การวิจัยประเมินผลโครงการสํานักงานคุมประพฤตินํารอง การพัฒนาการทํางานบริการ
สังคมเพื่อปรับทัศนคติและพฤติกรรมผูกระทําผิด เปนการศึกษาถึงการพัฒนามาตรฐานการทํางานบริการ
สังคม โดยมุงเนนการทํางานบริการสังคมอยางมีคุณภาพ และตรวจสอบไดถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมผูกระทําผิด โดยกําหนดเปาหมายไว 4 ดาน คือ 1. ดานผูทํางานบริการสังคม 2. ดานผูควบคุมงาน
3. ดานรูปแบบกิจกรรม และ 4. ดานกระบวนการทํางานที่มีการประเมินผลโดยตรงและโดยออม และได
ทดลองดําเนินการในสํานักงานคุมประพฤตินํารองตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550
รายงานผลการวิจัยแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการ
โดยสอบถามขอมูลจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ทั้งระดับผูปฏิบัติงาน และระดับผูบริหารโครงการ ซึ่งไดสรุปผล
โครงการนํารองชวงเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2550 และ สวนที่ 2 การประเมินผลผูทํางานบริการสังคม
ที่ เ ข า ร ว มโครงการ โดยเก็ บ ข อ มู ล จากสํ า นวนคดี ซึ่ ง ดํ า เนิ น การเสร็ จ สิ้ น ตั้ ง แต เ ดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ถึ ง
กรกฎาคม 2551
กลุมงานบริการสังคมขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมโครงการและใหขอมูลที่เปนประโยชน
ตอการพัฒนาการทํางานบริการสังคม การศึกษาวิจัยครั้งนี้แมวาจะมีขอจํากัดในเรื่องการบริหารโครงการและ
ความสมบูรณของขอมูลจากสํานวนคดีที่นํามาศึกษาหลายประการ แตก็ชวยสะทอนถึงความเปนจริงในการ
ปรับปรุ งวิ ธีการจัด ใหผูก ระทําผิ ด ทํ างานบริ การสังคมที่จ ะวัดผลสัมฤทธิ์ใ นเชิ งคุณ ภาพ ที่ จ ะตองมีก าร
เสริมสรางความรู ความเขาใจ และการวางระบบการบริหารจัดการรูปแบบใหมที่จะทําใหการทํางานบริการ
สังคมเปนโปรแกรมหนึ่งที่มีประสิทธิผลตอการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดอยางแทจริงตอไป

กลุมงานบริการสังคม
กองกิจการชุมชนและบริการสังคม
กรมคุมประพฤติ
กันยายน 2551

(ก)

รายงานการวิจัยประเมินผลโครงการสํานักงานคุมประพฤตินํารอง การพัฒนาการทํางานบริการสังคม
เพื่อปรับทัศคติและพฤติกรรมผูกระทําผิดมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการของผูบริหารและผูปฏิบัติงานตามโครงการ
ซึ่งมีที่มาจากการศึกษาและการพัฒนามาตรฐานการทํางานบริการสังคมโดยมุงเนนการทํางานบริการสังคม
อยางมีคุณภาพ และตรวจสอบไดถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมผูกระทําผิด
2. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขและผลกระทบของการดําเนินโครงการ
3. นําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจขยายผลโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานบริหารสังคมใหมากยิ่งขึ้น
การประเมินแบงเปน 2 สวน คือ
1) การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการ
2) การประเมินผลผูกระทําผิดที่เขารวมโครงการ ซึ่งผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
