บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานสืบเสาะขอเท็จจริงผูไดรับพักการลงโทษ
ลดวันตองโทษจําคุก” ( ศึกษาเฉพาะกรณี : พนักงานคุมประพฤติ เจาหนาที่ปฏิบัติงานสืบเสาะขอเท็จจริง
เจาหนาที่ธุรการคดี และคณะกรรมการพักการลงโทษ คณะกรรมการลดวันตองโทษจําคุก ของสํานักงาน
คุมประพฤติในสังกัดสํานักงานคุมประพฤติ ภาค 2, ภาค 7 สํานักงานคุมประพฤติในสังกัดสํานักงาน
คุมประพฤติกรุงเทพมหานครและสํานักงานคุมประพฤติธนบุรี ) มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาวิจัยสาเหตุ
ที่แทจริงที่เปนปญหาที่เกิดจาการปฏิบัติงานสืบเสาะขอเท็จจริงพักการลงโทษ ลดวันตองโทษจําคุก ของ
กลุมประชากรตัวอยางที่ใชในการศึกษา แบงออกเปน 3 กลุม คือ กลุมพนักงานคุมประพฤติ, เจาหนาที่
ธุรการคดี และคณะกรรมการพักการลงโทษ คณะกรรมการลดวันตองโทษจําคุก จํานวน 27 สํานักงาน
เครื่องมือในการศึกษาเก็บขอมูลเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ( SURVEY RESEARCH ) คนควาจากทฤษฎี
เอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาสวนใหญจะเนนคําถามที่มีลักษณะ
ปลายเปด ใหกลุมประชากรที่ศึกษาไดมีอิสระในการตอบคําถามตามความคิดเห็นของตนเอง แลวนําผล
การศึกษามาประมวลเพื่อจัดรูปแบบคําตอบเพื่อนําโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC + มาวิเคราะหในรูปแบบ
การศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ และนํ า ข อ มู ล มาเปรี ย บเที ย บเพื่ อ สั ง เคราะห เ ป น ข อ มู ล ในเชิ ง คุ ณ ภาพและ
เก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยจั ด ส ง แบบสอบถามให สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ เพื่ อ จั ด ส ง แบบสอบถามให
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา และส ง กลั บ ไปที่ ผู เ ชี่ ย วชาญพิ เ ศษด า นการสื บ เสาะและพิ นิ จ
กรมคุมประพฤติผูศึกษาไดนําแบบสอบถามไปทดสอบเครื่องมือหาคาความเที่ยงตรงเนื้อหาของคําถาม
และทดสอบคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามกับประชากรในพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับ
กลุมประชากรที่ศึกษา เพื่อวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ผลปรากฏวาไดคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามเทากับ 0.8113 สถิติที่ใชในการวิเคราะหใชคารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
วิเคราะหเปรียบเทียบ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาความแปรปรวน คาไคลสแควร ( CHI-SQUARE ) วิเคราะห
ตั ว แปรสองกลุ ม อิ ส ระ กั บ การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานคุ ม ประพฤติ แ ละเจ า หน า ที่ ธุ ร การคดี กั บ
คณะกรรมการ และใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวน คาT-TEST, ONE-WAY ANOVA และใชการ
พรรณาในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและรายงานผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบวาเปนไปตามวัตถุประสงค ( RESEARCH OBJECTIVE ) กลาวคือ
เปนไปตามสมมติฐาน และไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว จากการเปรียบเทียบการทํางานของแตละ
สํานักงานคุมประพฤติ สมมติฐานการวิจัย ( HYPOTHESIS ) “พนักงานคุมประพฤติ แตละสํานักงานจะ
มีความรูที่แตกตางกัน” ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจของพนักงานคุมประพฤติที่มีตอขั้นตอนการ
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ปฏิบัติงานสืบเสาะขอเท็จจริงผูไดรับพักการลงโทษ ลดวันตองโทษจําคุก ในแตละสํานักงานคุมประพฤติ
