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การวิจัย เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนําเครือขายยุติธรรมชุมชนมาใชในการคุม
ประพฤติแบบเขมขนในประเทศไทย” นี้ ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพควบคูไปกับการวิจัยเชิง
ปริ ม าณ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึก ษารู ป แบบและการดํ า เนิ น โครงการคุ ม ประพฤติ แ บบเข ม ข น ใน
ตางประเทศ เพื่อนํามา ประกอบการสรางแบบจําลอง (model) และกระบวนการ (process) คุมความ
ประพฤติแบบเขมขนที่เหมาะสมกับการนํามาใชในประเทศไทย และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ทดลองคุมประพฤติแบบเขมขนในรูปแบบทีมงานรวมระหวางพนักงานคุมประพฤติกับสมาชิกเครือขาย
ยุติธรรมชุมชนซึ่งไดรับการแตงตั้งใหเปนอาสาสมัครคุมประพฤติแลว โดยการศึกษาเพื่อใหบรรลุตาม
วัต ถุ ป ระสงค ส องขอ แรกนั้ น ผูวิ จั ย ได ใ ช วิธี ก ารวิ จั ย เอกสาร ประกอบวิ ธีก ารวิจั ย กึ่ ง ทดลอง (quasiexperimental research) ซึ่งประกอบดวยกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ (treatment and comparison
group design) โดยดําเนินโครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขนเปนเวลานาน 6 เดือน จากนั้นจึงศึกษา
เปรียบเทียบผลการคุมความประพฤติระหวางผูกระทําผิดในกลุมทดลอง และกลุมเปรียบเทียบ เพื่ออธิบาย
ความสัมพันธเชิง “เหตุ” และ “ผล” ของตัวแปร โดยมีโครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขนเปนตัว
แปรตน และตัวแปรตามคือสัมฤทธิ์ผลของการคุมประพฤติแบบเขมขนซึ่งหมายถึงผลของการคุมความ
ความประฤติ ผลการปฎิบัติตามคําวินิจฉัยเพื่อการแกไขฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และความพึง
พอใจต อ การดํ า เนินโครงการคุมประพฤติแ บบเข มขน ของผู เ กี่ย วของ ได แ ก พนั ก งานคุม ประพฤติ
อาสาสมัคร ผูกระทําผิดครอบครัวและผูใกลชิดผูกระทําผิด และประชาชนในชุมชนที่ผูกระทําผิดพัก
อาศัยซึ่งไดจากผลการวิจัยเชิงสํารวจ
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ผลการศึกษาวิจัย ผลจากการวิเคราะหเอกสาร (documentary analysis)ไดผลผลิตของการ
วิจัยเปนรูปแบบจําลอง (model) โครงการคุมประพฤติแบบเขมของประเทศไทย (Thai Intensive
Supervision Probation Project TISP) ซึ่งเปนโครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขนสําหรับผูกระทํา
ผิดกลุมเสี่ยงซึ่งดําเนินการโดยทีมงานรวมพนักงานคุมประ พฤติและอาสาสมัคร และ คูมือการดําเนิน
โครงการทดลอง ซึ่งผลจากการสัมมนาผลโครงการทดลอง การเก็บขอมูลดวยการสนทนากลุม (focus
group) การถอดบทเรียนของทีมงานในโครงการทดลอง ดวยเทคนิคแผนที่ความคิด (mind map) ทําใหได
แนวทางในการปรับปรุงคูมือโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน จากการวิจัยกึ่งทดลอง และการวิจัยเชิง
สํารวจปรากฏผลการวิจัยดังนี้
สมมุติฐานขอที่ 1 ผูถูกคุมความประพฤติที่ผานโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนจะฝา

ฝนเงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤตินอยกวาผูถูกคุมความประพฤติตามแบบปกติ
สมมุติฐานขอที่ 2 ผูรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่ผานโครงการคุมประพฤติ
แบบเขมขนปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟนฟูผูติดยาเสพติดมากกวาผูรับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามแบบปกติ
จากการศึกษาเปรียบเทียบผลการคุมความประพฤติของผูถูกคุมความประพฤติและผูรับการ
ฟน ฟูสมรรถภาพฯ ในกลุมทดลอง (ตามโครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขน) กับผูถูกคุมความ
ประพฤติและผูรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในกลุมเปรียบเทียบ (ใชรูปแบบการคุมความ
ประพฤติแบบปกติ) โดยการใชแบบเก็บขอมูลจากสํานวนคดีของผูกระทําผิดทั้ง 2 กลุม ปรากฏวา ในกลุม
ทดลอง มีผูถูกคุมความประพฤติ ฝนเงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติ 1 คน และไมมีผูรับการฟนฟู
สมรรถภาพฯ ที่ไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยฯ ในขณะที่กลุมเปรียบเทียบ มีผูถูกคุมความประพฤติฝาฝน
เงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติ 7 คน และ มีผูรับการฟนฟูสมรรถภาพฯ 1 คนไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยฯ
ดังนั้น ผลการวิจัยที่ไดรับจึงเปนไปตาม สมมุติฐานขอที่ 1 และ 2 ซึ่งในแงของการทําตามเงื่อนไข หรือ
ขอกําหนดที่วางไวใหผูกระทําผิดในชุมชนปฎิบัติ นับวา ในเบื้องตนโครงการทดลองคุมประพฤติแบบ
เขมขนในประเทศไทย (Thai intensive supervision probation project, TISP) นาจะไดผลลัพธที่ดีกวา
โครงการคุมประพฤติแบบเขมขน(Intensive supervision probation projects) บางโครงการที่ดําเนินการใน
ประเทศสหรัฐอเมมริกา และในสหราชอาณาจักร ที่มีผลประเมินผลโครงการสวนใหญวาไมมีความ
แตกตางกันในเรื่องการปฏิบัติตามเงื่อนไขระหวางผูกระทําผิดในโครงการคุมประพฤติแบบเขม (ISP)
และผูที่ไดรบั การคุมประพฤติแบบปกติ นอกจากนั้น ในการประเมินบางโครงการยังพบวาผูกระทําผิดใน
โครงการ ISP มีอัตราการฝาฝนเงื่อนไขมากกวาการคุมประพฤติแบบปกติ เพราะ โครงการ ISP มีเงื่อนไข
ที่เขมงวดมากกวาปกติ ทั้งผูกระทําผิดในโครงการก็เปนผูที่แกไขไดยาก (hard core) กวา ดังนั้นแนวโนม
(ข)
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แนวโนมการฝาฝนเงื่อนไขจึงมีมากกวา (Petersilia & Turner, 1992) การที่โครงการ TISP ของประเทศ
ไทยมีผูกระทําผิดในโครงการฝาฝนเงื่อนไขนอยกวา โครงการ ISP ในตางประเทศอาจเปนไปไดวาในแง
ที่วา โครงการ TISP ยังอยูในระหวางการทดลองซึ่งยังมีชวงระยะเวลาสั้นๆ จึงยังไมอาจประเมินหาคา
ความแตกตางได และในทางปฏิบัติ ยังไมมีเงื่อนไขพิเศษตามกฎหมายโดยเฉพาะที่แตกตางจากเงื่อนไขที่
ใชในการคุมประพฤติแบบปกติ เพียงแตมีการขอความรวมมือใหผูกระทําผิดไปเยี่ยมเรือนจํา เพิ่มความถี่
ของการพบกันระหวางผูกระทําผิดกับเจาหนาที่ และเนนการดูแล อบรม ใหความชวยเหลือ สงเคราะหแก
ผูกระทําผิดอยางทั่วถึงและตอเนื่อง
สมมุติฐานขอที่ 3 ผูกระทําผิดที่ผานโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนจะถูกจับกุ ม
ดําเนินคดีขึ้นใหมนอยกวาผูกระทําผิดกลุมเสี่ยงที่ไดรับการคุมความประพฤติแบบปกติ
ผลการวิจัยพบวา มีผูถูกคุมความประพฤติในกลุมทดลอง 1 ราย และ ผูถูกคุมความประพฤติ
ในกลุมเปรียบเทียบ 1 ราย ถูกจับกุมดําเนินคดีขึ้นใหม ในระหวางที่ยังอยูในความดูแลของสํานักงานคุม
ประพฤติ ดังนั้น ผลการดําเนินงานตามโครงการ จึงยังไมเปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 3 ที่ตั้งไว ทั้งนี้เปน
เพราะระยะเวลาปดโครงการทดลองและการดําเนินการประเมินผลโครงการมีระยะหางกันเพียง 3 เดือน
ซึ่งเปนระยะเวลาที่หางกันเพียงพอที่จะติดตามพฤติกรรมการกระทําผิดซ้ําของผูกระทําผิดทั้ง 2 กลุม แต
อยางไรก็ตาม เมื่อประเมินพฤติกรรมของผูกระทําผิดในโครงการทดลองเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของ
ผูกระทําผิดในกลุมเปรียบเทียบ ปรากฏผลการศึกษาที่นาสนใจวา ผูกระทําผิดในกลุมทดลองมีพฤติการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ถึง 93 ราย มี พฤติการณคงที่ไมเปลี่ยนแปลง 4 ราย มีพฤติการณที่
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลง 1 ราย ในขณะที่ผูกระทําผิดในกลุมควบคุมมีพฤติการณที่เปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นเพียง 19 ราย มี พฤติการณคงที่ไมเปลี่ยนแปลง 71 ราย มีพฤติการณที่เปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่เลวลง 2 ราย
สมมุติฐานขอที่ 4 .ผูกระทําผิดที่ผานโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนมีความพึงพอใจตอ
การดําเนินโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน
ผลการวิจัย เปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 4 โดยพบวา ผูกระทําผิดรอยละ 21.7 และรอยละ
59.0 มีความพึงพอใจตอโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน และการปฏิบัติงานของทีมงานคุมประพฤติใน
ระดับมากที่สุด และในระดับมาก ตามลําดับ โดยรอยละ 18.1 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และ
รอยละ 1.2 มีความพึงพอใจในระดับนอย ซึ่งเฉลี่ยแลวผูกระทําผิดมีความพึงพอใจตอโครงการคุม
ประพฤติแบบเขมขน และการปฏิบัติงานของทีมงานคุมประพฤติ ในระดับมาก ( X = 4.01, S = .672)
(ค)
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สมมุติฐานขอที่ 5 ครอบครัวและผูใกลชิดของผูกระทําผิดที่ผานโครงการคุมประพฤติแบบ
เขมขนมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน
ผลการวิจัย เปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 5 โดยครอบครัวและผูใกลชิดผูกระทําผิดรอยละ
87.1 ใหขอมูลวาในระยะเวลา 6 เดือนที่ผูกระทําผิดอยูในโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน ผูกระทําผิด มี
พฤติกรรมเชื่อฟงคําตักเตือนของคนในครอบครัว รอยละ 84.7 มีความเห็นวาผูกระทําผิดมีพฤติการณ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เชนตั้งใจทํางาน ตั้งใจศึกษาเลาเรียน และรอยละ82.4 เมีความเห็นวา
ผูกระทําผิดชื่อฟงคําตักเตือนของทีมงานคุมประพฤติ จึงมีสวนใหครอบครัวและผูใกลชิดผูกระทําผิดเกิด
ความพึงพอใจตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน โดยมีความพึงพอใจตอ
การไปเยี่ยมบาน การใหคําปรึกษา ตักเตือนผูกระทําผิด มีความพึงพอใจตอกิจกรรมการแกไขฟนฟูโดย
ทีมงานรวมคุมประพฤติเขมขน รอยละ 98.8 และมีความพึงพอใจของตอการใหการสงเคราะหผูกระทํา
ผิดโดยทีมงานคุมประพฤติ รอยละ 93 ดังนั้น จึงกลาวไดวา ครอบครัวและผูใกลชิดผูกระทําผิดที่ผาน
โครงการคุมประพฤติแบบเขมขนมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนใน
ระดับสูง
สมมุติฐานขอที่ 6 ประชาชนในชุมชนที่ผูกระทําผิดในโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน
พักอาศัยอยูมีความพึงพอใจตอการนําโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนมาใช
ผลการวิจัย เปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 6 โดยประชาชนในชุมชนที่ผูกระทําผิดพักอาศัยอยู
รอยละ 66.9 คิดวาควรมีการนําวิธีการคุมประพฤติแบบเขมขนมาใชในประเทศไทย เพราะผูกระทําผิดจะ
ไดรับการดูแลแกไขพฤติกรรมอยางใกลชิดทําใหโอกาสในการทําผิดซ้ําลดลง และประชาชน รอยละ
50.6 คิดวาควรมีการนําวิธีการคุมประพฤติแบบเขมขนมาใช เพราะมาตรการนี้ทําใหประชาชนมี
ความรูสึกปลอดภัยมากขึ้นเมื่อตองอยูอาศัยในชุมชนรวมกับผูกระทําผิด
สมมุติฐานขอที่ 7 พนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครในงานคุมประพฤติเห็นดวยกับ

การนําโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนในรูปแบบทีมงานคุมประพฤติมาใชในประเทศไทย
ผลการวิจัย เปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 7 โดยทีมงานรวมพนักงานคุมประพฤติ และ
อาสาสมัครในโครงการทดลอง มีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนในระดับ
มากถึงมากที่สุด รอยละ 61.9 และ รอยละ 28.6 ตามลําดับ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง รอยละ
9.5 โดยเฉลี่ยแลวมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.19, S = .602) ซึ่งมีความสอดคลองในทิศทาง
เดียวกับความเห็นของพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครในงานคุมประพฤติ (อาสาสมัครคุมประพฤติ
และเครือขายยุติธรรมชุมชน) ที่มีความพึงพอใจตอโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนและการปฏิบัติงาน
(ง)
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ของทีมงานคุมประพฤติเขมขน ในระดับมาก และมากที่สุด รอยละ 45.2 และรอยละ 41.9 ตามลําดับ มี
ความพึงพอใจในระดัปานบกลางรอยละ 12.9 โดยเฉลี่ยแลวมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( X =
4.29, S = .637) ทั้งนี้ อาจเปนเพราะนับแตมีการดําเนินงานคุมประพฤติผูใหญมาในป พ.ศ. 2522 จนถึง
ปจจุบัน นับเปนเวลา30 ป ที่ยังไมเคยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติ งานคุมประพฤติงานควบคุม
สอดสองมากอนในขณะที่สภาพสังคม และเงื่อนไขการทํางานคุมประพฤติมีความเปลี่ยนแปลงไปอยาง
มาก และปญหาดานปริมาณงานก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงทําใหพนักงานคุมประพฤติเกิดความ
ตองการที่จะทดลองใชวิธีการในรูปแบบใหมเพื่อหาหนทางลดปญหาในปจจุบัน และเพิ่มประสิทธิภาพ
งานในความรับผิดชอบโดยสอดคลองกับนโยบายของสวนราชการทุกระดับ และสอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาล
ขอจํากัดของการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้เปนการนําวิธีการคุมประพฤติแบบเขมขนมาประยุกตและทดลองใช
เปนครั้งแรกในประเทศไทย จึงยังขาดผลการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบภายในประเทศ
2. การดําเนินโครงการทดลองในงานวิจัยเปนการศึกษาทดลองเฉพาะในเขตจังหวัด
นครราชสีมา และยังขาดการติดตามประเมินผลในระยะยาว จึงทําใหการประเมินผล
สัมฤทธโครงการยังไมครบสมบูรณทุกดาน
3. การวิจัยครั้งนี้เนนการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน
โดยการใชทีมงานรวมระหวางพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครมากกวาการเนน
เกี่ ย วกั บ โปรแกรมการแก ไ ขฟ น ฟู ผู ก ระทํ า ผิ ด โดยส ว นใหญ โ ปรแกรมที่ ใ ช ใ น
โครงการทดลองคุ มประพฤติ แ บบเข มข น ยั งคงใชโ ปรแกรมตามปกติที่ใ ชอยูใ น
สํานักงานคุมประพฤติ เพียงแตเพิ่มความเขม และความถี่ของการนําไปใช โดยยังไม
มีการปรับปรุงโปรแกรมการแกไขฟนฟูขึ้นโดยฉพาะ
ขอเสนอแนะ
1.

ควรมีการใหความสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมของผูกระทําผิดในกลุม
ทดลอง และกลุมเปรียบเทียบในการศึกษาวิจัยครั้งนี้อยางตอเนื่องในลักษณะของ
การวิจัยติดตามผลระยะยาว แบบ Time Series design Research เพื่อใหไดขอมูล
ความสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินโครงการคุมประพฤติแบบเข มในประเทศไทยที่
สมบูรณ
(จ)
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2.

ควรมีการขยายโครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขนไปดําเนินการในเขตพื้นที่
ตางๆเพื่อใหไดขอมูลเพิ่มมากขึ้นในการพัฒนาวิธีการคุมประพฤติแบบเขมขนเปน
ส ว นหนึ่ ง ในมาตรฐานการปฏิ บั ติ กั บ ผู ถู ก คุ ม ความประพฤติ และผู รั บ การฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด
3. ควรมี ก ารทดลองใช รู ป แบบที ม งานร ว มพนั ก งานคุ ม ประพฤติ แ ละอาสาสมั ค รคุ ม
ประพฤติในการดําเนินการคุมประพฤติแบบปกติของสํานักงานคุมประพฤติ เพื่อให
ไดขอมูลเชิงประจักษในการรื้อปรับระบบ (reform) งานคุมประพฤติใหสอดคลอง
กับนโยบายของกรมคุมประพฤติ นโยบายของกระทรวงยุติธรรม และของรัฐ และ
เพื่อใหการดําเนินงานคุมประพฤติสามารถตอบสนองความตอความเปลี่ยนแปลง
และความตองการของสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหวางการดําเนินงานคุมประพฤติทั้งแบบ
เขมขน และแบบทั่วไปกับผูกระทําผิดกลุมตางๆ เชนผูกระทําผิด ที่ไดรับการรอลง
อาญาโดยไมมีเงื่อนไขคุมความประพฤติ ผูกระทําผิดที่อยูในเรือนจํา หรือในสถาน
พินิ จและคุมครองเด็กและเยาวชน เพื่อหาทางเลือ กที่เหมาะสมกับการปฏิบัติตอ
ผูกระทําผิดที่กอใหเกิดประโยชนตอสังคม และประชาชน
5. ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ทั ศ นะของผู พิ พ ากษาตอ การนํ า โครงการคุ ม ประพฤติ แ บบ
เขมขน และ/หรือมาตรการในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดระดับกลาง (intermediate
sanctions) รวมทั้งการควบคุมผูกระทําผิดในชุมชนดวยเทคโนโลยี (electronic
monitoring) มาใช รวมทั้งการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ

(ฉ)

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการการวิจัย เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนําเครือขายยุตธิ รรมชุมชนมาใชใน
การคุมประพฤติแบบเขมขนในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษารูปแบบ และวิธีการคุมประพฤติ
แบบเขมขน (intensive supervision probation)ในตางประเทศ เพื่อใหไดรูปแบบ (model) และ
กระบวนการ (process) คุมประพฤติแบบเขมขน ที่เหมาะสมกับการนํามาใชในประเทศไทย และเพื่อ
ศึกษาความเปนไปไดในมีสว นรวมของเครือขายยุติธรรมชุมชนในโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนใน
รูปแบบของทีมงานรวมระหวางพนักงานคุมประพฤติกบั สมาชิกเครือขายยุติธรรมชุมชนซึ่งไดรับการ
แตงตั้งใหเปนอาสาสมัครคุมประพฤติแลว
ในการดําเนินการศึกษาเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคสองขอแรกนั้น ผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัย
เอกสารเพื่อใหไดเคาโครง (profile) ของรูปแบบจําลอง (model) ของการคุมประพฤติแบบเขมขน จากนั้น
จึงใชวิธีการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) ซึ่งประกอบดวยกลุมทดลองและกลุม
เปรียบเทียบ (treatment and comparison group design) โดยดําเนินโครงการทดลองเปนระยะเวลา 6
เดือน แลวจึงเปรียบเทียบผลการคุมความประพฤติระหวางผูกระทําผิดที่อยูในโครงการทดลองคุม
ประพฤติแบบเขมขนโดยทีมงานรวมพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัคร โดยมีโครงการทดลองคุม
ประพฤติแบบเขมขนเปนตัวแปรตน และมีตัวแปรตามคือ ผลสัมฤทธิ์ของการคุมประพฤติแบบเขมขนซึ่ง
ประกอบดวยผลของการคุมความความประฤติ และผลการปฎิบัติตามคําวิ นิจฉัยเพื่อการแกไขฟน ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด นอกจากนี้ผูวิจัยยังศึกษาความเห็นและความพึงพอใจของผูเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานคุมประพฤติ ไดแก ไดแก พนักงานคุมประพฤติ อาสาสมัคร ผูกระทําผิดครอบครัวและผู
ใกลชิดผูกระทําผิด และประชาชนในชุมชนที่ผูกระทําผิดพักอาศัยซึ่งไดจากผลการวิจัยเชิงสํารวจ
ผลการวิเคราะหเอกสาร (documentary analysis) ไดแบบจําลอง (model) การคุมประพฤติ
แบบเขมขนสําหรับผูกระทําผิดในชุมชนกลุมเสี่ยง ในการดําเนินโครงการทดลองการคุมประพฤติแบบ
เขมขนของประเทศไทย (Thai intensive supervision probation project, TISP) ผลการวิจัยเชิงทดลอง และ
เชิงสํารวจ (survey research) พบวาการดําเนินโครงการทดลองเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว
ขอเสนอแนะ
1.

ควรมีการใหความสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมของผูกระทําผิดในกลุม
ทดลอง และกลุมเปรียบเทียบในการศึกษาวิจัยครั้งนี้อยางตอเนื่องในลักษณะของ
การวิจัยติดตามผลระยะยาว แบบ time series design research เพื่อใหไดขอมูลความ
สั ม ฤทธิ์ ผ ลของการดํ า เนิ น โครงการคุ ม ประพฤติ แ บบเข ม ข น ในประเทศไทยที่
สมบูรณ
(ช)

2.

3.

4.

5.

ควรมีการขยายโครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขนไปดําเนินการในเขตพื้นที่
ตางๆเพื่อใหไดขอมูลเพิ่มมากขึ้นในการพัฒนาวิธีการคุมประพฤติแบบเขมขนเปน
ส ว นหนึ่ ง ในมาตรฐานการปฏิ บั ติ ต อ ผู ถู ก คุ ม ความประพฤติ และผู รั บ การฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ควรมีการทดลองใชรูปแบบทีมงานรวมพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุม
ประพฤติในการดําเนินการคุมประพฤติแบบปกติของสํานักงานคุมประพฤติ เพื่อให
ไดขอมูลเชิงประจักษในการรื้อปรับระบบ (reform) งานคุมประพฤติใหสอดคลอง
กับนโยบายของกรมคุมประพฤติ นโยบายของกระทรวงยุติธรรม และของรัฐ และ
เพื่อใหการดําเนินงานคุมประพฤติสามารถตอบสนองความตอความเปลี่ยนแปลง
และความตองการของสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหวางการดําเนินงานคุมประพฤติทั้ง
แบบเขมขน และแบบทั่วไปกับผูกระทําผิดกลุมตางๆ เชนผูกระทําผิด ที่ไดรับการรอ
ลงอาญาโดยไมมีเงื่อนไขคุมความประพฤติ ผูกระทําผิดที่อยูในเรือนจํา หรือใน
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมกับการปฏิบัติตอ
ผูกระทําผิดที่กอใหเกิดประโยชนตอสังคม และประชาชน
ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับทัศนะของผูพิพากษาตอการนําโครงการคุมประพฤติแบบ
เขมขน และ/หรือมาตรการในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดระดับกลาง (intermediate
sanctions) รวมทั้งการควบคุมผูกระทําผิดในชุมชนดวยเทคโนโลยี (electronic
monitoring) มาใช รวมทั้งการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

(ซ)

คํานํา
รายงานการวิจัย เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนําเครือขายยุติธรรมชุมชนมาใชในการ
คุมประพฤติแบบเขมขนในประเทศไทย” มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษารูปแบบ และวิธีการคุมประพฤติแบบ
เขมขนในตางประเทศเพื่อศึกษารูปแบบ (model) และกระบวนการ (process) คุมประพฤติแบบเขมขน ที่
เหมาะสมกับการนํามาใชในประเทศไทย และเพื่อศึกษาความเปนไปไดในมีสวนรวมของเครือขาย
ยุติธรรมชุมชนในรูปแบบของทีมงานในงานคุมประพฤติ
คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณผูสนับสนุน และผูเกี่ยวของ อาทิ ทานอธิบดีกรมคุมประพฤติ ที่
ไดใหโอกาสคณะผูวิจัยทําการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ที่สนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินการวิจัย ทีมงานรวมพนักงานคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือขาย
ยุติธรรมชุมชน ที่ใหความรวมมือเปนแกนหลักในการปฎิบัติงานเปนทีมงานคุมประพฤติในโครงการ
ทดลองการคุมประพฤติแบบเขมขนใน 3 สํานักงาน คือสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาสีคิ้ว และสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาบัวใหญ ประชาชนที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามอันเปนขอมูลที่มีประโยชน ผศ.ศักดิ์
ชัย เลิศพานิชพันธุ รองคณบดีฝายบริหาร คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่
ปรึกษาโครงการวิจัย ที่กรุณาใหคํา ปรึกษาแนะนํา ชวยเหลือ ชี้แนะและปรับปรุงแกไข ดวยความเอาใจใส
อยางดียิ่งตลอดมา
ผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณผูที่
เกี่ยวของอีกหลายทานที่มิไดกลาวนามไว ณ ที่นี้ ที่ไดใหความชวยเหลือสนับสนุนการศึกษาวิจัยดวยดี
คณะผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาการศึกษาวิจัยฉบับนี้ จะมีคุณอันเปนประโยชนตอกรมคุม
ประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และคุณคาที่พึงมีจากวิทยานิพนธนี้ ผูวิจัยขอมอบใหแกผูมีสวนรวมทุกทาน
ตลอดทั้งผูรวบรวมและเรียบเรียงเอกสารตาง ๆ ที่ผูวิจัยอางถึงตอการศึกษา และตอสังคม ในการทํา
โครงการวิจัย เรื่อง. “การศึ กษาผลสัมฤทธิ์ของการนําเครือข ายยุติธรรมชุมชนมาใชในการคุมความ
ประพฤติแบบเขมในประเทศไทย” คณะผูวิจัยขอมอบเปนกตเวทิตาตอ บิดา มารดา ผูเปนบูรพาจารย
และคณาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู หากรายงานการศึกษาวิจัยมีขอบกพรอว ผูวิจัยขอ
นอมรับและขออภัยไว ณ ที่นี้

นางกรกช นาควิเชตร
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติภาค 3
มีนาคม 2552
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ตารางที่ 11 แสดงความคิดเห็นของทีมงานคุมประพฤติเขมขนตอระยะเวลา
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ตารางที่ 24 แสดงความคิดเห็นของผูกระทําผิดตอการมีสวนรวมของอาสาสมัครคุมประพฤติ
ตารางที่ 25 แสดงความคิดเห็นของผูกระทําผิดตอความสามารถของอาสาสมัคร
ในการใหความชวยเหลือ ผูกระทําผิดและครอบครัว
ตารางที่ 26 แสดงความคิดเห็นของผูกระทําผิดตอการทํางานของทีมคุมประพฤติ
ตารางที่ 27 แสดงพฤติกรรมของผูกระทําผิดระหวางอยูในโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน
ตารางที่ 28 แสดงความคิดเห็นของผูกระทําผิดตอการปฐมนิเทศ
ตารางที่ 29 แสดงความพึงพอใจของผูกระทําผิดตอการเยี่ยมบาน
ตารางที่ 30 แสดงความพึงพอใจของผูกระทําผิดตอการใหคําปรึกษา แนะนํา ตักเตือน
ตารางที่ 31 แสดงความพึงพอใจของผูกระทําผิดตอกิจกรรมการแกไขฟนฟู
ตารางที่ 32 แสดงความพึงพอใจของผูกระทําผิดตอบริการสงเคราะห
ตารางที่ 33 แสดงความพึงพอใจของผูกระทําผิดตอการปฏิบัติงานของทีมคุมประพฤติ
ตารางที่ 34 แสดงขอมูลของครอบครัวและผูใกลชิดผูกระทําผิดในโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน
ตารางที่ 35 แสดงความสัมพันธของครอบครัวและผูใกลชิดกับผูกระทําผิด
ตารางที่ 36 แสดงการรับรูของครอบครัวและผูใกลชิดเกี่ยวกับงานคุมประพฤติ
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ตารางที่ 43 แสดงความคิดเห็นของครอบครัวและผูใกลชิดตอ
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ตารางที่ 44 แสดงความคิดเห็นของครอบครัวและผูใกลชิดตอการดูแลผูกระทําผิด
โดยทีมคุมประพฤติ
ตารางที่ 45 แสดงความคิดเห็นของครอบครัวและผูใกลชิดตอผูกระทําผิด
ในระหวางการคุมประพฤติแบบเขมขน
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ตารางที่ 46 แสดงความพึงพอใจของครอบครัวและผูใกลชิดตอการเยี่ยมบาน
โดยทีมงานคุมประพฤติ
ตารางที่ 47 แสดงความพึงพอใจของครอบครัวและผูใกลชิดตอการใหคําปรึกษา แนะนํา
ตักเตือน ผูกระทําผิดโดยทีมงานคุมประพฤติ
ตารางที่ 48 แสดงความพึงพอใจของครอบครัวและผูใกลชิดตอกิจกรรมการแกไขฟนฟู
ตารางที่ 49 แสดงความพึงพอใจของครอบครัวและผูใกลชิดตอบริการสงเคราะห
ตารางที่ 50 แสดงขอมูลทั่วไปของประชาชนในชุมชนเดียวกับผูกระทําผิด
ตารางที่ 51 แสดงการรับรูของประชาชนตอ คําวา “คุมประพฤติ” หรือ “คุมความประพฤติ
ตารางที่ 52 แสดงเหตุผลที่ประชาชนรูจักงานคุมประพฤติ
ตารางที่ 53 แสดงจํานวนประชาชนที่รูวามีผูกระทําผิดในชุมชนอยูภายใตการคุมความประพฤติ
ตารางที่ 54 แสดงความคิดเห็นของประชาชนตอการคุมประพฤติ
ตารางที่ 55 แสดงความคิดเห็นของประชาชนตอการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน
แทนการลงโทษจําคุก
ตารางที่ 56 แสดงความคิดเห็นของประชาชนตอความถี่
ที่ผูกระทําผิดตองมาพบพนักงานคุมประพฤติ
ตารางที่ 57 แสดงความคิดเห็นของประชาชนตอความถี่ในการไปเยี่ยมบานผูกระทําผิด
ตารางที่ 58 แสดงความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดใหผูกระทําผิดไปเยี่ยมเรือนจํา
ตารางที่ 59 แสดงความคิดเห็นของประชาชนตอการเปนอาสาสมัครคุมประพฤติ
ตารางที่ 60 แสดงความคิดเห็นของประชาชนตอความสามารถของอาสาสมัครในทีมคุมประพฤติ
ตารางที่ 61 แสดงความเห็นของประชาชนตอการมาสอดสองดูแลผูกระทําผิดที่บาน
โดยทีมงานคุมประพฤติ
ตารางที่ 62 แสดงความคิดเห็นของประชาชนตอการมีเทีมคุมประพฤติ
ใหคําปรึกษาแนะนํา ตักเตือน ผูกระทําผิด
ตารางที่ 63 แสดงความคิดเห็นของประชาชนตอการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด
ตารางที่ 64 แสดงความคิดเห็นของประชาชนตอการนําโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน
มาใชในประเทศไทย
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แผนภูมิที่ 4 กรอบแนวคิดความสัมพันธระหวางตัวแปรในการศึกษาผลสัมฤทธ
โครงการคุมประพฤติแบบเขมขน
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บทที่ 1
บทนํา