สวนที่ 1 การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการ
วิธีดํ า เนิ นการวิจั ย ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ ในการเก็บขอมูลประชากรเปาหมาย
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูกํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ธนบุรี
ภาค 1–9 และผู รับผิด ชอบหลักการดํา เนินโครงการของสํ านัก งานคุมประพฤติจั งหวัด /ประจําศาล
โดยกองกิจการชุมชนและบริการสังคม มีหนังสือถึงผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
ธนบุรี ภาค 1–9 และผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติสงแบบสอบถามประเมินผลโครงการ ในชวงเวลา
ตั้งแต 1 เมษายน– 30 กันยายน 2550 และขอใหสงแบบสอบถามกลับคืนภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2550
จากการสงแบบสอบถามจํานวน 32 ชุด ไปยังสํานักงานคุมประพฤติภาค จํานวน 11 แหง
และสํานักงานในสังกัด จํานวน 21 แหง ปรากฏวาสํานักงานคุมประพฤติภาคตอบกลับ 10 แหง สํานักงาน
คุมประพฤติจัง หวัด/ประจําศาลตอบแบบสอบถาม จํานวน 14 แหง ได แกสํานักงานคุมประพฤติ
1. อาญาธนบุรี 2. พระนครศรีอยุธยา 3. ระยอง 4. นครราชสีมา 5. สุรินทร 6. มหาสารคาม 7. เชียงใหม
8. พะเยา 9. เพชรบูรณ 10. กําแพงเพชร 11. ราชบุรี 12. ระนอง 13. สงขลา 14. ตรัง ซึ่งแบบสอบถามที่
สงกลับคืนมีจํานวน รวม 24 ชุด และสามารถนํามาวิเคราะหไดทั้งหมด

(ข)

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
สํานักงานคุมประพฤติภาค
ผู ตอบแบบสอบถามสว นใหญ ที่ทํา หนาที่ผูกํ ากั บดู แลโครงการะดั บ ภาค เป น พนัก งาน
คุมประพฤติระดับ 6ว – 8ว มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานบริการสังคมตั้งแต 3 ปขึ้นไป - 6 ป ซึ่งรอยละ 60
ไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานและประสิทธิผลการทํางานบริการสังคม สวนผูที่ไมได
เข า ร ว มได รั บ ความรู ใ นการปฏิ บั ติ ง านตามโครงการจากวิ ท ยากรตั ว คู ณ และการศึ ก ษาคู มื อ แนวทาง
การปฏิบัติงาน
ผลการดํา เนิน งานสว นใหญไ มไ ดดํา เนินการตามบทบาทที่กํา หนด มีสว นนอ ยที่ไ ดให
คําแนะนํา การติดตามเยี่ยมเยียน การประชุมติดตามผลการดําเนินงานของสํานักงานในสังกัด การจัดทํา
แผนงาน และการเปนวิทยากร และมีการดําเนินการปานกลาง ไดแก การใหคําแนะนํา การติดตามเยี่ยมเยียน
การจัดทําแผนงาน และการจัดทําแผนระดับภาค สําหรับขอชี้แจงกรณีไมไดดําเนินการ ไดแก ผูเขารับ
การอบรมไม มี อํ า นาจเรี ย กประชุ ม เพราะเป น ผู ป ฏิ บั ติ การขาดบุ ค ลากร ไม ไ ด จั ด ทํ า แผนอย า งชั ด เจน
มีการสับเปลี่ยนผูเขารับการอบรม และจะดําเนินการวิทยากรตัวคูณในปงบประมาณ 2551
ปญหา อุปสรรค ที่พบมากที่สุด ไดแก หนวยงานภาคี ไมสามารถจัดทํางานตามแผน
เจาหนาที่ภาคียังขาดความรู ความเขาใจ และมีการโยกยาย ซึ่งแนวทางแกไขคือควรประชุมเชิงปฏิบัติการ
การทําความเขาใจกับหนวยงานภาคี ปญหารองลงมา ไดแก ผูกระทําผิด กลุมเปาหมายขาดความพรอม