พบวา สวนใหญจะมีความรู ความเขาใจที่ไมแตกตางกัน ตามนัยสัมพันธทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตมี
บางประเด็นพนักงานคุมประพฤติของแตละสํานักงานมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงาน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งอาจสงผลตอการปฏิบัติงานได ดังนี้
1) พนักงานคุมประพฤติในแตละสํานักงาน มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพักการลงโทษและ
ลดวันตองโทษจําคุก ซึ่งมีกระบวนการดําเนินงาน 2 ขั้นตอน คือ การสืบเสาะขอเท็จจริงและการควบคุม
และสอดสอง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
2) ระยะเวลาการสืบเสาะขอเท็จจริง ภายในระยะเวลา 1 เดือน อยางชาไมเกิน 2 เดือน นับตั้งแต
วันที่สํานักงานรับเรื่อง พนักงานคุมประพฤติของแตละสํานักงานมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนว
ทางการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
3) พนักงานคุมประพฤติ ของสํานักงานตางมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่เรือนจํา ทัณฑสถาน ประเด็นการสัมภาษณ ประวัตินักโทษเด็ดขาดเพื่อสอบถามขอมูล
เบื้ อ งต น ของผู อุ ป การะระหว า งคุ ม ประพฤติ ก อ นส ง หนัง สื อ ขอความร ว มมื อ ให สํ า นัก งานสื บ เสาะ
ขอเท็จจริงที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
4) คดีที่มีระยะเวลาการปลอยคุมประพฤติตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป คดีที่มีผูเสียหายพักอาศัยอยูใกลเคียง
กับนักโทษเด็ดขาด พนักงานคุ มประพฤติ มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของ
พนักงานคุมประพฤติตองไปออกสืบเสาะ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
5) พนักงานคุมประพฤติ ในแตละสํานักงาน มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน ขั้นตอน
กรมราชทัณฑหลังจากรับเรื่องของเรือนจํา ทัณฑสถาน เพื่อดําเนินการพิจารณาปลอยนักโทษเด็ดขาดเพื่อ
คุมประพฤติ ผลการศึกษามีความรูความเขาใจที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
6) พนักงานคุมประพฤติแตละสํานักงาน มีความรู ความเขาใจแนวทางปฏิบัติงานของเรือนจําหรือ
ทัณฑสถาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในประเด็นขั้นตอนการเตรียมการดานเอกสาร
การประชุมผูตองขังและปลอยตัวเพื่อคุมประพฤติ

ปญหาและขอเสนอแนะ
1. ดานการบริหารจัดการ
1.1 งบประมาณ สภาพปญหาอุปสรรค ไดแก สถานที่ทําการคับแคบไมเกื้อกูลตอการปฏิบัติ
ราชการ, งบประมาณที่ไดรับจัดสรรมีจํากัดไมสอดรับกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น เชน จํานวนคาน้ํามันรถที่ใช
ในการสืบเสาะมีจํากัด, คอมพิวเตอรที่ใชอยูไมไดปรับปรุง ( upgrade ) มีประสิทธิภาพสอดรับกับ
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ภาระงาน ขอเสนอแนะ นักโทษที่ตองโทษไมเกิน 5 วันไมควรสืบเสาะเพื่อประหยัดงบประมาณ, ควรจัด
ใหมีสวัสดิการแกเจาหนาที่ เชนเงินคาเสี่ยงภัยเมื่อปฏิบัติหนาที่ในชุมชน
1.2
อัตรากําลัง สภาพปญหาอุปสรรค ไดแก จํานวนเจาหนาที่ไมเพียงพอกับ
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ขอเสนอแนะ ควรเพิ่มจํานวนเจาหนาที่ใหสอดรับกับปริมาณงานและเสริมสราง
ทักษะในการให
คําปรึกษาแกผูตองโทษ
1.3 ปริมาณคดี สภาพปญหาอุปสรรค ไดแก ผูตองขังที่อยูในหลักเกณฑจะไดรับพักการ
ลงโทษ ลดวันตองโทษจําคุกมีจํานวนมากทําใหเจาหนาที่แตละรายตองรับผิดชอบสํานวนคดีมากเกิน,
