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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง การศึกษาเกณฑความเสี่ยงและปญหาความตองการเพื่อพัฒนาระบบจําแนก
ผูกระทําผิด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวา เกณฑที่ใชในการประเมินความเสี่ยงและปญหาความตองการ
ของผูกระทําผิดสามารถทํานายผลสําเร็จของการคุมความประพฤติไดหรือไมเพียงใด และพนักงานคุม
ประพฤติ สามารถวิเคราะหผูก ระทําผิดโดยใชแบบประเมิน จําเลยและแบบประเมินผู ถูก คุมความ
ประพฤติไดอยางถูกตองหรือไมเพียงใด เพื่อการพัฒนาระบบการจําแนกผูกระทําผิดในงานคุม
ประพฤติใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การวิจยั นี้ศึกษาขอมูลจากสํานวนคดีสืบเสาะและพินิจและสํานวนคดีควบคุมและสอดสองของ
สํานักงานคุมประพฤติทวั่ ประเทศในป พ.ศ.2545 – 2546 ที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว โดยคณะ ผูว ิจัยได
ใชแบบเก็บขอมูลที่สรางขึ้นในการเก็บขอมูลความครบถวนถูกตองของการจําแนก ความสอดคลองของ
เกณฑการจําแนกกับผลคดี และความถูกตองสอดคลองของแผนการคุมความประพฤติ จากตัวอยาง
สํานวนคดีสืบเสาะและพินิจ จํานวน 1,845 สํานวน และสํานวนคดีควบคุมและสอดสอง จํานวน
1,924 สํานวน ซึง่ ไดจากการสุมตัวอยางแบบหลายขัน้ ตอนจากประชากรเปาหมาย แลวจึงนําขอมูล
มาวิเคราะหดว ยอัตราสวนรอยละและสถิติไค-สแควร ( x 2 ) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร
ที่กําหนดไว
ผลการวิจยั สรุปไดดังตอไปนี้
1. ความสามารถในการทํานายผลสําเร็จของการคุมความประพฤติของเกณฑที่ใชในการ
จําแนกผูกระทําผิด ซึ่งประกอบดวยเกณฑความเสี่ยง ไดแก (1) ดานการกระทําที่ผิดกฎหมายแตไมถูก
ดําเนินคดีหรือไมมีโทษจําคุก (2) ดานประวัติการกระทําผิดกฎหมายที่ศาลพิพากษาจําคุก/รอการ
ลงโทษจําคุก (3) ดานการผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ (4)ดานประวัติการกอเหตุรุนแรง
มีพฤติกรรมกาวราว หรือพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดความสํานึก/รับผิดชอบ (5) ดานการคบคา
สมาคมกับนักเลงอันธพาล / กลุมอาชญากร / ผูคาหรือผูเสพยาเสพติด และ (6) ดานความเสี่ยงอื่น ๆ
ที่กอใหเกิดความเสี่ยงตอการกระทําความผิดซ้ํา และเกณฑสภาพปญหาและความตองการ ไดแก
(1)ปญหาเกี่ยวกับที่อยูอาศัย / สภาพแวดลอม (2) ปญหาเกี่ยวกับผูอุปการะ / ผูดูแล (3) ปญหา
ความสัมพันธในครอบครัวหรือผูที่พักอาศัยอยูดวย (4) ปญหาเกี่ยวกับการศึกษา / อาชีพ (5) ปญหา
ทางการเงิน (6) การมีโรคประจําตัวรายแรง (7) การมีอาการผิดปกติทางจิต / บุคลิกภาพ / พฤติกรรม
(8) ปญหาการดื่มสุรา (9) ปญหาการใชยาหรือสารเสพติด และ (10) ปญหาอื่น ๆ พบวา เกณฑความ
เสี่ ย งและสภาพป ญ หาและความต อ งการดั ง กล า วสามารถใช ทํ า นายผลสํ า เร็ จ ของการคุ ม ความ
ประพฤติได โดยจําเลยและผูถูกคุมความประพฤติที่ไมมีความเสี่ยงและจําเลยและผูถูกคุมความ
ประพฤติที่ไมมีปญหาและความตองการจะพนการคุมความประพฤติไดมากกวา และผูที่ไดรับการ

(2)