เรื่องเวลาทํางานของกลุม แนวทางแกไข คือ การพิจารณาคัดเลือกและการชี้แจงทําความเขาใจ นอกจากนี้
ยังพบปญหาการใชแบบประเมินผล ซึ่งเปนขอจํากัดของผูถูกคุมฯ ในการอาน – เขียน มีแบบประเมินหลายชุด
ไมสะดวก แนวทางแก คือการปรับแบบประเมินใหงายขึ้น ลดจํานวน รวมทั้ง นําแบบ ปม.1 ไปไวใน
แบบจําแนกผูกระทําผิดเพื่อวางแผนการทํางานบริการสังคม นอกจากนี้ เปนประเด็นความรูของทีมงาน
ที่ยังมีไมเพียงพอ ทัศนคติมีทั้งบวกและลบ แนวทางแกไขคือ การตั้งเจาหนาที่ตอบปญหาชี้แจงทางโทรศัพท
การประชุมวางแผนการปรับทัศนคติของพนักงานคุมประพฤติตอการทํางานบริการสังคม นอกจากนี้
เปนเรื่องการประสานงาน การแยกผูกระทําผิด ที่มีความเสี่ยงสูงใหสํานักงานจัดเอง และการดําเนินงานตาม
โครงการมีนอย
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ มีประเด็นมากที่สุด คือ รูปแบบการทํางานบริการสังคม
ที่เนนความตองการของชุมชนและทองถิ่น รองลงมา คือ การมอบหมายถายโอนใหระดับทองถิ่นดําเนินการ
สํานักงานคุมประพฤติ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนระดับตําแหนง พนักงานคุมประพฤติ 3 – 5 และ 6ว – 7ว
รอยละ 42.86 สวนใหญมีหนาที่ความรับผิดชอบ เปนผูกํากับดูแลระดับสํานักงาน รองลงมาเปนทีมงาน
ภาคสนามและผูประสานงานโครงการ สวนใหญมีระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการสังคมระหวาง 1 ป – 3 ป
วุฒิการศึกษาสวนใหญปริญญาตรีนิติศาสตร
(ค)

การเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐาน และประสิทธิผลการทํางานบริการสังคม
สวนใหญเคยเขารวมรอยละ 92.86 และกรณีไมไดเขารวมไดรับความรูในการปฏิบัติงานตามโครงการ
จากการประชุมของสํานักงาน
รูปแบบการจัดกิจกรรม การทํางานบริการสังคม ที่มีการจัดมากที่สุด คือ กิจกรรมพัฒนา
ศาสนสถานและสุสานและการดําเนินการมีทั้งสํานักงานจัดเอง ภาคีจัด และจัดรวมกัน
ปญหา อุปสรรค ที่พบมากที่สุด คือ การจัดกิจกรรม ไดแก ดานความพรอมของผูกระทําผิด
การขาดผูควบคุมงาน วัสดุ อุปกรณซึ่งแนวทางแกไข คือ การวางแผน การปรับแผนการใหคําแนะนํา
การประสานงาน การอบรมพนักงานคุมประพฤติเพื่อสรางมืออาชีพ ปญหาที่พบรองลงมาคือ หนวยงานภาคี
ไดแก ความรู ความเขาใจ การจัดผูรับผิดชอบงาน และการประสานงาน ซึ่งแนวทางแกไข ไดแก การทํา
ความเขาใจกับภาคี การใหความรู การจัดสรรงบประมาณ การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือเปนตน
สว นปญ หาดา นการประเมิน ผล ไดแ ก รูป แบบยากมีห ลายขั้น ตอน แนวทางแกไ ข คือ
การใหเจาหนาที่ชวยเหลือแนะนําในการทําแบบประเมินแกผูทํางานบริการสังคม การปรับแบบประเมิน
ใหเขาใจงาย ใชสะดวก การประชุมซักซอมการใชแบบประเมิน ปญหาอื่นๆ ไดแก การขาดงบประมาณ
ความรู ทัศนคติทั้งดานบวกและ ดานลบ และการประสานงานที่มีขอจํากัดในการพบปะ
สวนที่ 2 การประเมินผลผูกระทําผิดที่เขารวมโครงการ
วิธีดําเนินการวิจัย ใชแบบเก็บขอมูลจากสํานวนคดีที่สุมจากสํานักงานคุมประพฤติที่
เขารวมโครงการ 14 แหง ซึ่งมีผูกระทําผิดเขารวมโครงการจํานวน 345 คน โดยพิจารณาจากสํานวนคดีที่มี