จึงไมสามารถสงรายงานสืบเสาะขอเท็จจริงไดภายในเวลากําหนด ขอเสนอแนะ ไมควรจายสํานวนคดีให
รับผิดชอบครั้งละจํานวนมากเกิน เปนผลใหไมสามารถสงรายงานการสืบเสาะภายในเวลากําหนด
1.4 การฝกอบรม สภาพปญหาอุปสรรค ไดแก พนักงานคุมประพฤติขาดความรูความ
เขาใจเรื่องการพักการลงโทษ ลดวันตองโทษจําคุก ขอเสนอแนะ ควรจัดใหมีการอบรมใหแกเจาหนาที่
ของ กรมคุมประพฤติเอง และ/หรือฝกอบรมรวมระหวางพนักงานคุมประพฤติกับเจาหนาที่ทัณฑวิทยา
เพื่อเพิ่มความรู และประสบการณพรอมทั้งแนะนําเทคนิคใหมๆ ที่ใชในการสืบเสาะ อันจะเปนผลให
ภารกิจใหมของกรมคุมประพฤติพัฒนาไปในทางที่ถูกตอง
1.5 การประสานงาน สภาพปญหาอุปสรรค ไดแก นักโทษแจงที่อยูของผูอุปการะไม
ชัดเจนและไมตรงตอความจริง เปนผลใหเจาหนาที่ไมสามารถติดตอผูอุปการะได สงผลใหผูอุปการะไม
สามารถมาพบเจาหนาที่ตามที่กําหนดได, บางกรณีพบวาผูอุปการะมิใชญาติของนักโทษ, นักโทษไมมี
ผูอุปการะตามที่ระบุไว, นักโทษไมทราบถึงขอเท็จจริงภายนอกเรือนจําที่เปลี่ยนแปลงไป, พนักงาน
คุมประพฤติไมทราบการปลอยตัวลวงหนา, เรือนจําปลอยตัวพรอมกันทําใหจัดสํานวนชา, พนักงาน
คุมประพฤติสงรายงานสืบเสาะขอเท็จจริงลาชา, ที่อยูอาศัยที่ผูไดรับพักการลงโทษ ลดวันตองโทษจําคุก
ระบุไวไมชัดเจนและไมไดพักอาศัย ณ สถานที่ไดแจงไว, ขอมูลที่ทางเรือนจํามอบใหแกพนักงานคุม
ประพฤติไมครบถวน, ผูอุปการะรวมทั้งเพื่อนบานของผูไดรับพักการลงโทษ ลดวันตองโทษจําคุก ไมให
ความรวมมือเทาที่ควร, ผูไดรับพักการลงโทษไมไปรายงานตัวตามที่กําหนด, เมื่อสงรายงานสืบเสาะ
ข อ เท็ จ จริ ง แก เ รื อ นจํ า แล ว ทางเรื อ นจํ า มิ ไ ด แ จ ง ผลการพิ จ ารณาให สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ท ราบ
ขอเสนอแนะ ควรประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน, ควรมี
มาตรการรองรับนักโทษที่ครอบครัวไมรับกลับ, เรือนจําควรแจงวันปลอยตัวใหชัดเจน

2. ดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สภาพปญหา อุปสรรค ไดแก ปจจัยที่สงเสริมใหกระทําผิดยังรุนแรงอยู, มีปญหาในกรณีที่
มี
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การเปลี่ยนแปลงที่อยู, ความนาเชื่อถือของรายงานการสืบเสาะ เชนบางกรณีพบวาขอมูลที่ไดจากการ
สืบเสาะไมตรงกับของผูไดรับพักการลงโทษ, เจาหนาที่ราชทัณฑบางแหงไมใชรายงานสืบเสาะใน
การประชุม, รายงานสืบเสาะที่เขียนดวยลายมืออานยาก, ขอมูลที่ไดจากการสืบเสาะอาจเปนเท็จได,
ผูไ ดรับการลดวัน ต อ งโทษจํ าคุก ปฏิ บั ติต นไม เ หมาะสมในการรายงานตัว กั บพนั ก งานคุ มประพฤติ ,
เรือนจําบางแหงรายงานวาไดสงหนังสือแบบ ส1-46 ไปแลวสี่เดือนแตยังไมไดรับ, พนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดไมคอยสงรายงานในการวางนโยบาย, แบบสอบถามบางสวนคณะกรรมการไมสามารถตอบ
ละเอียดได ขอเสนอแนะ ควรชี้แนะแนวทางของผูอุปการะแกผูอุปการะดวย, เสนทางในการสืบเสาะ
ขอเท็จจริงไมสะดวก, การวางตัวในการสัมภาษณใหเกิดความนาเชื่อถือนับเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญของ
งานสืบเสาะ ซึ่งเปนงานที่ตองใชความอดทนและพยายามหาขอเท็จจริง, ควรมีมาตรการการติดตามใน
กรณีผูถูกคุมประพฤติผิดเงื่อนไข, ควรเสริมสรางความรูความเขาใจเรื่องปรัชญาการคุมประพฤติแก
ผูอุปการะพรอมกันกับประชาสัมพันธเสริมสรางความรูในชุมชน เพื่อใหโอกาสผูตองขังที่กลับสูชุมชน,
ควรรายงานผลสืบเสาะของผูที่ไดรับการปลอยตัวลวงหนา 2 เดือน, ควรมีรูปแบบการรายงาน / ระยะเวลา
สงรายงานและแบบสอบถามผูอุปการะ, ควรตรวจสอบประวัติความผิดประกอบรายงานสืบเสาะดวย,
ควรใหโอกาสนักโทษพิสูจนตัวเอง, ควรพิจารณาปริมาณของคดีกับปริมาณของงานดวย, เจาหนาที่ควร
