพนการคุมความประพฤติ
กับการยอมรับผูพนการคุมความประพฤติเมื่ออยูในชุมชน
4.28. แสดงความสัมพันธระหวางประวัติการทํางานภายหลังพนการคุมความประพฤติ
กับการกระทําผิดซ้ําภายหลังพนการคุมความประพฤติ
4.29. แสดงความสัมพันธระหวางประวัติการทํางานภายหลังพนการคุมความประพฤติ
กับการยอมรับผูพนการคุมความประพฤติเมื่ออยูในชุมชน
4.30. แสดงความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับการกระทําผิดซ้ํา
ภายหลังพนการคุมความประพฤติ
4.31. แสดงความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับการยอมรับ
ผูพนการคุมความประพฤติเมื่ออยูในชุมชน
4.32. แสดงความสัมพันธระหวางการไดรับเชิญเขารวมกิจกรรมในชุมชน
กับการกระทําผิดซ้ําภายหลังพนการคุมความประพฤติ

หนา
74
75
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

(13)

สารบัญตาราง
ตารางที่
4.33. แสดงความสัมพันธระหวางการไดรับเชิญเขารวมกิจกรรมในชุมชน
กับการยอมรับผูพนการคุมความประพฤติเมื่ออยูในชุมชน
4.34. แสดงความสัมพันธระหวางการเขารวมกิจกรรมในชุมชนกับการกระทําผิดซ้ํา
ภายหลังพนการคุมความประพฤติ
4.35. แสดงความสัมพันธระหวางการเขารวมกิจกรรมในชุมชนกับการยอมรับ
ผูพนการคุมความประพฤติเมื่ออยูในชุมชน
4.36. แสดงความสัมพันธระหวางการเขารวมกิจกรรมการอบรมผูถูกคุมความประพฤติ
กับการยอมรับผูพนการคุมความประพฤติเมื่ออยูในชุมชน
4.37. แสดงความสัมพันธระหวางการเขารวมกิจกรรมการอบรมธรรมะกับการยอมรับ
ผูพนการคุมความประพฤติเมื่ออยูในชุมชน
4.38. แสดงความสัมพันธระหวางการเขารวมกิจกรรมการจัดคายกิจกรรมกับการยอมรับ
ผูพนการคุมความประพฤติเมื่ออยูในชุมชน
4.39. แสดงความสัมพันธระหวางการเขารวมกิจกรรมการใหคําปรึกษาทางจิตวิทยา
กับการยอมรับผูพนการคุมความประพฤติเมื่ออยูในชุมชน
4.40. แสดงความสัมพันธระหวางการเขารวมกิจกรรมการบรรพชาอุปสมบท
กับการยอมรับผูพนการคุมความประพฤติเมื่ออยูในชุมชน
4.41. แสดงความสัมพันธระหวางการเขารวมกิจกรรมการทํางานบริการสังคม
กับการยอมรับผูพนการคุมความประพฤติเมื่ออยูในชุมชน
4.42. แสดงความสัมพันธระหวางการเขารวมกิจกรรมอื่นๆ กับการยอมรับ
ผูพนการคุมความประพฤติเมื่ออยูในชุมชน
4.43. แสดงความสัมพันธระหวางการสงเคราะหดานการศึกษากับการกอความเดือดรอน
แกครอบครัวหรือชุมชน
4.44. แสดงความสัมพันธระหวางการสงเคราะหดานการสงเสริมการหางาน
กับการกอความเดือดรอนแกครอบครัวหรือชุมชน
4.45. แสดงความสัมพันธระหวางการสงเคราะหดานการฝกอาชีพกับการกอความเดือดรอน
แกครอบครัวหรือชุมชน
4.46. แสดงความสัมพันธระหวางการสงเคราะหคาอาหารกับการกอความเดือดรอน
แกครอบครัวหรือชุมชน

หนา
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
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สารบัญตาราง
ตารางที่
4.47. แสดงความสัมพันธระหวางการสงเคราะหคาพาหนะกับการกอความเดือดรอน
แกครอบครัวหรือชุมชน
4.48. แสดงความสัมพันธระหวางการสงเคราะหคารักษาพยาบาลกับการกอความเดือดรอน
แกครอบครัวหรือชุมชน
4.49. แสดงความสัมพันธระหวางการสงเคราะหดานอื่นๆกับการกอความเดือดรอน
แกครอบครัวหรือชุมชน
4.50. ขอมูลความคิดเห็นตอการมีสวนรวมและบทบาทของชุมชนในการแกไขฟนฟู
ผูพนการคุมความประพฤติ
4.51. คาเฉลี่ยการมีสวนรวมและบทบาทของชุมชนในการแกไขฟนฟู
ผูพนการคุมความประพฤติ

หนา
104
105
106
107
114