ระยะเวลาในการพนคุมความประพฤติ ไมเกินเดือนกรกฎาคม 2551 เพื่อใหสามารถสรุปผลโครงการแลว
เสร็จภายในเดือน กันยายน 2551 สํานวนคดีที่อยูในเกณฑดังกลาวมีจํานวน 92 สํานวน จากสํานักงานคุม
ประพฤติ 13 แหง สํานักงานคุมประพฤติ ไดสงสํานวนมาทั้งหมดเพียง 80 สํานวน เนื่องจากชวงสงสํานวนมี
การโยกยายผูอํานวยการสํานักงาน ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบโครงการ อีกทั้งบางสํานวนที่
กําหนดไวสํานักงานยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ผูวิจัยไดใชแบบเก็บขอมูลจากสํานวน จํานวน 80 ชุด นํามา
วิเคราะห และสรุปผลไดดังนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับสํานวนคดี
สํานวนที่เขารวมโครงการนํารอง สวนใหญเปนสํานวนที่ผูถูกคุมความประพฤติเปนผูใหญ
คิดเปนรอยละ 93.75 รองลงมาคือ สํานวนคดีที่ผูถูกคุมความประพฤติเปนเด็ก/เยาวชน และสวนใหญเปน
ผูกระทําผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก คิดเปนรอยละ 55 รองลงมาเปนความผิดเกี่ยวกับทรัพย
และพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ โดยสวนใหญมีเงื่อนไขการรายงานตัว 3 เดือนตอครั้ง คิดเปนรอยละ
61.25 รองลงมาเปนสํานวนที่ไมกําหนดเงื่อนไขการรายงานตัว โดยใหทํางานบริการสังคมเพียงอยางเดียว
ซึ่งสวนใหญมีเงื่อนไขการทํางานบริการสังคม จํานวน 12 –24 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 90 และไมมีการ

(ง)

กําหนดเงื่อนไขอื่น ๆ อีก คิดเปนรอยละ 77.50 รองลงมามีเงื่อนไขอื่นๆ คือใหเขารับการอบรมกฎหมาย
จราจร
การใชแบบประเมินที่กําหนดขึ้นสําหรับโครงการนํารอง ไดแก
แบบ ปม.1 เปนเอกสารใหพนักงานคุมประพฤติใชบันทึกขอมูลของผูถูกคุมความประพฤติ
กอนการเขารวมกิจกรรมและภายหลังจากทํางานบริการสังคมครบ และแบบ ปม.2 ซึ่งเปนเอกสารใหผูถูกคุม
ความประพฤติใชรายงานตนเองภายหลังเสร็จสิ้นการทํางานแตละครั้ง (วัน) ซึ่งสวนใหญมีการใชเอกสาร
แบบ ปม. 1 และ ปม.2 แตใชไมถูกตองสวนแบบอื่น ๆ คือ แบบ ปม.3 ซึ่งเปนเอกสารใหผูควบคุมงานใชบัน
ทักภายหลังการเสร็จสิ้นการทํางานแตละครั้ง (วัน) และแบบ ปม.4 ซึ่งเปนเอกสารแบบประเมินความพึง
พอใจสําหรับหนวยงานภาคี อาสาสมัครคุมประพฤติหรือเครือขายยุติธรรมชุมชน ซึ่งสวนใหญไมมีแบบ
ประเมินดังกลาว ปรากฏอยูในสํานวน
ขอมูลอื่นๆ ประกอบการวิเคราะห
สํานวนรอยละ 80 ไมมีความเชื่อมโยงขอมูลการทํางานบริการสังคมกับการจําแนก
ผูกระทําผิด และการรับรายงานตัว มีสํานวนสวนนอยที่มีการเชื่อมโยงขอมูลโดยระบุปญหาและใหเขารวม
โครงการนํารอง หรือทํางานบริการสังคมแบบกลุม นอกจากนี้สํานวนกวาครึ่งหนึ่งมีการจัดใหผูกระทําผิด
โดยสวนใหญจัดใหเขารับการอบรมธรรมะ
เขารวมโปรแกรมฟนฟูอื่นๆ ดวย คิดเปนรอยละ 56.25
และความรูกฎหมายจราจร ส วนสํานวนที่ไ มมีการจั ดใหผูกระทําผิดเขารวมโปรแกรมแกไ ขฟนฟูอื่น ๆ
คิดเปนรอยละ 43.75
2. ขอมูลเกี่ยวกับผูกระทําผิด
ผูกระทําผิดกลุมตัวอยางทั้งหมดเปนเพศชาย สวนใหญมีอายุ 26 –30 ป คิดเปนรอยละ 23.75
รองลงมาเปนผูที่มีอายุ 21 – 25 ป และครึ่งหนึ่งเปนผูจบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 50