ความสําคัญ และที่มาของปญหาการวิจัย
ประเทศไทยเริ่มนําระบบคุมประพฤติมาใชกับผูกระทําผิดที่เปนผูใหญ ตั้งแต ปพ.ศ. 2522 ผล
การดําเนินงานคุมประพฤติในระยะแรกซึง่ ดําเนินการเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ปรากฏวาประสบผลสําเร็จ
โดยมีผูพนจากการคุมความประพฤติไปดวยดี รอยละ 86.4 ในป พ.ศ.2523 (กรกช, 2528) รัฐจึงสนับสนุนใหมี
การขยายพืน้ ทีก่ ารปฎิบัติงานคุมประพฤติผูใหญออกไปจนครอบคลุมครบ.76 จังหวัด ในป พ.ศ. 2523 (กรม
คุมประพฤติ, 2551) อยางไรก็ตามสิ่งที่ตามมาพรอมกับความสําเร็จในการดําเนินงานคุมประพฤติกค็ ือ ปญหา
ปริมาณงานทีม่ ากเกินกวาปริมาณงานคุมประพฤติที่มีการดําเนินงานกันในหลายประเทศ ซึ่งมีปริมาณโดย
เฉลี่ย 50 คดี/คน/ป และมากเกินกวามาตรฐานงาน ก.พ.ซึ่งกําหนดไวจํานวน 15.54 คดี/คน/เดือน ปจจุบัน
พนักงานคุมประพฤติควบคุมสอดสองผูถูกคุมความประพฤติโดยเฉลี่ยคนละ 25.5 คดี/เดือน ปญหานี้สะสม
มาตั้งแต พ.ศ. 2529. และกลายเปนปญหาเรื้อรังที่ทาทายมากยิ่งขึ้น เมื่อมีการแยกศาลยุติธรรมออกจาก
กระทรวงยุติธรรม ตามบทบัญญัติมาตรา 275 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่มีผลบังคับ
ใชตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2543 จึงทําใหกระทรวงยุติธรรม และ กรมคุมประพฤติซึ่งเปนหนวยงานใน
สังกัดตองปรับเปลี่ยนโครงสราง และขยายบทบาท ภารกิจ ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม
สงผลใหสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศตองรับผิดชอบการดูแลแกไขผูถูกคุมความประพฤติที่เปนเด็ก และ
เยาวชนซึ่งเดิมเปนภารกิจของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และตองรับงานควบคุมสอดสองผูรับ
การพักโทษและผูรับการลดโทษจากกรมราชฑัณฑ
นอกจากนั้นการประกาศใชพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2545 ทําใหสํานักงานคุมประพฤติมีภาระในการฟนฟูผูเสพ/ผูติด
ยาเสพติดใหโทษ ตามมาตรา 23 (3) อีกดวย ซึ่งรูปแบบในการฟน ฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติดใหโทษก็ใชหลักการ
และวิธีการของการสอดสองแกไขผุกระทําผิดในชุมชนเชนกัน
ในขณะเดียวกันการประกาศใช
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2545 ซึ่งขยายกําหนดโทษจําคุกที่จะ
ลงแกผูกระทําผิดซึ่งศาลสามารถใชดุลพินิจใหรอการลงโทษ หรือรอการกําหนดโทษ และอาจกําหนด
เงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติ แกผูกระทําผิดที่ศาลจะลงโทษจําคุกจากเดิมไมเกิน 2 ป เปนโทษจําคุกไม
เกิน 3 ป นัน้ ก็ทําใหมีผกู ระทําผิดเขาสูระบบงานคุมประพฤติเพิม่ ขึ้น ดังปรากฎจากสถิติคดีควบคุมและ
สอดสองที่เพิ่มขึ้นจากจํานวน 692 คดี ในป พ.ศ. 2523 เปน 118,413 คดี ในป พ.ศ. 2547 และ 165,552 คดี ใน
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ป พ.ศ. 2551 (กรมคุมประพฤติ, 2551) ทั้งนี้ภารกิจงานควบคุมและสอดสองผูกระทําผิดในชุมชนเปนเพียง
ภารกิจหนึ่งในเจ็ดดานของกรมคุมประพฤติเทานั้น ปญหาเรื้อรังของกรมคุมประพฤติจึงทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นเมื่อไมสามารถเพิ่มอัตรากําลังขาราชการใหสมดุลกับปริมาณงานในความรับผิดชอบไดเมื่อไดรับผลกระ
ทบจากนโยบายปรับลดขนาดกําลังคนภาครัฐตามแผนแมบทการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ.2540-พ.ศ.2544)
ที่ใหสวนราชการระงับการขอจัดตั้งหรือขยายหนวยงานในปงบประมาณ 2541 และการเพิ่มประสิทธิภาพโดย
ไมเพิ่มอัตรากําลัง และงบประมาณคาใชจา ย
นอกจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีตางๆ ที่กลาวมาแลว ยังปรากฏมีผูกระทําผิดที่ยากแกการ
แกไขเยียวยา (hard core offenders) เชน ผูติด ผูเสพยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และผูกระทําผิดติดนิสัย หรือที่เรียกวาผูกระทําผิดซ้ําซาก เขามาในระบบการคุมความ
ประพฤติเพิ่มมากขึ้น แมนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 บัญญัตไิ ววาผูกระทําผิดที่จะไดรับ
ประโยชนจากการรอการลงโทษ/การกําหนดโทษจะตองเปนผูที่ไมเคยตองโทษจําคุกมากอนยกเวนโทษจําคุก
ในความผิดทีก่ ระทําโดยประมาทและความผิดลหุโทษ อยางไรก็ตามผลจากพระราชบัญญัติลางมลทินโทษฯ
ในวาระโอกาสตางๆ ไดเปดโอกาสใหผูที่เคยตองโทษจําคุกมาแลวสามารถกลับเขาสูระบบการคุมประพฤติ
ไดอีก ทั้งผูรับการพักโทษ และลดวันตองโทษ ซึ่งเปนผูกระทําผิดที่ไดรับการปลอยตัวจากเรือนจํากอน
กําหนดโดยตองอยูภายใตการควบคุม ดูแลแกไขของสํานักงานคุมประพฤติมีจํานวนมากที่เปนผูเคยประกอบ
อาชญากรรมรายแรง กลุมผูกระทําผิดเหลานี้จึงเปนผูทมี่ ีแนวโนมในการกระทําผิดซ้ําและเปนบุคคลที่สังคม
ยังหวาดระแวงอยู จึงเปนการยากตอการแกไขฟนฟูดวยวิธีการคุมความประพฤติแบบปกติ (regular or routine
or basic probation) ดังนัน้ จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการคิดคน และนําวิธีการใหมๆ มาใชในการควบคุม
สอดสองและแกไขฟน ฟูผูกระทําผิดในชุมชนในภาวะการณที่มีความทาทายทั้งในดานปริมาณ และความยาก
ของงานที่เพิ่มมากขึ้นในขณะที่ยังมีความขาดแคลน อัตรากําลังพนักงานคุมประพฤติ
สภาพการณดงั กลาวนี้นับเปนปญหาในภาพรวมของกรมคุมประพฤติ ซึ่งแมจะมีการนําระบบ
การจําแนกผูกระทําผิดมาใชในงานคุมประพฤติ เมื่อ พ.ศ. 2545 แลว อยางไรก็ตามการพัฒนาโปรแกรม
มาตรฐานเพื่อรองรับผูถูกคุมความประพฤติที่ผานการจําแนกโดยแบบประเมินผูถูกคุมความประพฤติวา เปนผู
ที่มีความเสี่ยงระดับสูง หรือมีแนวโนมทีจ่ ะหวนกลับไปกระทําผิดซ้ําไดมาก ซึ่งจัดอยูในระดับทีต่ องการการ
ควบคุมดูแล แกไขฟน ฟู อยางเขมงวดกวดขันเปนการเฉพาะหรือเปนกรณีพิเศษ (กลุมควบคุมและสอดสอง,
2549: 35) ดังนั้น การดําเนินการคุมความประพฤติผูกระทําผิดที่มีระดับความเสี่ยงที่แตกตางกัน ควรจะตอง
ไดรับการดําเนินการที่แตกตางกัน แตในทางปฎิบัตโิ ดยทั่วไปยังไมมีความแตกตางในวิธีปฏิบัติตอผูกระทํา
ผิดในชุมชนทีไ่ ดรับการจําแนกใหอยูใ นระดับความเสี่ยงที่มีความแตกตางกัน เนื่องจากยังมีขอจํากัดเกีย่ วกับ
อัตรากําลังที่ไมสมดุลยกับปริมาณคดี และที่สําคัญยังขาดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมแกไขผูกระทํา
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ผิดที่มีความเสีย่ งสูงในการทําความผิดซ้ํา ดังนั้นจึงจําเปนตองมี โปรแกรม หรือ วิธีการที่เหมาะสมสําหรับ
รองรับผูถูกคุมความประพฤติประเภทดังกลาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแกไขผูก ระทําผิดในชุมชน และ
การปองกันสังคมจากอาชญากรรม เชนโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน (Intensive supervision probation
project) ซึ่งยังไมเคยมีการนํามาใชในประเทศไทยมากอน
การคุมประพฤติแบบเขมขนเปนรูปแบบหนึ่งในมาตรการการลงโทษระดับกลาง (intermediate
sanctions) เปนโปรแกรม หรือวิธีการที่เหมาะสมกับผูถ ูกคุมความประพฤติที่มีความเสี่ยงสูงตอการกระทําผิด
ซ้ําที่ใชกันแพรหลายในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา (Petersilia & Turner, 1992) ซึ่ง
เปนตนแบบของระบบการคุมประพฤติในประเทศไทย
ไดนําโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนมาใชกับ
ผูกระทําผิดทีม่ ีประวัตกิ ารกระทําผิด และผูกระทําผิดทีป่ ระกอบคดีรนุ แรง โดยโครงการคุมประพฤติแบบ
เขมขนจะมีความเขมงวดมากกวาการคุมประพฤติแบบปกติ (Jones, 1995) โดยเจาหนาที่จะทํางานเปนทีม
ประกอบดวย พนักงานคุมประพฤติ (probation officer) และเจาหนาทีค่ วบคุม (surveillance) จํานวน 2-3 คน
โดยมีปริมาณคดีคุมประพฤติในความรับผิดชอบนอยกวาการคุมประพฤติแบบปกติ แตมีการติดตอระหวาง
พนักงานคุมประพฤติและผูถ ูกคุมความประพฤติถี่มากกวาการคุมประพฤติแบบปกติ (Korakod, 2005)
นอกเหนือจากความนาจะเปนทางทฤษฎีทบี่ งชี้วา การคุมประพฤติแบบเขมขน จะชวยลดอัตราการกระทําผิด
ซ้ําของผูถูกคุมความประพฤติซึ่งมีแนวโนมในการกระทําผิดซ้ําสูงแลว
การคุมประพฤติแบบเขมขนยังมี
ประโยชน ในฐานะที่เปนการเพิ่มทางเลือกที่เหมาะสมในการปฏิบัตติ อ ผูกระทําผิด เพราะมีความยืดหยุน
มากกวาวิธีการปฏิบัติแบบเดิม โดยการคุมประพฤติแบบเขมขนมีความรุนแรงนอยกวาการลงโทษจําคุก แต
ในขณะเดียวกันก็มีความเขมงวดมากกวาการคุมประพฤติแบบปกติ นอกจากนี้ แมวิธีการคุมประพฤติแบบ
เขมขนจะมีคาใชจายที่สูงกวาการคุมประพฤติแบบปกติ แตก็ยังใชงบประมาณการดําเนินการทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวนอยกวาการลงโทษจําคุกในเรือนจํา
แมนวาการคุมประพฤติแบบเขมขนจะเปนมาตรการที่นาสนใจในการนํามาใชกับผูกระทําผิดที่
เปนกลุมเสี่ยง และผูกระทําผิดที่สังคมยังยอมรับไดไมเต็มที่ที่จะใหกลับเขาสูชุมชน แตอุปสรรคใหญในการ
นํามาตรการคุมประพฤติแบบเขมขนมาใชในประเทศไทย คือขอจํากัดดานอัตรากําลังเจาหนาที่ เพราะการ
ดําเนินงานคุมประพฤติแบบเขมขนเปนการทํางานเปนทีมรวมกันระหวางพนักงานคุมประพฤติ และเจาหนาที่
ควบคุม ทีมละ 2-3 คน ซึ่งทีมจะรับผิดชอบดูแลผูถูกคุมความประพฤติปริมาณนอย ประมาณ 20 คน แต
สถานการณคุมประพฤติในประเทศไทยมีอัตราสวนของพนักงานคุมประพฤติ 1 คน ตอผูถูกคุมความ
ประพฤติโดยเฉลี่ย 300 คน ดังนั้น การจําลองรูปแบบการคุมประพฤติแบบเขมขนมาใชโดยตรงจึงไมสามารถ
กระทําได
อยางไรก็ตามระบบการคุมประพฤติไทยไดนําอาสาสมัครคุมประพฤติมาชวยงานคุมประพฤติ
ตั้งแต พ.ศ. 2529 และในป พ.ศ. 2548 และตอมาไดมกี ารจัดตั้งเครือขายยุติธรรมชุมชน ซึ่งเปนอาสาสมัครอีก
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ประเภทหนึ่งตามนโยบายของกระทรวงยุตธิ รรมขึ้น เพื่อการปองกันอาชญากรรม เสริมสรางความเปนธรรม
ในสังคม และสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
นับถึงเดือนกันยายน 2551 มีอาสาสมัครคุมประพฤติทั้งสิ้น 9,574 คน และสมาชิกเครือขายยุติธรรมชุมชน
56,071 คน ทั่วประเทศ (กรมคุมประพฤติ, 2551) โดยอาสาสมัครคุมประพฤติสวนใหญในปจจุบันไดผาน
การอบรมใหทําหนาที่ในฐานะเครือขายยุติธรรมชุมชนดวย
ดังนั้น การนําสมาชิกเครือขายยุติธรรมชุมชนที่มีความรู และประสบการณเกี่ยวกับงานคุม
ประพฤติมาพัฒนาเพิ่มเติมความรูและทักษะการทํางานเปนทีมรวมกับพนักงานคุมประพฤติ และรวมปฏิบัติ
งานในฐานะสวนหนึ่งของทีมงานรวมคุมประพฤติแบบเขมขน ภายใตการบริหารจัดการคดีของพนักงานคุม
ประพฤติจึงนาจะชวยใหการนําโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนมาใชในประเทศไทยสามารถกาวผานปญหา
อุปสรรคดานอัตรากําลังไปไดระดับหนึ่ง นอกจากนัน้ หากการนําแนวคิดนีไ้ ปสูการปฏิบัติประสบความ
สําเร็จก็จะเปนการปูพื้นฐานไปสูความสามารถในการบริหารอัตรากําลังของสํานักงานคุมประพฤติอยางเต็ม
ศักยภาพ คุมคา ประหยัด สอดรับกับเปาหมายในการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ ทั้งยังสามารถตอบสนองตอ
นโยบายของกรมคุมประพฤติ และกระทรวงยุติธรรม ดานยุติธรรมถวนหนาประชามีสวนรวม สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรของแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนากฎหมาย
และสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการ
ประชาสังคม แตเนื่องจากแนวคิดนี้เปนแนวคิดใหม จึงจําเปนตองมีการศึกษา คนควาเกีย่ วกับการดําเนิน
โครงการคุมประพฤติแบบเขมขน และดําเนินโครงการทดลองการคุมประพฤติแบบเขมขนในรูปแบบทีมงาน
รวมคุมประพฤติ ซึ่งประกอบดวยพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครในพื้นที่ปฏิบตั ิงานจริง และมีการวิจัย
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนําโปรแกรมคุมประพฤติแบบเขมขนมาใช เพื่อใหไดรูปแบบและแนวทางที่
เหมาะสมในการพัฒนาวิธีการคุมความประพฤติในประเทศไทยตอไป
คําถามการวิจัย
โครงการคุมประพฤติแบบเขมขน ซึ่งดําเนินการในรูปแบบของทีมงานรวมระหวางพนักงานคุม
ประพฤติกับเครือขายยุติธรรมชุมชนที่ผานการอบรมและไดรับการแตงตั้งเปนอาสาสมัครคุมประพฤติแลว
สามารถนํามาใชในสังคมไทยไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
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วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบและการดําเนินโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนในตางประเทศ
2. เพื่อสรางรูปแบบจําลอง (model) และกระบวนการ (process) คุมความประพฤติแบบ
เขมขนที่เหมาะสมกับการนํามาใชในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขนในรูปแบบทีมงานรวม
ระหวางพนักงานคุมประพฤติกับอาสาสมัคร
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เปนการศึกษาผลการทดลองใชทีมงานรวมพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัคร
ในการคุมประพฤติผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมขน ซึ่งไมเคยมีการนํามาใชในประเทศไทยมากอน ขอบเขต
ของการศึกษาจึงรวมถึงการศึกษาโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนทีม่ ีใชอยูในตางประเทศ และการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขนในประเทศไทย ซึ่งดําเนินการทดลองในเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครราชสีมาสาขาสี
คิ้ว และสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ โดยมีประชากร และกลุม ตัวอยางใน
การศึกษาเปรียบเทียบคือ ผูกระทําผิดในโครงการทดลอง จํานวน 100 คน เปรียบเทียบกับผูกระทําผิดในกลุม
เปรียบเทียบ จํานวน 100 คน นอกจากนีผ้ ูวิจัยยังศึกษาครอบคลุมถึงความคิดเห็น ทัศนคติและความพึงพอใจ
ของกลุมทีมงานคุมประพฤติเขมขน กลุมผูกระทําผิดในโครงการทดลอง กลุมครอบครัวและผูใกลชิดของ
กลุมผูกระทําผิดในโครงการทดลอง และกลุมประชาชนในพื้นที่ที่มีผูกระทําผิดในโครงการทดลองพักอาศัย
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย
ตัวแปรตน
การคุมประพฤติแบบเขมขนโดยทีมงานรวมพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัคร
ตัวแปรตาม
อัตราการฝาฝนเงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติ
อัตราการไมปฎิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
อัตราการกระทําผิดทางอาญาซ้ํา
ความพึงพอใจของทีมงานรวมพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครตอการดําเนิน
โครงการคุมประพฤติแบบเขมขน
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ระยะเวลาที่ศึกษา

ความพึงพอใจของผูกระทําผิดตอการดําเนินโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน
ความพึงพอใจของกลุมครอบครัวและผูใกลชิดของกลุมผูกระทําผิดตอการดําเนิน
โครงการคุมประพฤติแบบเขมขน
ความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน
ดําเนินการระหวางเดือน ตุลาคม 2549 – มีนาคม 2552