ประเมินวา ไมมีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงในระดับที่ต่ํา – ปานกลาง จะพนการคุมความประพฤติได
มากกวาและมีแนวโนมจะกระทําผิดซ้ํานอยกวาผูที่ไดรับการประเมินวา มีความเสี่ยงในระดับสูง ยกเวน
ในกลุมผูที่ไมมีปญหาและความตองการ และผูที่มีระดับของการควบคุมและสอดสองในระดับไม
เขมงวด มีแนวโนมที่จะพนการคุมความประพฤติไดมากกวาผูที่มีระดับปานกลางและเขมงวด
2. การใชแบบประเมินจําเลย พบวา พนักงานคุมประพฤติสามารถวิเคราะหผูกระทําผิดโดยใช
แบบประเมินจําเลยไดอยางครบถวนถูกตองในระดับปานกลาง แตสามารถสรุประดับของความเสี่ยง
ไดสอดคลองกับการประเมิน แมวาสํานวนคดีสืบเสาะและพินิจจะมีขอเท็จจริงที่สมบูรณเพียงพอตอ
การวิเคราะหอยูในระดับมาก แตสวนใหญมีการจําแนกที่ไมสมบูรณเพราะไมระบุขอสังเกตประกอบ
เกณฑการประเมินหรือระบุขอสังเกตไมครบถวน อยางไรก็ดีพนักงานคุมประพฤติสามารถเสนอวิธีการ
ปฏิบัติตอจําเลยไดสอดคลองกับระดับความเสี่ยงในระดับมาก และใชความเสี่ยงเปนเกณฑในการ
จําแนกและเสนอวิธีการปฏิบัติตอจําเลยไดเหมาะสมสอดคลองกับคําพิพากษา โดยที่จําเลยที่มีความ
เสี่ยงในระดับสูงจะถูกศาลพิพากษาใหจําคุกมากกวาจําเลยที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง - ต่ํา และ
ไมมีความเสี่ยง ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีการประเมินโดยใชประสบการณและอัตวิสัยควบคูกับการใชแบบ
ประเมิน
3. การใชแบบประเมินผูถูกคุมความประพฤติ พบวา พนักงานคุมประพฤติสามารถวิเคราะห
ผูกระทําผิดโดยใชแบบประเมินผูถูกคุมความประพฤติไดครบถวนถูกตองในระดับปานกลาง และ
สามารถสรุประดับการควบคุมและสอดสองครั้งแรกไดสอดคลองกับการประเมินความเสี่ยงอยูในระดับ
ปานกลางและมาก แตมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงสัมพันธระหวางปญหากับการกระทําผิดที่ยังไม
ชัดเจน ในขณะที่สวนใหญจะมีขอเท็จจริงที่สมบูรณเพียงพอตอการวิเคราะหเพียงในระดับปานกลาง
และมีการจําแนกที่ไมสมบูรณเพราะไมระบุขอสังเกตประกอบเกณฑการประเมินหรือระบุขอสังเกตไม
ครบถวน อยางไรก็ดีพนักงานคุมประพฤติสามารถจัดระดับการควบคุมและสอดสองไดสอดคลองกับ
ระดับของความเสี่ยง ทั้งในการประเมินครั้งแรกและการประเมินซ้ํา และสามารถกําหนดแผนตาม
เงื่อนไขการคุมความประพฤติและตามที่เห็นสมควรที่ถูกตองสอดคลองกับหลักวิชาการในระดับปาน
กลาง ในขณะที่มีการกําหนดแผนตามสภาพปญหาที่ถูกตองในระดับนอย โดยมีการกําหนดแผนการ
คุมความประพฤติที่เหมาะสม แตสามารถดําเนินการตามแผนไดเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเงื่อนไข
การคุมความประพฤติ สวนกิจกรรมดานการแกไขฟนฟูยังไมสามารถดําเนินการตามแผนไดครบถวน
ขอเสนอแนะจากการวิจัย ไดแก พนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานคดีควรตระหนักถึง
ความสําคัญและนําหลักเกณฑการจําแนกนี้ไปใชปฏิบัติอยางจริงจังในทุกระดับ โดยตองปรับปรุง
กระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับระบบจําแนกผูกระทําผิดของพนักงานคุมประพฤติใหมีประสิทธิภาพและ
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ควบคูกับการพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงวิเคราะหและสังเคราะห รวมทั้ง

(3)

ความรูความสามารถและทักษะในการกําหนดแผนการแกไขฟนฟูตามสภาพปญหา ตลอดจนตอง
ปรับปรุงแกไขรูปแบบของแบบประเมินเพื่อการจําแนก และเอกสารคูมือการจําแนกใหชัดเจน เขาใจ
งาย รวมทั้งพัฒนารูปแบบและวิธีการ และแนวทางการจัดกิจกรรมแกไขฟนฟูใหหลากหลายและ
สามารถตอบสนองสภาพปญหาและความตองการที่แตกตางกันของผูถูกคุมความประพฤติ
สําหรับการศึกษาวิจัยที่จะมีตอไป จะตองมีการวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเกณฑการ
จําแนกเพื่อนําไปสูการพัฒนามาตรวัด (Scale)ที่สามารถกําหนดเปนน้ําหนักคะแนนหรือแบบประเมินที่
เปนระบบคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score) และสรางปทัสฐาน (Norms) ของการแปลผลที่มี
ความแมนยําและเชื่อถือได รวมทั้งควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาถึงสภาพปญหาขอขัดของ ปจจัยสนับสนุน
และอุปสรรคขอจํากัดของการกําหนดแผนการแกไขฟนฟูและการดําเนินการตามแผนภายใตระบบการ
จําแนก และการวิจัยปฏิบัติการเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของกระบวนการแกไขฟนฟูผูถูกคุมความ
ประพฤติที่สัมพันธกับระดับความเสี่ยงและการควบคุมและสอดสอง ตลอดจนการวิจัยเพื่อปรับปรุง
ระบบการประเมินเพื่อจําแนกโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการประมวลและวิเคราะหขอมูลให
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
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