โดยสวนใหญประกอบอาชีพลูกจางเอกชน คิดเปนรอยละ 36.25 สวนสภาพปญหาที่พบสวนใหญเปนผูที่
มีปญหาการดื่มสุรา คิดเปนรอยละ 35 รองลงมาเปนผูที่มีปญหาเคยเสพยาเสพติด ปญหาขาดจิตสํานึก
กิจกรรมการทํางานบริการสังคมที่ผูถูกคุมความประพฤติเขารวมสวนใหญไดแก กิจกรรม
พัฒนาศาสนาสถาน รองลงมาไดแกกิจกรรมพลเมืองดี และทําความสะอาด กิจกรรมที่เขารวมนอยที่สุด
ไดแก งานเอกสาร และชวยเหลือคนชรา
สถานที่ที่ผูถูกคุมความประพฤติ ทํางานบริการสังคมสวนใหญคือ ศาสนสถาน รองลงมา
คือ สถานที่ทองเที่ยว
การพิ จ ารณาความสอดคล อ งของกิ จ กรรมการทํ า งานกั บ สภาพป ญ หาหรื อ พฤติ ก ารณ
การกระทําผิด เมื่อพิจารณาจากขอมูลในสํานวนพบวา การวิเคราะหสภาพปญหา หรือการบันทึกพฤติการณการ
กระทําผิดแลว สวนใหญไมมีขอมูลระบุไวพอที่จะพิจารณาความสอดคลอง คิดเปนรอยละ 62.50 สวนสํานวน
(จ)

ที่ใหทํากิจกรรมสอดคลองกับสภาพปญหาหรือพฤติการณกระทําผิด มีรอยละ 21.25 และกิจกรรมที่ใหทํา
ไมสอดคลองกับสภาพปญหาหรือพฤติการณกระทําผิดมีรอยละ 15
ผลการศึกษาจากสํานวนคดีจํานวน 15 สํานวน ที่มีการใชแบบประเมิน ปม.1 ถูกตอง พบวา
ผูถูกคุมความประพฤติสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในดานตางๆ ไดแก การเห็นคุณคาในตนเอง
มีรอยละ 86.67 ความสัมพันธกับผูอื่นดีขึ้น มีรอยละ 60 ดานความสํานึกผิด ความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น และความเอาใจใสเห็นคุณคาในการเรียนหรือการทํางาน มีสัดสวนเทากันคิดเปนรอยละ 53.33
ผูที่ทัศนคติและพฤติกรรมไมเปลี่ยนแปลง (คงที่) ในดานการแสดงออกทางอารมณ
มีรอยละ 73.33 สวนความสํานึกผิด ความรับผิดชอบตอตนเอง และความเอาใจใสในการเรียนหรือการทํางาน
มีรอยละ 46.67 เทากัน อีกรอยละ 40 มีความสํานึกรับผิดชอบตอผูอื่น และความสัมพันธกับผูอื่นคงที่
การปรับเปลี่ยนในทางที่ลดลง ไดแก การเห็นคุณคาตนเองมีรอยละ 13.33 ความสํานึก
รับผิดชอบตอตนเอง การแสดงออกทางอารมณ และทัศนคติตอการทํางานบริการสังคมมีจํานวนเทากันคือ
รอยละ 6.67
นอกจากนี้ ผู ถู ก คุ ม ความประพฤติ ส ว นใหญ มี ทั ศ นคติ ต อ การทํ า งานบริ ก ารสั ง คมดี ขึ้ น
คิดเปนรอยละ 60 แตมีผูที่มีทัศนคติลดลง คิดเปนรอยละ 6.67
สํานวนคดีสวนใหญไมมีขอเท็จจริงหรือขอมูลที่จะนํามาประเมินลักษณะตางๆ ซึ่งแสดงถึง
การเปลี่ยนแปลงของผูถูกคุมความประพฤติภายหลังจากเขารวมโครงการนํารองแลว คิดเปนรอยละ 81.25
มีขอมูลแตนอย คิดเปนรอยละ 17.50 และมีเพียงรอยละ 6.25 ที่ขอมูลสวนใหญของสํานวนมีเพียงพอ
ที่จะประเมิน
ผูถูกคุมความประพฤติสวนใหญพนการคุมความประพฤติดวยดี คิดเปนรอยละ 91.25
ผูถูกคุมความประพฤติกลุมตัวอยาง นอกจากเขารวมกิจกรรมทํางานบริการสังคมนํารองแลว
ยังไดเขารวมโปรแกรมแกไขฟนฟูอื่นๆ และไดรับการสงเคราะหอีก มีจํานวน 45 ราย ซึ่งกิจกรรมที่เขารวมนั้น
สอดคล อ งกั บ สภาพป ญ หาและมี ส ว นเสริ ม ให พ น การคุ ม ความประพฤติ ด ว ยดี คิ ด เป น ร อ ยละ 55.56
สวนที่เหลือไมแนใจวาการไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ดังกลาวสอดคลองกับสภาพปญหาและมีผลตอการ