สมมุติฐานการวิจัย
1. ผูถูกคุมความประพฤติที่ผานโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนจะฝาฝนเงื่อนไขเพื่อการ
คุมความประพฤตินอยกวาผูถูกคุมความประพฤติตามแบบปกติ
2. ผูรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดทีผ่ านโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนจะปฏิบัติ
ตามคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟนฟูผูติดยาเสพติดมากกวาผูรับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามแบบปกติ
3. ผูกระทําผิดทีผ่ านโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนจะถูกจับกุมดําเนินคดีขึ้นใหมนอ ย
กวาผูกระทําผิดกลุมเสี่ยงที่ไดรับการคุมความประพฤติแบบปกติ
4. ผูกระทําผิดทีผ่ านโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนมีความพึงพอใจตอการดําเนิน
โครงการคุมประพฤติแบบเขมขน
5. ครอบครัวและผูใกลชิดผูกระทําผิดที่ผานโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนมีความพึง
พอใจตอการดําเนินโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน
6. ประชาชนในชุมชนที่ผูกระทําผิดในโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนพักอาศัยอยูม ีความ
พึงพอใจตอการนําโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนมาใช
7. พนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครในงานคุมประพฤติเห็นดวยกับการนําโครงการคุม
ประพฤติแบบเขมขนในรูปแบบทีมงานรวมมาใชในประเทศไทย
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. มีรูปแบบ กระบวนการ และวิธีการคุมความประพฤติแบบเขมขนที่เหมาะสมจะนํามาใช
ในประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ชุมชนมีความพึงพอใจและมีความเชื่อมั่นตอการแกไขฟน ฟูผูกระทําผิดของสํานักงานคุม
ประพฤติในรูปแบบที่ชุมชนมีสวนรวม
3. เกิดองคความรูในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและโปรแกรมการคุมความประพฤติ
สําหรับผูกระทําผิดแตละประเภทตอไป
4. อัตราการกระทําผิดซ้ําของผูถูกคุมความประพฤติและผูรบั การฟนฟูสมรรถภาพยาเสพติด
ลดลง
5. อาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือขายยุติธรรมชุมชน สามารถเขามามีสวนรวมในการ
ปฎิบัติงานคุมประพฤติและบริหารงานคดีเพิ่มมากขึ้น
6. พนักงานคุมประพฤติสามารถพัฒนาบทบาทความเปนวิชาชีพในการแกไขฟนฟูผูกระทํา
ผิดกลุมพิเศษ และสามารถพัฒนาการบริหารงานคดี ตลอดจนทรัพยากรในพื้นทีไ่ ดอยาง
มีประสิทธิภาพ
นิยามศัพทที่ใชในการศึกษา
เครือขายยุติธรรมชุมชน (community justice) หมายถึง ประชาชน หรือกลุมประชาชนในชุมชน
ที่มีสวนรวมดําเนินกิจกรรมทางยุติธรรม
และการปองกันอาชญากรรมโดยมีเปาหมายเพื่อยกระดับและ
สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนใหมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ในประเทศไทยหมายถึง
ประชาชนที่ผานการอบรมหลักสูตรยุติธรรมชุมชน และไดรับการแตงตั้งจากกระทรวงยุติธรรม ภายใต
หลักการกระจายอํานาจรัฐสูช ุมชนตามยุทธศาสตร “ยุติธรรมถวนหนา ประชามีสวนรวม”
การคุมประพฤติแบบเขมขน (Intensive probation supervision) หรือ การคุมประพฤติแบบ
เขมงวด หรือการคุมประพฤติแบบเครงครัด หมายถึง ทางเลือกในการแกไขผูกระทําผิดในชุมชุนสําหรับกลุม
ผูกระทําผิดทีม่ ีความเสี่ยงสูงตอการกระทําผิดซ้ําที่ไดรับการรอการลงโทษ/รอการกําหนดโทษ หรือการพัก
โทษจําคุก โดยมีขอตกลงรวมกัน (commitment) ระหวางผูกระทําผิด กับศาล/หนวยงานคุมประพฤติ ผูที่จะ
ไดรับการพิจารณาใหเขารับการคุมประพฤติแบบเขมขนจะเปนผูกระทําผิดที่ไดรับการประเมินวามีความเสี่ยง
ระดับสูง สามารถแกไขฟน ฟูไดยากกวาผูกระทําผิดทีอ่ ยูในโปรแกรมการคุมประพฤติแบบปกติ (regular
probation) แตกย็ ังเปนผูที่สามารถไดรับการแกไขในชุมชนไดโดยไมกอใหเกิดอันตรายแกชมุ ชน โดย
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ผูกระทําผิดตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เขมงวดรวมถึงการปฏิบัติตามขอตกลงยุติธรรมเชิงสมานฉันทภายใตการ
ควบคุมดูแลอยางเขมงวด เครงครัดของพนักงานคุมประพฤติ (South Dakota unified judicial system, 2005).
โครงการคุมประพฤติแบบเขมขน หมายถึง โครงการทดลองที่สํานักงานคุมประพฤติภาค 3
พัฒนาขึ้นเพื่อทดลองใชในสํานักงานคุมประพฤติที่ตั้งอยูในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยใชในการควบคุม
สอดสองและแกไขฟน ฟูผูถูกคุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และผูรับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนผูที่ผานการ
จําแนกแลววามีปญหายากแกการแกไขฟน ฟู หรือเปนผูท ี่มีความเสี่ยงสูงในการกระทําผิดซ้ํา.
ทีมงานคุมประพฤติแบบเขมขน หมายถึงคณะผูทําหนาที่ในการสอดสองดูแลแกไขผูกระทําผิด
ในชุมชน ประกอบดวยพนักงานคุมประพฤติและประชาชนในชุมชุนซึ่งในการศึกษาครั้งนี้หมายถึงสมาชิก
เครือขายยุติธรรมชุมชนซึ่งผานการอบรมและไดรับการแตงตั้งเปนอาสาสมัครคุมประพฤติแลว โดยทีมงานมี
สัดสวนพนักงานคุมประพฤติ 1 คน ตออาสาสมัครคุมประพฤติ 3 คน
ผูกระทําผิด ในการศึกษาครั้งนี้ หมายความเฉพาะผูกระทําผิดที่อยูในความดูแลแกไขของ
สํานักงานคุมประพฤติ ซึ่งรวมทั้งผูถูกคุมความประพฤติที่เปนผูใหญ ผูถูกคุมความประพฤติที่เปนเด็กและ
เยาวชน ผูรับการพักโทษ/ลดวันตองโทษ และผูรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติยาเสพติดที่คณะอนุกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดวินิจฉัยใหแกไขฟนฟูดว ยการคุมความประพฤติ
ผูกระทําผิดทีม่ ีความเสี่ยงสูง (high-risk offender) หมายถึงผูที่กระทําผิดทางอาญาซึ่งศาลมีคําสั่ง
ใหคุมความประพฤติไว หรือผูที่ไดรับการวินจิ ฉัยวาเปนผูเสพ ผูติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ซึ่งไดรับการจําแนกจากแบบประเมินผูถูกคุมความประพฤติ (คป.4 ข)
แลววาเปนผูทอี่ ยูในระดับการควบคุมสอดสองระดับเขมงวด (01) ซึ่งจําเปนตองไดรบั การควบคุมดูแลอยาง
เครงครัด หรือเขมงวดกวดขันเปนการเฉพาะ หรือเปนกรณีพิเศษ
ผลสัมฤทธิ์ (results) หมายถึง ผลรวมของผลผลิต (outputs) และผลลัพธ (outcomes) ซึ่ง
การศึกษานี้ หมายถึง ผลงานหรือผลผลิต คือจํานวนผูกระทําผิดทีผ่ านโครงการคุมประพฤติแบบเขมไปโดย
ไมฝาฝนเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ไมถูกจับกุมดําเนินคดีอาญาอีก รวมกับผลลัพธคือการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้นของผูกระทําผิดที่ผานโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน ความพึงพอใจและเชื่อมั่นของชุมชนตอ
การปฏิบัติงานคุมประพฤติ และทัศนคติทดี่ ีของพนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติตอการนํา
โครงการคุมประพฤติแบบเขมขนไปใช
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และการคุมประพฤติแบบเขมขนในตางประเทศ
การคุมประพฤติแบบเขมขน (Intensive supervision probation หรือ ISP) หรือ โครงการ
แกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมขน (Intensive Community Programs) เกิดขึน้ ไลเลี่ยกันในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศสหราชอาณาจักร (อังกฤษและเวลส) และไดมกี ารนําไปใชกนั ในหลาย
ประเทศ โดยแตละพื้นที่ตา งมีรูปแบบของโครงการตลอดจนการนําไปใชที่หลากหลาย ภายใตแนวคิด
ทฤษฎีที่แตกตางแตผสมผสานกันไดตามสัดสวนที่เหมาะสมตางกันไปในแตละพืน้ ที่
อยางไรก็ตาม
องคประกอบที่สําคัญมากทีสุดประการหนึ่งของการเกิดขึ้นของโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน ในทุก
ประเทศ คือ ความตองการของสังคม และแรงผลักดันทางการเมือง ดังนี้
แรงผลักดันทางการเมือง
โครงการแกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมงวด เปนทีน่ ิยมใช ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา
และในอังกฤษและเวลส เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของการลงโทษจําคุก ในสหรัฐอเมริกา ผูตองขังในเรือนจํา
มลรัฐและเรือนจําของรัฐบาลกลางในป 2003 มีจํานวนมากถึง 1.5 ลานคน ขณะที่เรือนจําทองถิ่นมี
ผูตองขังมากกวา 750,000 คน โดยมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยรอยละ 3.7 ตอป ในชวงป 2003 – 2005 ในอังกฤษและ
เวลสตัวเลขของการลงโทษจําคุกสูงใกลเคียงกัน โดยในป 2005 มีผูตองขัง จํานวน 77,000 คน จากที่เคยมี
เพียง 45,000 คนในป 1992 ในอเมริกามีนกั โทษ 702 คนตอประชากร 100,000 คน ในอังกฤษและเวลสมี
นักโทษ 137 คนตอประชากร 100,000 คน (Robin Moore, Robin. et al, 2006: 7)
ขอดอยของการจําคุก
หลักฐานจากการวิจัยที่ผานมาในประเทศสหราชอณาจักร แสดงใหเห็นถึงขอดอยของการ
คุมขังวาไมสามารถลดปริมาณการกออาชญากรรมได กระทรวงกิจการภายในของอังกฤษไดประมาณการ
ไววา หากจํานวนการคุมขังมีอัตรารอยละ 25 ก็จะตองลดอาชญากรรมใหไดรอยละ 1 เนื่องจากการคุมขัง
มีคาใชจายสูงมาก ในชวงปลายศตวรรษที่ 21 คาใชจายในการคุมขังตอคนตอเดือนสูงถึง 2,070 ปอนด ซึ่ง
สูงกวาคาใชจายของการแกไขฟนฟูในชุมชน (community rehabilitation) และการลงโทษในชุมชน
(community punishment) ที่มีคาใชจายเพียง 183 ปอนดและ 141 ปอนดตามลําดับ สถิติจากกระทรวง
กิจการภายใน (2003) เผยวารอยละ 59 ของนักโทษทั้งหมดที่ไดรับการปลอยตัวในป 1999 กลับมากอคดี
อีกครั้งภายใน 2 ปหลังจากไดรับการปลอยตัว โดยรอยละ 74 เปนเยาวชนชายที่มีอายุต่ํากวา 21 ป ในเวลา
เดียวกันรายงานทางอาชญวิทยาแสดงความกังวลถึงผลกระทบของตราประทับจากการจําคุก (Labeling
effect) ที่ถึงแมผลจะไมเปนที่ชัดเจนวาดีหรือไมดี หากแตการมีประวัตติ ิดตัวใหสังคมรับรูยอมเปนผลราย
ตอเยาวชนอยางแนนอน การจําคุกนําไปสูก ารตัดขาดจากครอบครัว เพื่อน การศึกษา การงาน และสิ่ง
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หยอนใจ ทีก่ อใหเกิดความเสียหายและตราบาป แทนที่จะใหโอกาสกับเยาวชนที่ผิดพลาดไดใชชีวิต
รวมกับสังคมที่ๆเขาตองเรียนรูวิธีที่ถูกตองในการดําเนินชีวิต การจําคุกจะสงผลใหเกิดชองวางและเสี่ยง
ตอการกออาชญากรรมอีก โดยสังคมไดรับการปกปองเพียงระยะสั้นๆเทานั้น ในขณะที่มีการกอ
อาชญากรรมในคุกมากมายและเปนไปไดทนี่ ักโทษจะเรียนรูการกระทําผิดใหมๆ ขณะอยูในนั้น การ
จําคุกจึงเปนวิธีที่แพงมากทีส่ อนคนผิดใหทําผิดมากกวาเดิม (Home Office 1990)
สภาพเรือนจําที่แออัด ไมอํานวยตอการพัฒนาโครงการแกไขฟน ฟูที่มคี ุณภาพทีด่ ีได ซึ่งจาก
รายงานในสมุดปกขาว Justice for All (Home Office 2002: 106) ไดกลาวเนนไววา จํานวนผูตองขังสูงขึ้น
หมายความวาเจาหนาที่ตองใชเวลาในการควบคุมมากขึ้น ทําใหมีเวลาสําหรับการศึกษา การฝกงานนอก
เรือนจํานอยลง การยายนักโทษไปตามเรือนจําทั่วประเทศอาจเกิดจากจํานวนที่เพิ่มสูงขึ้น ผลการรายงาน
ชวงปลายเดือนตุลาคม 2004 แสดงใหเห็นวา เรือนจํา 89 แหงจาก 139 แหงในอังกฤษและเวลส มีสภาพที่
แออัดเกินไป
ความนาสนใจของโครงการแกไขผูกระทําผิดในชุมชนอยางเขมขน
การแกไขผูกระทําผิดในชุมชนเปนคําตอบของมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจําคุก การ
สนับสนุนทางการเมืองตอโครงการนี้ไมใชเหตุบังเอิญ แตเริ่มเมื่อเรือนจําเกิดภาวะแออัด เพราะโครงการ
เหลานี้เปนการหันเหผูกระทําผิดออกจากเรือนจํา ทั้งยังเปนโครงการที่มีศักยภาพสูง และมีความเปนไป
ไดในการจํากัดและอาจชวยลดจํานวนคําพิพาษาใหลงโทษจําคุก เพื่อสรางความมั่นใจวาโครงการดูแล
เหลานี้มีเปาหมายดําเนินการกับอาชญากรที่มีความเสี่ยงที่จะถูกคุมขัง ผูกําหนดนโยบายจึงเนนตั้งแตตน
ถึงวิธีการและเงื่อนไขที่เขมงวด เพื่อแสดงใหเห็นถึงความนาเชื่อถือวาการใชมาตรการทางเลือกแทนการ
ลงโทษจําคุกวาไมไดเปนการลงโทษที่เบาและมีโทษทางสังคมลดนอยลง ในทางตรงกันขามโครงการ
เสริมการคุมความประพฤติ “probation enhancement” หรือ การบริหารจัดการคดี “case management”
เปนวิธีการที่มวี ัตถุประสงคเพื่อนํามาใชเปนทางเลือกแทนการคุมประพฤติแบบปกติ
มากกวาจะเปน
ทางเลือกแทนการลงโทษจําคุก แตโครงการเหลานี้ก็มีผลตอการลดอัตราการคุมขังดวยเชนกัน (Petersilia
& Turner 1990)
นักการเมือง และผูกําหนดนโยบายใหความใสใจกับความเห็นของสาธารณชนเปนอยางมาก
และไมตองการถูกมองวาผอนปรนใหแกอาชญากรรม แนวคิดการลงโทษผูกระทําผิดใหสมกับความผิด
ที่กระทํา (punitivism) เริ่มในอเมริกาชวงตนปทศวรรษ 1960 และไดรบั การพัฒนาตอมาที่ประเทศอังกฤษ
และเวลสในชวงที่ 1970 และ 1980 และแพรหลายในทศวรรษ 1990 ผูนิยมแนวคิดนี้เห็นวา การจําคุกเปน
วิธีลงโทษที่ไดรับการเห็นชอบมากที่สุด ถูกตองที่สุด และไมเห็นดวยกับการจํากัดการใชการลงโทษ
จําคุก ทั้งยังนําเสนอวาการใชมาตรการทางชุมชนเปนความลมเหลวของการลงโทษ การแกไขฟนฟู
ผูกระทําผิดในชุมชน (community rehabilitation) ซึ่งเดิมเรียกวาการคุมความประพฤติ (probation) ถูก