ออกไปสืบเสาะหาขอเท็จจริง มิใชเปนฝายตั้งรับหาขอเท็จจริงอยู ณ ที่ตั้งสํานักงานคุมประพฤติ

3. ดานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
สภาพปญหา อุปสรรค ไดแก พื้นที่ออกสืบเสาะอยูหางไกลตองใชเวลานาน, บางพื้นที่
อันตราย, ขอมูลเบื้องตนที่เจาหนาที่ไดรับขาดรายละเอียดที่แนนอน, ในการสืบเสาะคดีอุกฉกรรจ
อาจไดรับอันตรายจากผูมีอิทธิพล, มาตรฐานของคณะกรรมการในการพิจารณาสั่งคุมประพฤติผูไดรับ
พักการลงโทษลดวันตองโทษจําคุกตางกัน, ผูอุปการะไมมั่นใจวานักโทษจะสามารถกลับตัวได
นอกจากนี้ผูอุปการะบางรายมิใชญาติแทๆ มักไมใหโอกาสและยอมรับนักโทษ, นักโทษไมไดพักกับผู
อุปการะตามที่แจงไวทําใหยากในการติดตาม, การที่พนักงานคุมประพฤติเสนอความเห็นในรายงาน
สืบเสาะ ตอคณะกรรมการพักการลงโทษ ลดวันตองโทษจําคุกวาไมสมควรอนุญาตใหกลับคืนสู
ชุมชนกอนพน กําหนดโทษ อาจทําใหพนักงานคุมประพฤติไมไดรับความปลอดภัย, พนักงานคุม
ประพฤติไดรับหนังสือชา, พนักงานมีอํานาจนอยไมสามารถแกปญหาอะไรได, นักโทษไมไดแจงกับผู
อุปการะดังที่ไดระบุไว,การปลอยตัวไมตรงกับตอนที่พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะ, ระบุฐานความผิดไม
ชัดเจน, เอกสารไมครบถวนยากตอการบันทึกขอมูล, ความลาชาในการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต
ขอเสนอแนะ ควรมีการประชาสัมพันธเผยแพรความรู ความเขาใจ เพื่อกอใหเกิดทัศนคติที่ดีตอผูตองโทษ
ที่ไดรับพักการลงโทษลดวันตองโทษจําคุก และสามารถดํารงชีวิตรวมกันไดในชุมชน, กอนออกสืบเสาะ

5

ควรหาขอมูลใหครบถวน, ควรสอบถามเกี่ยวกับที่อยูผูอุปการะใหชัดเจน, ควรมีการชี้แจงเงื่อนไขและ
แนวปฏิบัติใหชัดเจนมากขึ้น, กรมคุมประพฤติควรพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศใหทันสมัยสามารถ
รองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรจะมีการศึกษาโดยเจาะจงในรายละเอียดผลกระทบ ในแตละ
ประเด็นใหมากขึ้น อันประกอบดวย การศึกษาผลกระทบตอชุมชน การศึกษาผลกระทบดานครอบครัว
และการศึกษาผลกระทบตอตัวผูกระทําผิด เพราะสวนใหญจะสอบถามแตตัวพนักงานเจาหนาที่ และ
คณะกรรมการเทานั้น รวมทั้งจะตองขยายกลุมประชากรในการศึกษาเพิ่มมากขึ้นและหลากหลายขึ้นดวย
2. ควรจะมีการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพควบคูกัน จะทําใหผลการศึกษามีความ
ชัดเจนและมองเห็นภาพไดครอบคลุมในทุกประเด็นมากขึ้น
3. ควรจะมีเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองทั้งในเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย ตามสภาพความเปนจริงใน
บริบทของการปฏิบัติงานสืบเสาะขอเท็จจริงพักการลงโทษ ลดวันตองโทษจําคุก โดยผานหนวยงานที่
เปนกลาง หรือนักวิชาการ เนื่องจากการวิจัยในเชิงประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลในเชิง
นโยบายนั้น เปนเรื่องที่มีความสัมพันธกับหลายบริบท ซึ่งจะตองไดรับการพิสูจนขอเท็จจริงดังกลาวอยาง
เปดเผย ดังนั้น การรวมปรึกษาหารือระหวางผูกําหนดนโยบาย และกลุมนักวิชาการที่หลากหลายทั้งใน
สวนกลาง และในสวนภูมิภาค จึงนับวามีความสําคัญ เพื่อใหทุกภาคสวนแตระดับขอมูลการวิจัย ระดับ
นโยบาย และระดับปฏิบัติการมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ดวยขอมูลที่ถูกตองอยางแทจริง
4. การดําเนินงานศึกษาควรมีความตอเนื่องจะสามารถสงผลใหไดรับทราบมุมมองในทุกมิติ
เพื่อใหทุกภาคสวนมีทิศทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานที่ประสานกันอยางแทจริง ไมเบี่ยงเบน ( BIAS )
หรือไมมองขามสภาพการณตางๆ ที่กอใหเกิดปญหาอุปสรรค