พนการคุมความประพฤติดวยดี / เปนที่พอใจ คิดเปนรอยละ 44.44

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
เพื่ อ ให รู ป แบบการทํ า งานบริ ก ารสั ง คม เพื่ อ ปรั บ ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมผู ก ระทํ า ผิ ด
ใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงควรดําเนินการดังนี้
กองกิจการชุมชนและบริการสังคม โดยกลุมงานบริการสังคมจะตองดําเนินการตอเนื่อง คือ
1. ศึก ษาและจัด ทําความรูห ลัก ที่ใ ชใ นการปฏิบัติงานการทํางานบริการสังคมเพื่อปรับ
ทัศนคติและพฤติกรรมผูกระทําผิด และจัดอบรม ความรูใหกับผูบริหารและผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ

(ฉ)

2. ปรั บปรุงแนวทางการปฏิบั ติงานการทํางานบริการสังคม เพื่ อปรั บทั ศนคติ และ
พฤติกรรมผูกระทําผิด โดยเพิ่มเติมหัวขอเรื่อง “การออกแบบกิจกรรมการทํางานบริการสังคมดวยตนเอง
สําหรับพนักงานคุมประพฤติ” รวมทั้งปรับปรุงแบบประเมินผลใหมีรูปแบบที่เขาใจงาย
3. ควรมีการจัดทําโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของการจัดให
ผู ก ระทํ า ผิ ด ทํ า งานบริ ก ารสั ง คมกั บ การปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรม โดยจํ า เป น ต อ งเข า ไป
มีสวนรวมกับสํานักงานคุมประพฤติที่ดําเนินโครงการนํารอง โดยเปนผูใหคําแนะนํา เรื่อง การบริหาร
โครงการ ขั้นตอนและเอกสารที่ใชในการดําเนินการ เปนตน ตลอดจนรวมสังเกตการณขณะดําเนินการจริง
เพื่อทราบขอมูลตางๆ ทั้งขอดี ขอเสีย และนํามาวิเคราะห ปรับเปลี่ยน แกไข หรือสงเสริมใหการทํางาน
บริการสังคมมีประสิทธิผลในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด
กรมคุมประพฤติ ควรดําเนินการดังนี้
1. พิจารณา กําหนดนโยบายการจัดทํามาตรฐานการตรวจรับรองคุณภาพการปฏิบัติงาน
ในภารกิ จ หลั ก ทุ ก ประเภท ซึ่ ง รวมถึง การทํ า งานบริ ก ารสั ง คม และโปรแกรม/กิ จ กรรมการแก ไ ขฟ น ฟู
ผูกระทําผิด ทั้งในสวนที่สํานักงานคุมประพฤติดําเนินการเองและการสงตอ
จากการศึ ก ษาวิ จั ย พบว า กิ จ กรรมการทํ า งานบริ ก ารสั ง คม เป น กิ จ กรรมที่ ผู ถู ก คุ ม
ความประพฤติ เ ข าร ว มมากที่ สุด นอกเหนือ จากการรายงานตัว ซึ่งสว นใหญ เ ปน เพราะว า การทํา งาน
บริการสังคมเปนเงื่อนไขที่ถูกกําหนดไวเชนเดียวกับการรายงานตัว ดังนั้นการทํางานบริการสังคม จึงควร
ได รั บการส งเสริ ม ให มี มาตรฐาน และรู ปแบบที่ สอดแทรกการแก ไขฟ นฟู ใ ห อยู ในกิ จกรรมการทํ างาน
บริการสังคมอยางแทจริง มากกวาที่จัดใหผูถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขเทานั้น
2. กําหนดโครงสรางกลุมงานบริการสังคม ในสํานักงานคุมประพฤติ หรือกําหนดอัตรากําลัง
ผู รั บ ผิ ด ชอบการทํ า งานบริ ก ารสั ง คม ในกรณี ที่ มี ป ริ ม าณคดี ที่ มี เ งื่ อ นไข/คํ า สั่ ง ให ทํ า งานบริ ก ารสั ง คม
จํ า นวนมาก รวมทั้ ง จั ด สรรงบประมาณการทํ า งานบริ ก ารสั ง คมแยกออกจากกิ จ กรรมการแก ไ ขฟ น ฟู