11

ประณามวาเปน “การปลดปลอย” (let-off) ผูกระทําผิด และการลงโทษในชุมชน (community
punishment) ซึ่งเดิมเรียกวา การทํางานบริการสังคม (community service) ถูกมองวาเปนประโยชนตอ
ผูกระทําผิดมากกวาเปนการลงโทษโดยเฉพาะในชวงที่ผกู ระทําผิดไมมงี านทํา (Zedner 2004: 199)
โครงการแกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมขนซึ่งทั้งเขมงวดและเครงครัดนั้นแตกตางไป
จากการคุมประพฤติแบบดั่งเดิม เพราะเปนวิธีการที่สามารถรวมความแตกตางหลายอยางเขาไวดวยกัน
ซึ่งสําหรับผูกําหนดนโยบายแลว โครงการแบบเขมงวดเปนทางออกทีม่ ีศักยภาพในการแกไขสถานการณ
ยากลําบากของการลดระดับการคุมขัง
แตในขณะเดียวกันก็ไมเปนการออนขอใหกับอาชญากรรม
โครงการแกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมขนยังมีขอนาสนใจอีกประการคือ สามารถเลี่ยงผลกระทบ
จากการจําคุก และผูกระทําผิดยังสามารถติดตอกับครอบครัวและสังคม ยิ่งไปกวานัน้ องคประกอบของ
การแกไขฟนฟูยังแสดงใหเห็นถึงแงมุมของการควบคุมและลงโทษ โดยมีจดุ มุงหมายสูงสุดคือการลดการ
กลับไปกออาชญากรรมอีก ความนาสนใจของโครงการแกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมขนในแงมุม
ทางการเมือง คือ ความเปนไปไดในการลดอัตราการกระทําผิดซ้ํา และลดอัตราการคุมขัง ซึ่งเปน
จุดมุงหมายทีท่ างการเมืองมักใหความสําคัญเชนกัน แตยงั มีขอสรุปที่ตองกลับมาทบทวนใหม เชน ความ
ไมแนใจของสาธารณชนและผูพิพากษาทีว่ า โครงการแกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมขนจะเขมงวด
และเครงครัดพอหรือไม ผลเสียจากการถูกประทับตราวาตองโทษจําคุก (labeling) จะสามารถหลีกเลี่ยง
ไดจริงหรือไม
ผูใชโครงการนี้จะสามารถรวมการแกไขฟนฟูและการควบคุมเขาดวยกันไดหรือไม
โครงการนี้จะสามารถใชไดผลกับผูควรตองถูกจําคุกไดหรือไม หรือการลงโทษโดยการจําคุกจะกลับเพิ่ม
มากขึ้นเพราะการฝาฝนเงื่อนไขในการคุมประพฤติ หรือการแกไขในชุมชนจะสามารถดําเนินไปไดอยาง
เขมงวดไดหรือไม ในอเมริกาโครงการแกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมขน ถูกนําไปใชแพรหลายเพื่อ
ฟนฟูความเชื่อมั่นใหแกวิธีการคุมประพฤติ และมาตรการทางสังคมอื่นๆ โดยเฉพาะเพื่อสรางภาพลักษณ
ที่ดีของมาตรการจัดการกับผูก ระทําผิดในชุมชน (Lurigio & Petersilia 1992: 9) เชน เดียวกับในอังกฤษ
และเวลสซึ่งมีความตองการรักษาความนาเชื่อถือนี้ไวเชนกัน จากการศึกษาของ David Garland พบวา
มาตรการคุมประพฤติไดตอสูเพื่อรักษาความนาเชื่อถือมานานกวา 30 ป แตสังคมเริ่มลด
ความเชื่อถือตอหลักความคิดในการคุมความประพฤติที่เคยยึดมัน่ การนําวิธีการนี้ไปใชเริ่ม
ลดความสําคัญลง ภายใตแรงกดดันจากรัฐบาล กระบวนการคุมประพฤติจึงเขมงวดขึ้นโดย
เนนความสามารถในการควบคุมตรวจตรา ลดความสําคัญกับงานบริการสังคม เพิ่มความ
เขมงวดในการควบคุม ซึ่งทําใหการคุมประพฤติเปนเหมือนบทลงโทษในชุมชน รูปแบบ
การคุมประพฤติแบบเขมงวดนี้มีเงื่อนไขและขอจํากัดทีย่ ากและเขมงวดมากกวาปกติ และ
การคุมประพฤติไดมีการผสมผสานโดยการเพิ่มขึ้นของมาตราการที่เปนโทษอยางชัดเจน
เชน การหามออกจากบานยามวิกาล การจําคุกบางชวง และรวมถึงการเสียคาปรับ (Garland
2001: 177)
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นักวิจารณในอเมริกากลาววา ทัศนตอการทํางานของพนักงานคุมประพฤติคอยๆ เปลี่ยนไป
เนื่องจากความไมมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณคาของการแกไขผูกระทําผิดในชุมชน
ดังนัน้ เพื่อให
บรรลุเปาหมายของหนวยงานจึงจําเปนตองเพิ่มระดับความเชื่อมั่น และเติมเต็มความเปนวิชาชีพใหแก
พนักงานคุมประพฤติ (Tonry, 1990)
ทฤษฎีและแนวคิดที่สนับสนุนการแกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมขน
สืบเนื่องมาจากแรงกระตุนทางการเมืองที่ทําให โครงการแกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบ
เขมขนเปนที่รจู ักกันแลว โครงการเหลานี้ไดเปนตัวชวยตอการรวมหลักการ รูปแบบที่แตกตางกันของ
ความยุติธรรมทางอาญาเขาดวยกัน อันเปนการรวมรูปแบบเกาของการเนน “การสังคมสงเคราะห
welfare” และรูปแบบที่เนน “ความยุติธรรม justice” ซึ่งเปนสัญญลักษณและอิทธิพลของแนวคิดที่ใหม
กวาทางทัณฑวิทยา รูปแบบเดิมทั้ง 2 รูปแบบที่เนนดานสังคมสงเคราะห หรือเนนดานความยุติธรรม ตาง
ก็ไมประสบความสําเร็จทางการปฏิบัติ (Muncie, 2004: 266) ในขณะที่โครงการแกไขผูกระทําผิดใน
ชุมชนแบบเขมงวดสามารถรวมทั้ง 2 รูปแบบนี้เขาดวยกัน ดวยจุดเนนของสังคมสงเคราะห โครงการนี้
เสนอขอบเขตในการจัดการกับความตองการและปรับการแกไขฟนฟูใหเหมาะสมกับผูกระทําผิด สวน
จุดเดนดานความยุติธรรม โครงการเหลานีก้ ็นําเรื่องบทลงโทษมาใชไดอยางเหมาะสม
นักอาชญวิทยาบางกลุม เรียกรูปแบบการแกไขผูกระทําผิดแบบเนนการสังคมสงเคราะห
และความยุติธรรมวาเปนตัวแทนของทัณฑวิทยาเกา
สวนทัณฑวิทยาใหมจะใหความสําคัญกับเรื่อง
เทคนิคทางสถิติในการระบุ จําแนก แบงประเภท และการจัดกลุมผูกระทําผิด ซึง่ แบงตามระดับความ
อันตราย Kempf-Leonard และ Peterson (2002: 432) กลาววา ความยุติธรรมที่ใชสถิติมาเกี่ยวของเปน
รูปแบบดานทฤษฎีของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่ดําเนินการเพื่อความมีประสิทธิภาพและเทคนิค
เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินคดี และการดูแลตรวจตราผูกระทําความผิดเพื่อแทนเปาหมายดั้งเดิมใน
เรื่องการแกไขฟนฟู การทําโทษ การขัดขวางยับยั้ง การสูญเสียอํานาจความสามารถ และการใสใจเรื่อง
ขั้นตอนกฎหมาย หรือขั้นตอนการควบคุมอาชญากรรม โครงการดูแลแกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบ
เขมขนสามารถนํามาใชรวมกับวิธีการนีไ้ ด เพราะโครงการดูแลนี้มวี ธิ ีที่สามารถดําเนินการกับผูกระทํา
ความผิดที่มีความเสี่ยงสูง (Kempf-Leonard & Peterson 2002: 432) กลาวอีกวา หากนโยบายหรือขั้นตอน
ตางๆ ที่ไดมาจากตรรกวิทยาทางสถิติ สุดทายก็จะถูกประเมินผลดานประสิทธิผลตอคาใชจาย (costeffectiveness) และประสิทธิผลตอการบริหาร ที่เห็นไดชัดเจนคือ โครงการแกไขผูก ระทําผิดในชุมชนนั้น
ไดรับการสงเสริมบนพื้นฐานเรื่องประสิทธิผลตอคาใช จายเมื่อเทียบกับการจําคุก
โครงการแกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมงวด หรือเขมขน เปนตัวอยางการพัฒนาแบบ
ผสมผสานของรูปแบบตางๆของความยุติธรรมทางอาญา ซึ่งสนับสนุนความเห็นของ Garland (2001:
167) ที่วาแนวคิดและการปฏิบัติแนวใหมสามารถใชรวมกับวิธกี ารจัดการแบบเกาได นอกจากนั้น
โครงการแบบเขมงวดยังเขาไดกับแนวติดของ Stanley Cohan ในเรื่อง การกระจายการลงโทษ/วินัย
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‘Dispersal of Discipline’ ซึ่งวิเคราะหวา การคุมประพฤติโดยการขยายเครือขายการควบคุมทางสังคม
และกระจายการควบคุมสอดสองใหขยายวงกวางขึ้น ซึ่งเมื่อดึงคนเขารวมในระบบมากขึ้นก็สามารถลด
ชองวางที่มีอยูไ ดดว ยการดูแลที่เขมงวดมากขึ้น ผลการรวมกันนีเ้ ปนการกาวหนาที่ยิ่งใหญ เพราะเมื่อ
ระบบควบคุมในสังคมขยายตัวมากขึ้นก็จะไปเพิ่มกลไกการควบคุมที่มีอยู (โดยเฉพาะเรือนจํา) ใหกลับ
เปนเสมือนทางเลือกอีกทางหนึ่งของการแกไขผูกระทําผิดมากกวา (Zedner 2004: 201) ความสัมพันธ
และจุดแข็งของทฤษฎีนี้เกีย่ วพันกับโครงการแกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขม ขึน้ อยูกับความหนักเบา
ของกลุมผูกระทําความผิดที่เปนเปาหมายวาเปนผูที่เดิมควรไดรับโทษจําคุกมากกวาทีจ่ ะไดรับการแกไข
ในชุมชน อยางไรก็ตาม เปนที่ชัดเจนวาโครงการแกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมงวดสอดคลองกับ
ทฤษฎี ‘Dispersal of Discipline’ มากกวาทฤษฎี การนํากฎหมายกลับมาใช ‘Juridical Revival’ ที่รางขึ้น
โดย Tony Bottoms (1983: 176) ซึ่งระบุวา “ไมมีโทษใดที่สามารถฝกหรือหลอหลอมใหผูกระทําผิดให
กลายเปนคนทีเ่ ชื่อฟงได แตโทษที่พอเพียงอาจใชเปนเครื่องมือยับยั้งผูกระทําผิดและบุคคลอื่นได ตรงกัน
ขาม โครงการคุมประพฤติแบบเขมเปนมาตรการสําหรับผูกระทําผิดในชุมชนที่เชื่อมโยงการควบคุมและ
การดูแลแกไขเขาดวยกัน (control and care) โดยมีพนื้ ฐานดานทฤษฎีหลายแงมุมที่เกิดจากความพยายาม
รวมทฤษฎีตางๆ ที่มองไปขางหนาเขาไวดว ยกัน เชน ทฤษฎีการขัดขวางยับยั้ง (deterrence) การสูญเสีย
ความสามารถ (incapacitation) และการแกไขฟนฟู (rehabilitation) พรอมดวยทฤษฎีที่มองไปขางหลัง
เชน ทฤษฎีการแกแคนทดแทน (retribution) และ “Just deserts” ที่เปนแนวคิดในการลงโทษใหสาสมกับ
ความผิดที่กระทําไว
การพิจารณาความแตกตางบนพื้นฐานของเหตุผล John Muncie ไดจําแนกวิธีดําเนินการกับ
ผูกระทําผิดในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเยาวชนเปน 4 ดาน คือ
1. มาตรการบนหลักการสังคมสงเคราะห (Welfare-based interventions) มีเปาหมายเพื่อ
ชวยเยาวชนทีม่ ีปญหา และสนับสนุนการแกไขฟนฟูและการกลับเขาสูสังคมอยาง
กลมกลืนอีกครั้ง
2. มาตรการบนพื้นฐานความเปนธรรม (Justice-based interventions) มีเปาหมายเพื่อ
ชวยใหเยาวชนไดรับสิทธิทางกฎหมายเชนเดียวกับผูใ หญ และหันเหเยาวชนจาก
ผลเสียที่จะไดรับจากการจําคุก
3. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management interventions) เพื่อแยกผูทมี่ ี
ความเสี่ยงตอการกระทําผิดซ้ํา
ใหไดรับการฟนฟูโดยวิธีทางปฏิบัติที่ไดรับการ
ยอมรับวามีประสิทธิภาพคุมตอคาใชจาย
4. มาตรการใชอาํ นาจ (Authoritarian interventions) มีเปาหมายเพื่อลงโทษผูที่กระทํา
ผิดและปองกันการกระทําผิดในอนาคต ดวยวิธีการตามแนวคิดการลงโทษเพื่อยับยัง้
การกระทําผิด (Muncie 2004: 250)
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เปนที่นาสังเกตวา โครงการแกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมงวดสามารถเปนไดทั้งการ
ใหสวัสดิการ การบริหารจัดการความเสี่ยง หรือการลงโทษ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเจตนาในการกําหนด
องคประกอบ สวนดานพื้นฐานความเปนธรรมนั้น เปนที่ชัดเจนวามีสว นเกีย่ วของกับความตองการ
ทางการเมืองที่ตองการใชโครงการแกไขผูก ระทําผิดในชุมชนแบบเขมงวดในการลดอัตราการคุมขัง ที่
สําคัญกวานั้น โครงการเหลานี้ยังสามารถสนับสนุนเรื่อง “Just deserts” หรือบทลงโทษที่เหมาะสมกับ
อาชญากรรมที่กระทําไว
ซึ่งสามารถใชดําเนินการกับผูกระทําผิดไดอยางเปนสัดสวนที่เหมาะสม
(proportionate interventions) การใหบริการทั้ง 4 ดานอาจมีความขัดแยงระหวางกันและกัน และระหวาง
นโยบายทางการเมือง
มาตรการบนหลักการทางสังคมสงเคราะห (Welfare-based interventions)
มาตรการยุติธรรมทางอาญาบนพื้นฐานแนวคิดดานสังคมสงเคราะห อันเปนที่มาของการ
แกไขฟน ฟู จะเขากับหลักเกณฑตอไปนี้ (Lewis 2005)
(1) การดําเนินงานมีการวางแผนและดําเนินการอยางชัดเจน ไมใชการเกิดขึ้นโดยบังเอิญ
หรือไมเจตนา
(2) มีเปาหมายทีก่ ารเปลี่ยนแปลงแงมุมที่ทําใหผูกระทําผิดกระทําผิดกฎหมาย
เชน
ทัศนคติ กระบวนการทางความคิดตางๆ บุคลิกลักษณะ หรือสุขภาพจิต
ความสัมพันธทางสังคมกับผูอื่น ความสามารถทางการศึกษาและวิชาชีพ และอาชีพ
การงาน
(3) มุงหมายใหผูกระทําผิดลดการกระทําผิดกฎหมายในอนาคต
ความนาสนใจอีกอยางของการแกไขฟนฟูอยูที่ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงผูกระทําผิด
ใหไดผลในระยะยาว มากกวาการใหความสําคัญกับการควบคุมอาชญากรรมในระยะสั้นๆ (Petersilia &
Turner 1990: 11) โครงการแบบเขมงวดของอเมริกาชวงทศวรรษที่ 1980 โนมเอียงไปทางดานการให
ความสําคัญกับการขัดขวางยับยั้ง (Gendreau, Cullen & Bonta 1994) แตโครงการแกไขผูกระทําผิดใน
ชุมชนแบบเขมขนจํานวนมากในปจจุบันจะรวมองคประกอบของการแกไขฟน ฟู เและการจัดสวัสดิการ
เขาดวยกัน องคประกอบดังกลาวสามารถพบไดในหลายๆโครงการในประเทศอังกฤษและเวลส ถึงแมวา
จะมีตวั แปรทีส่ ําคัญในการสรางความสมดุลระหวางการยับยั้งการกระทําผิดกับการแกไขฟน ฟู ที่นําไปสู
ความขัดแยงของความสมดุลยระหวางการควบคุมและการเอาใจใส โดยเฉพาะอยางยิ่งจะเกิดมากขึน้ ใน
สวนที่เกีย่ วของกับความยุติธรรมของเยาวชน เนื่องจากการใหความสําคัญเพิ่มขึ้นกับการสังคมสงเคราะห
โดยทั่วไปการแกไขฟน ฟู (rehabilitation) เปนทฤษฎีหลักของอเมริกา อังกฤษ และเวลส
ระหวางทศวรรษ 1950 และ 1960 โดยพื้นฐานความเชื่อที่ชัดเจนวา อาชญากรรมสามารถ ‘รักษา’ ได
อยางไรก็ตาม ปลายทศวรรษที่ 1970 ความเชื่อนี้ไมเปนที่นิยมอีกตอไป สวนใหญเนื่องมาจากผลของ
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การศึกษาของทั้งสองประเทศ เชน การศึกษาของ Lipton, Martinson & Wilks 1975 และการศึกษาของ
Brody ในป 1976 และโดยเฉพาะอยางยิง่ บทความของ Robert Martinson (1974) ที่สรุปวา ไมมีอะไร
ไดผล อยางไรก็ดี การวิเคราะหของ Martinson ซึ่งไดเพิม่ เติมปจจัยที่เปนเงื่อนไขอีกหลายประการในการ
วิเคราะห ทําใหเขาเปลี่ยนคํากลาวดานลบและปรับจุดยืนของตนเองโดยกลาววา การบําบัดฟนฟูจะไมมี
พลังหากอยูภ ายใตเงื่อนไขบางอยาง และอาจเปนประโยชน หรือเปนอันตรายหากอยูภายใตเงือ่ นไข
บางอยาง
การศึกษาวิจยั หลังจากมีการพัฒนาโครงการทั้งหลายแลวแสดงใหเห็นวา การแกไขฟน ฟูใน
ชุมชนบางโครงการใชไดกับผูกระทําผิดบางประเภท และใชไดในบางดาน จากการศึกษาดวยวิธี การอภิ
วิเคราะหงานวิจัย (meta-analytic research) หมายถึงการวิเคราะหทางสถิติของผลการวิจัยจํานวนมากจาก
งานวิจยั ตาง ๆ เพื่อหาขอสรุปเชิงบูรณาการ (integrating the findings) (สุพัฒน, 2551) ซึ่ง Lipsey 1992;
1995 ไดใชวิธีการทางสถิติวัดการกระทําผิดซ้ําจากการประเมินผลตามปจจัย เชนระดับความเสี่ยงของ
ผูกระทําผิดและประเภทของการรักษา รวมถึงวิธีการที่ใช ซึ่งแตละวิธตี างก็มีจุดออน เพราะวาผลลัพธที่
ไดขึ้นอยูก ับรายงานการศึกษาที่ใชอางอิงและประมวลผล อยางไรก็ตามการศึกษาแบบ meta-analytic ซึ่ง
ใชการทบทวนหลักฐาน จากขอมูลทางสถิติยอมมีอํานาจความนาเชื่อถือมากกวาการพรรณนาตามแบบ
เดิม (traditional narrative reviews) วิธีการศึกษาวิจัยแบบนี้ไดเผยขอมูลที่เปนประโยชนใหรวู าการกระทํา
ผิดซ้ําสําหรับกลุมทดลอง (experimental groups) โดยเฉลี่ยแลวต่ํากวากลุมควบคุม (control groups) อยู
รอยละ 10 (Cullen และ Gendreau 2000) การศึกษาวิจัยเชิง meta-analytic ไดเผยถึงความหลากหลายของ
ประสิทธิผล ซึ่งนําไปสูการพัฒนาหลักการ “วิธีการที่ใชไดผลดี” (What Works) เพื่อพยายามแยก
โครงการที่ใชไดผลดีออกจากโครงการที่ใชไดผลนอยทีส่ ุด หลักการเหลานี้ไมไดเปนการหวนกลับของ
ยุคสมัยที่เนนการแกไขบนหลักการสังคมสงเคราะห ในชวงทศวรรษที่ 1950 และ ทศวรรษ ที่ 1960 ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญในมิติของความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น จึงสงผลใหมีสวนที่เหลื่อมกันของ
โครงการแกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมขนที่เนนหลักการสังคมสงเคราะห
กับโครงการที่เนน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Moore, Robin. et al, 2006: 20-21)
ในทางปฏิบัติ งานแกไขฟนฟูผูกระทําผิดมีรายละเอียดเกี่ยวกับมิติดานความเสี่ยงเพิม่ ขึ้น
มากกวามิติของของการทํางานดานสังคมสงเคราะห ผูกระทําผิดจะไดรับการฟนฟูดว ย
โครงการตางๆ เชน โครงการยาเสพติด กลุมจัดการความโกรธ โครงการการลดการกอ
อาชญากรรม ฯลฯ จากผลของโครงการฟนฟูเหลานี้ นาเชื่อไดวาจะสามารถปกปอง
สาธารณชน ลดความเสี่ยงจากอาชญากรรม และเปนวิธีที่มีประสิทธิผลคุมตอคาใชจาย
ไมลดความสําคัญของบทลงโทษ (unadorned punishment) การแกไขฟนฟูจึงเปนการ