ผูกระทําผิด เพื่อใหสามารถบริหารจัดการการทํางานบริการสังคมไดอยางมีคุณภาพ
3. ควรสงเสริมความรูของพนักงานคุมประพฤติ ในดานการแกไขฟนฟูผูถูกคุมความประพฤติ
เนื่องจากบทบาทที่สําคัญของพนักงานคุมประพฤติ คือการวิเคราะหปญหาของผูถูกคุมความประพฤติและ
กําหนดแนวทาง แกไขที่เหมาะสม แตจากการศึกษาพบวา สํานวนสวนใหญ ยังขาดเรื่องการเชื่อมโยงขอมูล
การทํางานบริการสังคม กับการจําแนกผูกระทําผิดและการรับรายงานตัว อีกทั้งยังขาดเรื่องความสอดคลอง
ของกิจกรรมที่จัดใหทํากับสภาพปญหาหรือพฤติการณการกระทําผิด จึงควรจัดอบรมหลักสูตรดานจิตวิทยา
ใหกับพนักงานคุมประพฤติมากยิ่งขึ้น เพื่อใชในการวิเคราะหปญหาตางๆ ขณะเดียวกันงานบริการสังคมก็
ควรมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อใหสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผูกระทําผิด
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หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค
วิธีดําเนินการ
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บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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บทที่ 3 ผลการศึกษา
3.1 การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการ
1) ผลการดําเนินงานของสํานักงานคุมประพฤติภาค
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานและขอชี้แจงเกีย่ วกับการดําเนินการ
สวนที่ 3 ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
สวนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
2) การดําเนินงานของสํานักงานคุมประพฤตินํารอง
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 รูปแบบการจัดกิจกรรมการทํางานบริการสังคมในโครงการนํารอง
ของสํานักงาน
สวนที่ 3 ผลการดําเนินโครงการสํานักงานคุมประพฤตินํารองการพัฒนา
การทํางานบริการสังคม เพื่อปรับทัศนคติและพฤติกรรมผูกระทําผิด
สวนที่ 4 ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
สวนที่ 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพัฒนางาน
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3.2 การประเมินผลผูกระทําผิดที่เขารวมโครงการ
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสํานวนคดี
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับผูกระทําผิด
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บทที่ 4 บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 ผลการประเมินการบริหารจัดการโครงการนํารอง
ขอเสนอแนะจากการวิจยั
4.2 ผลการประเมินผูกระทําผิดที่เขารวมโครงการ
ขอเสนอแนะจากการวิจยั
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ภาคผนวก
แบบประเมินผล
แบบเก็บขอมูลการติดตามผล
หนังสือขอยืมสํานวน
หนังสือสงคืนสํานวน
คําอธิบายการใชแบบประเมินในโครงการ (ปม.1 – ปม.4)
คณะผูวจิ ัย
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ตารางที่
1
รายชื่อสํานักงานคุมประพฤติในสังกัดสํานักงานคุมประพฤติภาค ที่มีการดําเนิน