แกไขที่เนนการควบคุมตนเอง ลดอันตราย และเพิม่ ความปลอดภัยใหกับสาธารณะ การ
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แกไขฟน ฟูภายใตกรอบใหมจึงปนวิธีการจัดการความเสีย่ งไมใชการมุงจัดสวัสดิการ
หรือการใหบริการสังคมสงเคราะห (Garland 2001: 176)
หลักการ “วิธีการที่ใชไดผลดี” หรือ “What Works” (McGuire 1995) มีความเกี่ยวพันกับ
การพัฒนาโครงการแกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมขน มีดังนี้
•
การจําแนกความเสี่ยง (risk classification): ระดับขั้นและความเขมงวดของมาตรการ
ควรตองเหมาะสมกับความเสี่ยงในการกระทําผิดซ้ําของผูกระทําผิด
•
ความจําเปนในการประกอบอาชญากรรม (criminogenic needs): ความจําเปน หรือ
ความตองการกระทําความผิด หรือสาเหตุของการกระทําผิด เปนสิ่งที่ควรให
ความสําคัญเปนลําดับแรก
•
การแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน (community based): มาตรการแกฟนฟูผูกระทํา
ผิดในชุมชนใหผลลัพธที่ดีกวามาตรการการแกไขผูกระทําผิดในเรือนจํา
•
การบําบัดฟนฟู (treatment modality): โครงการควรมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการที่หลากหลายของผูกระทําผิด อันเปน “หลักการเชิงกวาง
หรือ Breadth Principle” (Palmer 1972) การฟนฟูผกู ระทําผิด เนนที่ทักษะ (skills
oriented) และใชวิธีการกระบวนความคิดและพฤติกรรม (cognitive-behavioral
methods)
•
ความสมบูรณของโครงการ (program integrity): จุดมุงหมายของโครงการควร
เชื่อมโยงกับวิธีการที่ใช โครงการควรมีวสั ดุอุปกรณ/ทรัพยากรที่เพียงพอ มีเจาหนาที่
ที่ผานการฝกอบรมมาเปนอยางดี และมีแผนการควบคุมงานและการประเมินผล
จากรายงานการวิจัยพบวา
กลุมเปาหมายของโครงการแกไขฟนฟูในชุมชนหรือการคุม
ประพฤติแบบเขมขนมักเปนผูกระทําผิดติดนิสัยซึ่งมีแนวโนมวาจะถูกจําแนกอยูในกลุม ผูมีความเสี่ยงสูง
และมีเหตุใหกระทําผิดมากมาย ซึ่งรวมถึงปจจัยทางครอบครัว การศึกษา/การทํางาน ปจจัยทางสังคม และ
ปจจัยสวนตัว (Audit Commission 2004) ซึ่งโครงการแบบเขมงวด หรือเขมขนมีขอบเขตการดําเนินการ
จัดการหลายรูปแบบ ซึ่งไดรับความนิยมอยางมาก ตัวอยางเชน การพัฒนาและการแพรหลายของการ
แกไขฟน ฟูแบบผสมผสานหลายระบบ Multi-Systemic Therapy (MST) ในอเมริกา Cullen และ
Gendreau (2000: 153) สรุปปรัชญาของการแกไขฟน ฟูวา เปนวิธีการที่เกี่ยวของกับระบบทางสังคม
นิเวศนที่มองวาคนแตละคนยึดติดกับระบบตางๆ รวมถึงครอบครัว เพื่อน สถานศึกษา และชุมชน การ
ใหบริการตองมีหลากหลายระบบ ที่มีเปาหมายเพื่อเปลี่ยนสาเหตุของการกออาชญากรรมของแตละคน
และสภาพแวดลอมของคนๆนั้น
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James McGuire (1995) กลาวถึง หลัก “วิธีการที่ใชไดผลดี” (What Works) มีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายเพื่อคนหาวาวิธีการใดใชไดผลดีเมื่อไหร ที่ไหน และกับใคร และทําไมการ
รวมหลักการหลายอยางเขาดวยกันจึงใชไดผล เปนสิ่งที่สําคัญมากที่ตองยอมรับวา “วิธีการที่ใชไดผลดี”
ไมไดเปนหลักการที่แนนอน หรือ อยูบนพื้นฐานที่มั่นคง เพราะอาจไมไดผลดีตามที่เคยไดรับเมื่อ
นําไปใชในบางสถานการณ อยางไรก็ดี “วิธีการที่ใชไดผลดี “What Work” สนับสนุนแนวคิดทฤษฎี
กระบวนความคิดและพฤติกรรม (cognitive-behavioral methods) จึงเปนทีน่ ิยมมากกวาวิธีการอื่นๆ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทีเ่ นนเพื่อการแกไขฟนฟู เชนที่ Garland (2001: 176) กลาวไว เมื่อไรที่
บุคลิกภาพ หรือความสัมพันธทางสังคมของคนๆหนึง่ (ในทางลบ) เปลี่ยนเปนจุดประสงคของความ
พยายามทีจ่ ะเปลี่ยนสภาพ จุดประสงคนน้ั ก็จะกลายเปนพฤติกรรมกาวราว และกลายเปนนิสัยความเคย
ชินในที่สุด
โครงการทักษะกระบวนความคิดและพฤติกรรม (cognitive skills and behavioural
programmes)
กลาวไดกวางๆ
วาเปนวิธีการทีพ่ ยายามลดการกระทําผิดซ้ําโดยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการตอตานสังคมดวยกระบวนความคิดที่สัมพันธกับพฤติกรรมที่
แสดงออก ทฤษฎีกระบวนความคิดและพฤติกรรมนิยมไมไดเปนทฤษฎีทางจิตวิทยาเดีย่ วๆ
อยางเดนชัดแตมาจากทฤษฎีหลักๆ 3 ทฤษฎีดวยกันคือ
•
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviourism) เนนถึงบทบาทการแสดงออกภายนอก ปจจัย
สิ่งแวดลอมตางๆ ที่มีบทบาทตอการปรับเปลี่ยนการกระทําของบุคคล ผานการให
การเสริมแรงทางบวก หรือการลงโทษ
•
ทฤษฎีกระบวนความคิด (Cognitive theory) พูดถึงบทบาทของกระบวนการทาง
ความคิดของบุคคล เชนเหตุผล ความจํา และการแกไขปญหาและความเครียด
•
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social learning theory) เนนบทบาทของปจจัยทางสังคม
ที่มีบทบาทและความสําคัญของการเรียนรูผ านการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น (Utting
& Vennard 2000: 39-40)
ยังมีทฤษฎีในการบําบัดและแกไขฟน านฟูอีกมากมาย ซึ่งสามารถนํามาใชไดภายในกรอบ
ทํางานของโครงการแกไขฟน ฟูในชุมชนแบบเขมขน แนวทางการดําเนินงานของโครงการแบบเขมงวด
เมื่อไมนานมานี้ จึงเคลื่อนจากจุดหลักที่เนนกระบวนการคิดที่ขาดหายไปของผูกระทําผิดเปนศูนยกลาง
เพียงอยางเดียว มาเปนการบูรณาการผูกระทําผิดกลับสูสงั คมดวย โดยมีตวั อยางความสําเร็จเกิดขึ้น
มากมาย เชน การเพิ่มทักษะขั้นพืน้ ฐาน และพัฒนากรอบทํางานที่ตอเนื่องเพื่อจัดการกับความตองการ
ทางดานทักษะพื้นฐาน ยิ่งไปกวานั้น สํานักงานคุมประพฤติทองถิ่นไดมีความรวมมือกับสภาการศึกษา
(Learning and Skills Councils) หนวยงานจัดหางาน (Job center) รวมถึงหนวยปฏิบัติการดานยาเสพติด
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ระดับทองถิ่น (Local drug action teams) (Knott 2004) สําหรับเยาวชนในอังกฤษและเวลส มีโครงการ
สวนหนึ่งทีพ่ ยายามชวยเหลือเยาวชนเหลานี้ใหสามารถบูรณาการกลับเขาสูระบบการศึกษาอีกครัง้ หรือ
ใหมีโอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนัน้ ยังมีมาตรการทางดานครอบครัว (family-based
interventions) และโปรแกรมการใหคําปรึกษา (mentoring schemes) มาตรการตอมาคือรูปแบบของการ
พบกันเปนประจําระหวางผูก ระทําผิดกับเจาหนาทีด่ วยความถี่ที่เหมาะสม และดวยทาที่สนับสนุนอยาง
เปนมิตรและไมลงความเห็นลวงหนาของเจาหนาที่
โครงการแกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมขนไดรับความสนับสนุนในอังกฤษ และเวลส
เพิ่มมากขึ้นเรือ่ ยๆ ในหลายๆ รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative justice) หรือที่
เรียกกันยอๆวา “RJ” ความหมายที่รูจกั กันดีที่สุดของ RJ คือ เปนกระบวนการซึ่งผูมีสวนหลักๆ ที่
เกี่ยวของกับการกระทําผิดอยางใดอยางหนึ่งมารวมตัวกันเพื่อแกไขปญหาโดยรวมวาจะจัดการกับผลกระ
ทบ ของการกระทําผิดนั้นและความเกีย่ วของในอนาคตอยางไร RJ มีองคประกอบหลัก 3 ประการ คือ
การรวมเขาดวยกันของความคิดที่มาจากผูมสี วนไดเสีย ความสําคัญของกระบวนการมีสวนรวมและการ
พินิจพิจารณาอยางรอบคอบ และการเนนถึงผลลัพทของฟนฟูชดเชยความเสียหาย หรือผลลัพทของ
กระบวนการเชิงสมานฉันท องคประกอบ RJ เหลานีแ้ นนอนวาสามารถรวมอยูในกรอบการทํางานของ
โครงการแกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมขนได โดยความเขมงวดและความยืดหยุน ของโครงการ
แกไขผูกระทําผิดในชุมชนแสดงใหเห็นวาการแกไขฟนฟูเปนเหตุผลพื้นฐานที่มีความสอดคลองกันทาง
ทฤษฎี และมีจุดเดน คือมีศักยภาพในการนํามาตรการแบบผสมผสาน (multi-modal interventions) มาใช
เปนองคประกอบในการแกไขผูกระทําผิดที่เหมาะสมกับผูกระทําผิดเปนรายบุคคล (Crawford &
Newburn, 2003: 22)
มาตรการการลงโทษที่เปนสัดสวนกับการกระทําผิด (A Proportionate Intervention)
การแกไขฟนฟู (rehabilitation) การขัดขวางยับยั้ง (deterrence) การทําใหเสียความสามารถ
ในการกระทําผิด (incapacitation) เปนการมองไปขางหนาอยางมีเหตุผลสําหรับการนําโครงการแกไข
ฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมงวดมาใชในแงที่วา โครงการนี้เกี่ยวของกับการปองกันการกระทําผิด
ซ้ําไมวาจะเปนในระยะสั้นหรือระยะที่ถาวรกวา ความนาสนใจอีกอยางของโครงการนี้ คือความสามารถ
ในการประนีประนอมกับความตองการของผูที่มีแนวโนมนิยมแนวคิดยุติธรรมทางอาญาแบบดั่งเดิม เชน
การแกแคนทดแทน (retributivist) Todd Clear (1991: 39) ไดเนนความคิดนี้โดยใชแบบทดสอบความ
เขาใจอยางงาย
ซึ่งแสดงผลวาแมโครงการเหลานี้จะมีศักยภาพในการแกไขฟนฟูแตเหตุที่ถูกนํามาใช
เพราะถูกมองวาเปนมาตรการลงโทษ จริงๆแลวเปนโครงการเหลานี้ชวยสรางความมั่นใจไดวาผูกระทํา
ผิดจะไดรับโทษตามความผิดที่ไดกระทํา (just deserts) โดยใหศาลมีอํานาจในการปรับเปลี่ยนการลงโทษ
ใหเหมาะกับพฤติกรรมในปจจุบัน Andrew Ashworth (2004: 1078) สรุปถึงทฤษฎี Desert วาเปนสัญญา
ทางการเมืองที่วา ทุกคนมีสิทธิไดรับความยอมรับนับถือและมีศักดิศ์ รีเทาเทียมกัน ผูกระทําผิดสมควร
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ตองไดรับการลงโทษ
แตไมไดถูกเพิกถอนสิทธิตามความชอบธรรมที่มีจากการถูกพิจารณาตัดสิน
ความผิด และสิทธินั้นจะตองไมถูกทําโทษตามความผิดที่กระทํา สาธารณชนและผูที่ทําหนาที่ในการ
ตัดสินมีความเขาใจอยางยาวนานวาชองวางที่แบงระหวางคําตัดสินใหใชมาตรการในสังคม และคําตัดสิน
ใหลงโทษจําคุกนั้นมีกวางเกินไป และศาลเองก็ไมมที างเลือกตรงกลางที่เหมาะสม โครงการแกไข
ผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมงวดจึงเปนทางเลือกอีกทางหนึ่งสําหรับชองวางที่มีอยูนี้ ถาโครงการแบบ
เขมงวดนีเ้ ปนการลงโทษที่เพียงพอ แตไมมีผลทํารายทางจิตใจยาวนาน ก็ถือไดวาประสบความเร็จในการ
ขยายขอบเขตของการทําโทษที่เหมาะสมตอพฤติกรรมกระทําผิดที่มหี ลากหลาย เพราะทางเลือกระหวาง
เรือนจําและการคุมประพฤติตางไมใชทางเลือกที่นาพึงพอใจ แนวคิดที่วาตองมีความมั่นใจวา ‘Just
Desert’ จะถูกใชอยางมีเหตุผลในโครงการแกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมงวดเปนการสนับสนุน
มุมมองที่วา โครงการแบบเขมงวดมีลักษณะของการลงโทษมากกวาการลงโทษในชุมชนตนฉบับ (การ
คุมประพฤติแบบปกติ) แตก็เปนการลงโทษที่เบากวาการจําคุก ซึ่งตรงกับแนวคิด “การกระจายการ
ลงโทษ” (dispersal of discipline) ที่กลาววา ผูกระทําผิดบางคนที่เขารวมกับโครงการแบบเขมงวดอาจจะ
ควรไดรับการแกไขในชุมชนที่เขมงวดนอยกวา
ในกรณีนี้อาจทําใหเกิดสภาพตึงเครียดกับนโยบาย
ทางการเมืองเนื่องจากโครงการแบบเขมงวดถูกบัญญัติไววาควรเปนทางเลือกที่แทจริงแทนการจําคุก โดย
มีผูกระทําผิดที่ไดรับคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกมาแลวเปนเปาหมาย สภาพตึงเครียดขอตอไปเกิดจากการ
ขัดกันระหวางหลักการ ‘Just Desert’ และหลักสังคมสงเคราะห เนื่องจากหลักสังคมสงเคราะห เนนการ
แกไขเรื่องความตองการที่จําเปน เชน การที่ตองอยูภายใตการแกไขในระยะยาวและภายใตมาตรการที่
เขมงวดเกินความเหมาะสมกับความรายแรงของความผิดที่กระทํา ความตึงเครียดสุดทายเกิดขึ้นระหวาง
หลักการ ‘Just Desert’ และวิธีการที่ใชไดผลดี (What Works) (McCarthy, 1987)
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Interventions)
จากขอมูลทางสถิติของทัณฑวิทยาแนวใหม (new penology) สนับสนุนวิธกี ารบริหาร
จัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติกับผูกระทําความผิด ซึ่ง ในป 2002 Gwen Robinson สรุปวาการบริหาร
ความเสี่ยงเปนการยายความสนใจจากรายบุคคลมาสูความแตกตางจากกลุมหรือสวนรวม
โดยเปลี่ยน
มุมมองจากการมองโลกในแงดีเกีย่ วกับการแกไขฟนฟู และการปรับพฤติกรรม มาเปนจุดมุงหมายที่แคบ
ลงและสามารถจัดการได Lucia Zedner (2004: 9) กลาวคลายๆกันวา การจัดการกับความเสี่ยงเปรียบ
เหมือนเครื่องมือในการชี้ชัดและแบงประเภทของกลุม โดยแบงกลุมจากระดับความอันตราย และจัดการ
โดยผานการตรวจตราสอดสอง การปองกัน และการสูญเสียอํานาจความสามารถในการกระทําผิด
โครงการดูแลโดยชุมชนแบบเขมงวดอาจถูกมองเปนมาตรการจําคุกไดใน 2 กรณี 1) นโยบายการบังคับ
ใชแบบเขมงวดอาจถูกกําหนดใหเปนการลงโทษจําคุกหากมีการฝาฝนเงื่อนไขของการคุมประพฤติ และ/
หรือ การกระทําผิดซ้ําอีกจะสงผลใหมีการเปลี่ยนจากการคุมประพฤติในชุมชนไปสูการจําคุก 2) การ
ตรวจตราสอดสองของโครงการเปรียบเหมือนเปนการทําใหผูกระทําผิดสูญเสียความสามารถที่จะกระทํา
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ผิด การตรวจตราสอดสองเปนมุมมองของการควบคุม และลดปริมาณอาชญากรรม สงผลใหมีการ
สงผานวิธีการควบคุมจากเรือนจําใหชุมชน ดังนัน้ ความไววางใจตอปรัชญาการจํากัดอํานาจผูก ระทําผิด
ยังคงมีอยู เพียงแตยายจากสถานที่ออกจากเรือนจํา นักวิจารณไดเนนเสมอมาวา การสูญเสียอํานาจ
ความสามารถในชุมชนไมรา ยแรงเทากับการจําคุก บทลงโทษระดับกลาง (intermediate sanctions) สวน
ใหญในปจจุบนั จะเปนกําหนดสถานกักกันในชุมชน แตในความเปนจริงแลว ผูก ําหนดนโยบายมักจะ
มองขามวาสังคมเปนระบบเปดที่ๆซึ่งประชาชนมีอิสระและไมไดเปนระบบปดเชนเรือนจํา (Armstrong
1991: 17-18)
สําหรับ มาตรการในการทําใหสูญเสียความสามารถในการกระทําผิด (incapacitative
measures) ในหลายปที่ผานมา รวมทั้งหลักจัดการความเสี่ยงเปนเปาหมายในการจัดการผูกระทําผิดและ
แนวความคิดที่มีอันตรายรายแรงไดมกี ารรับวาการแบงกลุมผูกระทําผิดที่ควรตองรับโทษจําคุกออกเปน
กลุมผูกระทําความผิดรายแรง/ ใชความรุนแรง/ ที่เปนอันตราย ซึ่งเรียกวาเปนผูกระทําผิดที่ยากแกการ
แกไข (hard core) เปนสิ่งจําเปน และกลุมที่เหลือคือผูกระทําความผิดทีไ่ มใชความรุนแรง และการกระทํา
ผิดเล็กนอย ฯลฯ สําหรับผูที่ไมจําเปนตองรับโทษจําคุกเปนสิ่งที่เหมาะสม จากผลวิจัยผูกระทําผิดติดนิสัย
ใหขอเสนอแนะวาผูกระทําผิดสวนนอยตองรับผิดชอบในอาชญากรรมสวนใหญทั้งหมด เชน จากรายงาน
The Carter Report (2003) ในอังกฤษและเวลสรายงานวาผูกระทําผิดติดนิสัย หมายถึง ผูถูกตัดสินวา
กระทําผิดมาแลวไมต่ํากวา 3 ครั้ง หรือคิดเปนอัตราสวน 10 % ของกลุมผูกระทําผิดในชวงเวลาหนึง่ และ
รวมกันมากกวา 50% ของอาชญากรรมรายแรง เมื่อเร็วๆนี้ การวิเคราะหของ Crime and Justice Survey ป
2003 พบวา 2% ของกลุมตัวอยาง หรือ 26% ของผูกระทําความผิดมีสวนรับผิดชอบกับ 82% ของอาชญ
กรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น นักศึกษาวิจัยจึงสรุปวาการเนนมาตราการการลดอาชญกรรมกับผูที่มีความเสี่ยงสูง
อาจไดผลตอบกลับมาในสัดสวนที่ไมเหมาะสม (Budd, Sharp และ Mayhew 2005: 36)
โครงการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมขนมีเปาหมายที่ผูกระทําผิดซ้ําซาก หรือมี
อันตรายรายแรง รวมกับโครงการอื่นที่เกิดขึ้นเมื่อไมนานนี้ที่ยังคงใชมาตรการที่ทําใหผูกระทําผิดสูญเสีย
ความสามารถในการกระทําผิด กับผูกระทําความผิดที‘่ สมควร’ไดรับโทษ มีความสําคัญที่ตองเนนวา
อยางไรก็ตาม การจัดการกับผูกระทําผิดดวยการทําใหสูญเสียความสามารถถูกใชมากเกินไปโดยไมใสใจ
กับผลการวิจัยที่มีขอเสนอแนะวาการทําใหเสียความสามารถในการกระทําผิดควรมีการใชอยางมีขอบเขต
เฉพาะเพื่อเปนการปองกันสังคม จากสถิติในป 1999 ของกระทรวงมหาดไทย (Home Office) Ashworth
บันทึกไววาเพียงรอยละ 2.2 ของอาชญากรรมทั้งหมดไดรับการพิจารณาความผิดในศาล ทําใหเขาสงสัย
วาบทลงโทษเพียงเล็กนอยจะไปสูกับอาชญากรรมไดอยางไร เขาสรุปวาการเพิ่มขึ้นของการจําคุกของ
ผูกระทําผิดและถูกตัดสินลงโทษในสัดสวนที่เล็กนอยไมใชวิธีที่สามารถปกปองสังคมได (Ashworth
2004: 523)

21

การจัดการความเสี่ยงโดยการทําใหเสียความสามารถและการตรวจตราควบคุมมีขอจํากัด
บางประการ คือ การจัดการความเสีย่ งกอใหเกิดความขัดกันกับหลักการสังคมสงเคราะห เพราะการ
จัดการความเสี่ยงมีเปาหมายเพื่อจํากัดขอบเขตผูกระทําผิด ขณะที่หลักการสังคมสงเคราะห เนนที่ความ
เปนเฉพาะตัวรายบุคคล และการแกไขฟน ฟู แตทั้งสองหลักการอาจประนีประนอมกันไดโดยการเพิ่ม
รายละเอียดของการแกไขฟนฟูลงในกรอบการทํางานที่มงุ จัดการความเสี่ยง
มาตรการใชอาํ นาจ (Authoritarian Interventions)
สําหรับผูกระทําผิดที่ไดรับโอกาสเขาโครงการแกไขในชุมชนแบบเขมงวด จะถูกตรวจตรา
ควบคุม (surveillance) เพื่อมุงเนนการจัดการกับการกระทําผิดที่กระทําระหวางอยูใ นโครงการ และหากมี
การกระทําผิดก็จะถูกลงโทษดวยวิธีการจําคุก โดยหวังวาอาชญากรรมนั้นจะถูกยับยั้งในชวงสัน้ ๆ เปน
อยางนอย อันเปนแนวคิดหลักของโครงการในอเมริกาชวงทศวรรษที่ 1980 ลักษณะเดนของโครงการ
ISPs คือ การที่ความเชื่อในอํานาจของการลงโทษมีผลตอ พฤติกรรมทางสังคม (pro-social conformity)
(Gendreau, Cullen และ Bonta 1994: 72) วิธีการเพื่อการยับยั้งที่มีผลในระยะยาวขึ้นอยูกบั มุมมองตอ
โครงการของแตละบุคคล ซึ่งมีสวนเกีย่ วของกับการลงโทษจําคุก
ศักยภาพของโครงการดูแลแบบเขมงวดในการยับยั้งการกระทําผิดแมจะเปนชวงระยะสั้น
แตเมื่อพิจารณาดวยหลักฐานทั้งตามทฤษฎีการยับยั้ง (Deterrence theory) และความเปนจริงเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของการยับยั้งแลว
สรุปไดวาสามารถเปลี่ยนทางเลือกของผูกระทําความผิดไดภายใต
เงื่อนไข (preconditions) ตามที่ Andrew von Hirsch และเพื่อน (1999: 7) สรุปไว
•
ผูกระทําความผิดตองตระหนักวามีความเปนไปไดทจี่ ะมีการเปลี่ยนแปลงระหวาง
มาตรการแกไขในชุมชนกับการลงโทษจําคุก
•
ผูกระทําผิดตองตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะไดรับผลรายตางๆ ที่จะตามมาเมื่อกระทํา
ผิดตอไป
•
ผูกระทําผิดตองเชื่อวาจะไมมกี ารละเลยจากเจาหนาทีใ่ นการถูกจับกุมตัวหากกระทํา
ผิดไมวาเล็กนอยเพียงใด
•
ผูกระทําผิดตองเชื่อเสมอวาจะตองไดรับโทษเมื่อถูกจับ
•
ผูกระทําผิดจะตองเต็มใจทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
จากการศึกษาเรื่องการยับยั้งการกระทําผิดในชีวิตจริง ชี้ใหเห็นวาเงื่อนไขทั้งหลายอาจยังไม
ไดผล เชน ผูกระทําผิดทีต่ ิดยาเสพติดมักมีแนวโนมทีจ่ ะไมสามารถคิดไดอยางมีเหตุผล ในขณะทีก่ าร
กระทําผิดโดยใชความรุนแรง มักทําผิดในขณะที่มีอารมณโกรธเกลียดชังซึ่งอยูนอกเหนือการไตรตรอง
นอกจากนั้น ยังมีการพบวาสวนใหญกอนกออาชญากรรมผูกระทําผิดมักคิดถึงแตตัวอาชญากรรมมากกวา
จะไตรตรองหรือกลัวถึงผลที่จะตามมาหากถูกจับกุม การยับยั้งอาชญากรรมถึงจุดที่ออนแอที่สุดเพราะ
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ผูกระทําผิดคิดวาไมมีอะไรจะเสีย กลุมคนที่คิดเชนนี้คือ ผูกระทําผิดกลุมมีความเสี่ยงสูงและมีประวัติ
อาชญากรรม ความคลายคลึงกับการทําใหเสียความสามารถคือ ขอจํากัดของการยับยั้งซึ่งเปนหลักของ
หนึ่งในโครงการดูแลแบบเขมงวด วิธีดําเนินการที่ยดึ มั่นในหลักการที่เนนเรื่องการยับยั้งก็มีสว นที่ไม
สามารถเขาไดกับนโยบายที่เนนการแกปญหาพื้นฐานของผูกระทําความผิด
โครงการคุมประพฤติแบบเขมขนในตางประเทศ
โครงการคุมประพฤติแบบเขมขนในประเทศสหรัฐอเมริกา
โครงการคุมประพฤติแบบเขมขน หรือ ISP (Intensive supervision program) หรือ โครงการ
แกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมงวด (Intensive community programs) เปนทีย่ อมรับเปนอยางมากใน
อเมริกา ซึ่งโครงการประเภทนี้ถูกนํามาใชกับผูกระทําผิดที่เปนผูใหญ ตั้งแต ป 1960 และมีการนําไปใช
ในทุกรัฐเมื่อป 1990 ในป 1994 มีผูกระทําความผิดมากกวา 120,000 คนอยูในโครงการ ISP ซึ่งผลจากการ
ขยายวงกวางไปทั่วประเทศก็ทําใหอเมริกากลายเปนผูนําของโลกในการพัฒนาโครงการคุมประพฤติแบบ
เขมงวดนี้ Michael Tonry ไดสรุปวา การคุมประพฤติแบบเขมขนสามารถนําไปใชไดกับระบบคุม
ประพฤติไดทกุ ระบบ โครงการ ISP เปนรูปแบบหนึ่งของการขยายรูปแบบในการเพิ่มบทลงโทษของ
อเมริกา
ความวิตกเกีย่ วกับปญหาอาชญากรรมและความไมพอใจกับความพยายามที่สูญเปลาในการ
จัดการกับผูกระทําผิด ไดนําไปสูบทลงโทษที่รุนแรงขึ้น เชนการจําคุกที่นานขึ้น การนําโทษประหารชีวิต
กลับมาใชอีก และการควบคุมสอดสองผูถูกคุมความประพฤติในชุมชนที่เขมงวดขึ้น’ (Hancock และ
Sharp, 2004: 331)
การพัฒนามาตรฐานแหงชาติในการแกไขฟนฟูผกู ระทําผิดในชุมชนของอเมริกามีอุปสรรค
อันเกิดจากระบบที่ซับซอนของการแกไขผูกระทําผิด และกฎหมายที่เกี่ยวของยังมีความแตกตางกันไปใน
แตละรัฐและตางจากกฎหมายของรัฐบาลกลางดวย ซึ่ง Hancock และ Sharp (2004:6) กลาววา
‘สหรัฐอเมริกาไมไดมีระบบความยุติธรรมทางอาชญากรรมเพียงหนึ่งเดียว หากแตเปนหลายระบบที่มี
ความคลายคลึงกัน ซึ่งแตละระบบก็มีความโดดเดนทีต่ างกัน โครงการ ISP สวนใหญไดรับการพัฒนา
และถูกนํามาใชในระดับทองถิ่นหรือระดับรัฐ เปนผลใหโครงการ ISP มีความหลากหลาย และมีความ
แตกตางกันทั้งในดานของการใหคํานิยาม ลักษณะประชากร จํานวนประชากรที่เปนกลุมเปาหมาย
รวมถึงขั้นตอนการดําเนินการ เนื้อหาหลักสูตร และความเขมงวดของโครงการ
ความหลากหลายของโครงการ ISP มีดว ยกัน 3 ดาน คือ 1) อายุ 2) ขัน้ ตอนและ
กระบวนการ และ 3) ความเสี่ยงตอการประพฤติผิดซ้ํา มิติที่เกี่ยวของกับอายุนั้น บางโครงการมุงเนนไปที่
กลุมผูใหญ ขณะที่บางโครงการเนนทีก่ ลุมผูใหญตอนตน และบางก็มุงไปที่กลุมเด็กและเยาวชน มิติที่ 2
ขั้นตอนและกระบวนการ
โครงการคุมประพฤติแบบเขมถูกนําไปใชแตกตางกันตามขั้นตอนของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เชน อาจนําไปใชกับผูกระทําผิดกอนตองขัง (pre-custody) บางครั้งใชใน
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ขั้นตอนกอนการพิพากษาคดี (pre-sentence) หรือในชวงการประกันตัว (bail stage) หรือใชในชั้น
ตองโทษหลังการจําคุก (post-custody) ซึ่ง Joan Petersilia และ Susan Turnerใหความเห็นวาโปรแกรม
กอนการตองขังเปนวิธีการเลีย่ งโทษจําคุกไดมากกวาวิธกี ารในขั้นตอนอื่น
•
การเลี่ยงโทษจําคุก (prison diversion) โดยทั่วไปหมายถึงโครงการ “ประตูหนา”
(front door programs) เพราะมีเปาหมายทีจ่ ะกันผูกระทําผิดจากโทษจําคุก
•
การปลอยตัวกอนกําหนด (early-release) หรือ โครงการ “ประตูหลัง” เปนโครงการ
ชวยใหผูกระทําผิดไดออกจากเรือนจํากอนกําหนด
•
การปรับปรุงคุณภาพการคุมประพฤติ หรือ การบริหารจัดการคดี (probationenhancement or case-management) เปนโครงการในการคุมประพฤติ ซึ่งใชกบั
ผูกระทําผิดทีม่ ีความเสี่ยงสูงในการกระทําผิดซ้ําที่คัดเลือกมาจากกลุมผูถูกคุมความ
ประพฤติแบบปกติ (Petersilia และ Turner: 1992:12)
โครงการ เลี่ยงเรือนจํา (prison diversion” เปนโครงการที่มีกลุมเปาหมายเปนผูกระทําผิดที่มี
ความเสี่ยงสูงที่อยูในเรือนจํา ความเสี่ยงนั้นมาจากหลายสาเหตุ โดยอาจเปนความเสี่ยงที่มาจากตัวของ
ผูกระทําผิดเอง หรือความเสี่ยงที่เปนตัวกระตุนใหเกิดการกระทําผิด (Robinson 2003, McNeil และ
Batchelor:2004) กลุมความเสี่ยงที่เกิดขึน้ จากการจําคุกและการทํารายตัวเองจัดอยูใ นกลุมแรกทีจ่ ะไดรับ
วิธีการเลี่ยงโทษจําคุก ในขณะที่ กลุมผูมีความเสี่ยงในการกระทําผิดซ้ํา และกลุมผูมีความเสี่ยงที่จะเปน
อันตรายตอผูอื่นจัดเขาอยูในกลุมหลัง โดยกลุมความเสี่ยงที่ 2 นี้ไดรับความสนใจเพิม่ ขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่นา
สังเกต คือ โครงการแกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมขน (intensive community programmes) บาง
โครงการเนนกลุมเปาหมายที่มีความเสี่ยงสูงในการกระทําผิดซ้ําในระดับต่ําถึงระดับปานกลาง แตบาง
โครงการมีกลุมเปาหมายเปนกลุมผูกระทําผิดที่มีความเสี่ยงสูง
ปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการประเมินความเสี่ยงของการกระทําผิดซ้ํานั้นมีอยูหลายปจจัย
เกณฑการเลือกโครงการที่เหมาะสมจะรวมถึงความรายแรงของคดี ประวัติอาชญากรรม บทลงโทษที่
ไดรับ และ/หรือ ประวัติการใหความรวมมือ ระยะเวลาของการลงโทษ และโอกาสที่จะเปนอันตรายตอ
ผูอื่น หลักการมากมายถูกนํามาใชเพื่อความเหมาะสม โดยรวมถึงความตองการ และ/หรือแรงจูงใจของ
ผูกระทําผิดดวย
จากที่กลาวไวขางตน โครงการแกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมขนในอเมริกามีความ
หลากหลายมาก ไมเพียงแคประเภทของกลุมคนที่หลากหลาย แตเนื้อหาและระดับความเขมขนก็
หลากหลายเชนเดียวกัน Petersilia และ Turner (1992:611)
ไมมีโครงการ ISP ที่เปนมาตรฐาน แตหลายโครงการตางก็ใชชื่อ โครงการ ISP โดยตัวยอ
ISP
ไดบอกถึงลักษณะเดนของโครงการซึ่งเปนความเหมือนอยางเดียวของโครงการ
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เหลานั้นคือ เปนการสอดสองที่เขมขนมากกวาการคุมประพฤติแบบปกติ และเนนเงื่อนไข
การรายงานตัวตอเจาหนาที่ทเี่ พิ่มจํานวนครัง้ และความถี่มากขึ้น อยางไรก็ตาม ไมมี
มาตรฐานวาการสอดสองดูแลที่เพิ่มมากกวาปกตินั้นเพิ่มมากขึ้นอยางไร และเทาใด จึงจะถือ
วาเปนการแกไขแบบเขมงวด
บางกรณีมีการเพิ่มจํานวนการพบกับระหวางเจาหนาทีก่ บั ผูกระทําผิดเปน 2 เทา เชนจากการ