โครงการนํารอง รวม 14 แหง
2
รายชื่อสํานักงานคุมประพฤติในสังกัดสํานักงานคุมประพฤติภาค และคําชี้แจงการ
ไมไดดําเนินโครงการ
3
แสดงจํานวนผูทํางานบริการสังคมที่เขารวมโครงการนํารองของแตละสํานักงาน
4
แสดงขอมูลเกี่ยวกับสํานักงาน ระดับตําแหนง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานการ
ทํางานบริการสังคม วุฒิ และสาขาการศึกษา การเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามโครงการ และหนาที่รับผิดชอบ
5
แสดงขอมูลผลการดําเนินงานและขอชี้แจงของสํานักงานคุมประพฤติภาคเกี่ยวกับ
โครงการสํานักงานคุมประพฤตินํารองการพัฒนาการทํางานบริการสังคม
เพื่อปรับทัศนคติและพฤติกรรมผูกระทําผิด
6
ปญหา อุปสรรค และแนวทาง
7
ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ
8
แสดงขอมูลเกีย่ วกับระดับตําแหนง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานการทํางานบริการ
สังคม วุฒิและสาขาการศึกษา การเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามโครงการและหนาที่รับผิดชอบ
9
แสดงขอมูล รูปแบบการจัดกิจกรรมการทํางานบริการสังคมตามโครงการนํารอง
ของสํานักงาน
10
แสดงขอมูลผลการดําเนินและข อชี้แ จงโครงการสํานักงานคุมประพฤตินํารอง
พัฒนาการทํางานบริการสังคม เพื่อปรับทัศนคติและพฤติกรรมผูกระทําผิด
11
ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
12
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
13
แสดงรายชื่อสํานักงานและจํานวนของสํานวนคดีที่ใชในการเก็บขอมูล
14
แสดงขอมูลเกีย่ วกับประเภทและฐานความผิดของแตละสํานวนคดี
15
แสดงขอมูลเกีย่ วกับระยะเวลาการคุมความประพฤติ
เงื่อนไขการรายงานตัว เงื่อนไขการทํางานบริการสังคมและเงื่อนไขอื่น ๆ
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ตารางที่
16
แสดงขอมูลเกีย่ วกับการใชเอกสารแบบประเมินของโครงการและ
การใชแบบประเมินอื่น ๆ
17
แสดงขอมูลเกีย่ วกับความเชือ่ มโยงขอมูลการทํางานบริการสังคม กับการจําแนก
ผูกระทําผิดและการรับรายงานตัว
18
แสดงขอมูลการเขารวมโปรกแกรมแกไขฟนฟูอื่น ๆ หรือการรับการสงเคราะห
19
แสดงขอมูลเกีย่ วกับเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพของผูกระทําผิด
20
แสดงขอมูลเกีย่ วกับลักษณะงาน สถานที่จัดทํางานบริการสังคมและ
ความสอดคลองระหวางกิจกรรมการทํางานกับสภาพปญหา/พฤติการณกระทําผิด
21
แสดงคุณลักษณะของผูถูกคุมความประพฤติตามรายการประเมินตางๆ
กอนและหลังการทํางานบริการสังคม
22
แสดงความเพียงพอของขอเท็จจริง/ขอมูลในสํานวนคดี
ในการนํามาประเมินผลสรุปการเปลี่ยนแปลงของผูถูกคุมความประพฤติ
23
แสดงขอมูลเกีย่ วกับผลการคุมความประพฤติหรือผลการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด
24
แสดงความสัมพันธของการไดเขารวมกิจกรรมแกไขฟน ฟูอื่นๆ และการสงเคราะห
ที่สอดคลองกับสภาพปญหากับผลการคุมความประพฤติ
25
แสดงขอมูล ขอสังเกตอื่นๆ ที่พบจากสํานวนที่เขารวมโครงการนํารอง
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