พบกัน 1 เดือนตอครั้งมาปน 2 เดือนตอครั้งถือวาเพียงพอ แตบางกรณี ผูกระทําผิดอาจตองพบเจาหนาที่
หลายครั้งในหนึ่งวัน แตที่เห็นไดชัดคือมีแนวโนมที่ความเขมงวดจะยิง่ เพิ่มมากขึ้นตามวันเวลาที่ผานไป
กอน ค.ศ 1980 ‘การควบคุมสอดสองแบบเขมงวด (intensive supervision)’ โดยทั่วไป
หมายถึงการพบเจาหนาทีไ่ มเกิน 2-3 ครั้งตอเดือนมากกวาการพบกันเปนมาตรฐาน 1 ครั้ง
ตอเดือน ซึ่งเปนการใชในการปฏิบัติจริง มากกวาจะเปนโครงการทดลอง หรือใชภายใต
สถานการณพิเศษ อยางไรก็ตามในป 1983-1984 จํานวนครั้งในการพบเจาหนาทีเ่ พิ่มขึ้นมาก
เปน 2-4 ครั้งตอสัปดาห หากอยูในชวงปลายป 1980 การพบเจาหนาที่ 2-4 ตอสัปดาห นี้จะ
ถูกนักปฏิรูปและนักวิชาการวิพากษวจิ ารณวา ‘กาวกายกลไกการควบคุมทางสังคม’ แตชวง
ปลายทศวรรษที่ 1980 จํานวนครั้งที่พบเจาหนาทีน่ ี้กลับเปนเรื่องปกติที่ยอมรับโดยทั่วไป
อยางไมมีขอสงสัย (Palmer 1991:98)
โครงการแกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมงวดในประเทศสหรัฐอเมริกามีความหลาก
หลายในดานองคประกอบของโครงการ ดังนี้ (Gendreau, Goggin & Fulton 2000:197)
1. มีการเพิ่มขึ้นของจํานวนครั้งในการพบระหวางเจาหนาที่และผูกระทําผิด
2. จํากัดบริเวณผูก ระทําผิดใหอยูในบาน
3. ใชกฎหามออกนอกบานยามวิกาล (Curfew)
4. สุมตรวจหาสารเสพติดในตัวผูกระทําผิด
5. ใหผูกระทําผิดจายคาชดใชใหแกผูเสียหาย
6. เฝาระวังโดยการใชเครื่องอิเล็กทรอนิกส
7. ใหผูกระทําผิดจายเงินสําหรับโอกาสที่ไดรับในการคุมประพฤติ
องคประกอบทั้งหลายที่เกีย่ วกับการตรวจตราควบคุม (surveillance) และการเฝาระวัง
(monitoring) ผูกระทําผิด กลายมาเปนสวนสําคัญของโครงการ ISP ในอเมริกา Ted Palmer (1991:98-99)
กลาววา ‘เมื่อโครงการสอดสองแบบเขมเริ่มขึ้นในตนทศวรรษ 1980 โดยเนนทีก่ ารฟนฟูพฤติกรรมเปน
เปาหมายหลัก และลดการคุมประพฤติในระยะสั้น โครงการสอดสองแบบเขมงวดนีอ้ าจเรียกวา โครงการ
เนนการควบคุม/ตรวจตราแหงทศวรรษ 1980 หรืออีกนัยหนึ่งคือการเนนการควบคุมดูแลมากกวาการ
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บําบัดหรือฟนฟู อยางไรก็ตาม โครงการบางรูปแบบในอเมริกาไดรวมเอาการแกไขฟนฟูเขาไวดวยไม
มากก็นอย รูปแบบเนีแ้ ปนวิธีการแกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมงวดรุนที่ 2 (Gendreau, Cullen และ
Bonta, 1994) อยางไรก็ตาม ความสมดุลระหวางการควบคุมกับการแกไขฟนฟูในโครงการISP ยังคงมี
ความหลากหลายแตกตางกันไป
โครงการคุมประพฤติแบบเขมขนในประเทศสหราชอาณาจักร (อังกฤษและแควนเวลส)
ในอังกฤษและแควนเวลสมีการพัฒนาระบบการแกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมขน ซึ่ง
เปนเสมือนการสงตอวิธีการจากอเมริกาสูอ ังกฤษ (Newburn 2002a) วิธีการอื่นๆ ที่เคยมีการสงตอกัน
มาแลว เชน การไมยอมรับกับการกออาชญากรรมโดยสิ้นเชิง (zero tolerance) การหามออกนอกบานยาม
วิกาล (curfews) โอกาสครั้งที่ 3 (three strikes)-หมายถึงวาการกระทําผิดครั้งที่ 4 จะไมไดรับวิธีการเลี่ยง
โทษจําคุก การขังเดี่ยว (private prisons) และการเฝาระวังดวยเครื่องอิเล็กทรอนิกส (electronic
monitoring) แตยังมีความตางจากอเมริกาตรงที่อังกฤษเริ่มใชโครงการแกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบ
เขมงวดในชวงเวลาสั้นๆ อยางไรก็ตาม โครงการนี้ก็เพิ่มจํานวนมากขึ้น ความเขมงวดของโครงการทั้ง
สําหรับเยาวชนและผูใหญกเ็ พิ่มมากขึ้นเชนกัน จากกฎหมายวาดวยเด็กและเยาวชนป 1969 (Children and
young person act 1969) ซึ่งเคยเปนจุดสูงสุดของ “สวัสดิการนิยม/สังคมสงเคราะหนิยม (welfarism)” มา
เปนกฎหมายวาดวยการควบคุมสอดสองอยางมีเงื่อนไขสําหรับผูกระทําผิดที่เปนเยาวชน หลังจากนั้น 3 ป
จึงมีกฎหมายอาญา 1972 (Criminal Justice Act 1972) ซึ่งมีการกําหนดเงื่อนไขการทํางานบริการสังคม
หรือ CSO (community service order) เปนครั้งแรก และใหมีการทดลองใชในศูนยฝกอบรมกลางวัน
(day training centers) ของหนวยงานคุมความประพฤติ หลังการทดลองใชในชวงสั้นๆ งานบริการสังคม
ไดถูกนําไปใชทั่วประเทศในป 1975 กอนหนาการนํา CSO มาใชนนั้ การคุมประพฤติ (probation orders)
ซึ่งเริ่มใชในป 1907 ตามกฎหมายคุมประพฤติผูกระทําผิด (Probation of Offenders Act 1907) เปนการ
แกไขผูกระทําผิดในชุมชนหลักที่ใชกับผูกระทําผิดที่เปนผูใหญ ทศวรรษตอมากฎหมายอาญา 1982
(Criminal Justice Act 1982) ซึ่งดูเหมือนจะหันเหจากการเนนหลักการสังคมสงเคราะหไปสูก ารให
ความสําคัญในเรื่องความยุติธรรมที่เกิดจากการลงโทษใหสมกับความผิดที่กระทํา
ไดบัญญํติใหใช
มาตรการทํางานบริการสังคมแกเยาวชนทีม่ ีอายุตั้งแต 16 ปขึ้นไป และใหศาลสามารถสั่งใชการสอดสอง
ดูแล (supervision orders) ซึ่งรวมถึงคําสั่งจํากัดบริเวณยามวิกาล และคําสั่งคุมความประพฤติที่รวมถึงการ
รายงานตัวทีศ่ นู ยกลางวัน (day centre) เงื่อนไขใหมๆ มีเพิ่มขึ้นเพือ่ เพิ่มความนาเชื่อถือในการควบคุม
สอดสองในชุมชน
และแกปญหาการที่ผูพิพากษาสั่งใชมาตรการแกไขผูกระทําผิดในชุมชนลดลง
ตลอดจนมีความพยายามในการสนับสนุนใหใชมาตรการในชุมชนสําหรับคดีรุนแรง
ผานประมวล
กฎหมายอาญาป 1988 (Criminal Justice Act 1988) โดยมีการกําหนดเกณฑทเี่ ขมงวดในการสั่งใช
มาตรการจําคุก ในทศวรรษ 1990 กฎหมายอาญาป 1991 (Criminal Justice Act 1991) เปลี่ยนคําวา
“ทางเลือกแทนการจําคุก” (alternatives to custody) มาเปนคําวา การแกไขผูกระทําผิดในชุมชน หรือ
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“คําพิพากษาใหใชมาตรการในชุมชน” (community sentences) ซึ่งเปนรูปแบบการลงโทษที่คํานึงถึงสิทธิ
และยังเหมาะสมกับความผิดที่กระทําตามแนวคิด ‘Just Deserts’ ที่สรางความมั่นใจวาจะผูกระทําผิดจะได
บทลงโทษที่เหมาะสม จากรายงานสมุดปกขาวของ Home Office 1990 ระบุวา “การลงโทษในชุมชน
เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับผูก ระทําผิดหลายประเภทโดยเฉพาะอยางยิ่งผูกระทําผิดในคดี
เกี่ยวกับทรัพย และคดีที่ทํารายรางกายที่ไมรายแรง” คําสั่งแบบผสม (combination order) เริ่มมีการ
นํามาใชตามกฎหมายป 1991 เปนการรวมการคุมประพฤติเขากับการทํางานบริการสังคม โดยมีจดุ
ประสงคเพื่อใหมีการลงโทษในชุมชนที่เหมาะสมกับผูก ระทําผิดติดนิสัยในคดีที่ไมรุนแรง
และคดี
เกี่ยวกับทรัพย (Moore, Robin. et al, 2006: 7) ในป 1991 กฎหมายบัญญัติคําสั่งหามออกนอกบานยาม
วิกาล (curfew order) โดยใชอุปกรณอิเล็คทรอนิกสในการเฝาระวังซึ่งอาจใชลําพังหรือใชรวมกับ
มาตรการอื่น โดยเริ่มใชกอนบางพื้นที่ และใชทุกเขตเมื่อปลายป 1999 ขณะเดียวกัน คําสั่งใหบําบัดการติด
ยาเสพติดและตรวจหาสารเสพติด (drug treatment and testing order) ถูกประกาศใชตามกฎหมาย Crime
and Disorder 1998 และใชทวั่ ประเทศในป 2000 ขอกําหนดทั้ง 2 เปนมาตรการที่เนนทั้ง “การลงโทษใน
ชุมชน” และ “การปองกันสังคม” สําหรับเยาวชนไดมกี ฎหมายวาดวยอาชญากรรมและความไรระเบียบ
ป 1998 ซึ่งเปนที่มาของมาตรการใหจดั ทําแผนปฏิบัติการดําเนินชีวิต (action plan order) และคําสั่งใหมี
การชดเชย (reparation order) มาใช ซึ่งเปนการแกไขแบบเขมงวดในระยะสั้นที่รวมทั้งการลงโทษ การ
ฟนฟู และการชดเชยความเสียหายเขาดวยกัน ตอมากฎหมาย Youth Justice and Criminal Evidence Act
1999 บัญญัติใหใชวิธกี ารนี้ กับเยาวชนที่ทาํ ผิดครั้งแรกโดยเรียกวิธกี ารนี้วา referral order (Bottoms, Rex
& Robinson, 2004) การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วที่สุดอยูท ี่ชวงตนศตวรรษที่ 21 คือการประกาศใชกฎหมาย
Criminal Justice and Court Services Act 2000 ซึ่งเปนกฎหมายที่ใหอํานาจศาลสั่งใชอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส และคําสั่งหามเขาเขตกําหนด (exclusion order) ซึ่งบังคับใหผูกระทําผิดอยูหางจากสถานที่
ที่ศาลสั่ง การบัญญัติศัพทเกีย่ วกับโทษในชุมชนก็มีความเขมมากขึ้นโดยเปลี่ยนจาก คําวา “คุมประพฤติ”
(probation orders) มาเปน “แกไขฟน ฟูในชุมชน” (community rehabilitation orders หรือ CROs) คําสั่ง
ใหทํางานบริการสังคม (CSOs) เปลี่ยนเปนคําสั่งการลงโทษในชุมชน (community punishment orders)
คําสั่งลงโทษแบบผสม (combination orders) เปลี่ยนเปนคําสั่งลงโทษในชุมชนและแกไขฟนฟู
(community punishment and rehabilitation orders) และเมื่อไมนานมานี้ กฎหมายวาดวยพฤติกรรม
ตอตานสังคม 2003 (Anti-social Behaviour Act 2003) ไดเพิ่มโทษโดยขยายระยะเวลาในการควบคุม
สอดสองขั้นสูงจาก 90 วันเปน 180 วัน และขยายเวลาคําสั่งหามออกนอกบานยามวิกาล (curfew order)
ขั้นสูงจาก 3 เดือนเปน 6 เดือน สําหรับผูกระทําผิดที่มีอายุต่ํากวา 16 ป การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ คือการ
ประกาศใชกฎหมายยุติธรรมทางอาญาป 2003 (Criminal Justice Act 2003) กฎหมายที่เคยใชกับผูก ระทํา
ผิดผูใหญทั้งหมดถูกนํากลับมาพิจารณาใหมเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายใหม โดยกฏหมายเกีย่ วกับการ
แกไขผูกระทําผิดในชุมชนทีม่ ีอยูเดิมถูกยกเลิกไป และมีการบัญญัติกฏหมายขึ้นใหมเปน ขอบังคับ หรือ
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เงื่อนไข ที่รวมถึงการใชมาตรการลงโทษในชุมชนแบบใหม ซึ่งเงื่อนไขดังกลาวมีทงั้ สิ้น 12 ขอที่ศาล
สามารถใชดุลยพินิจในการสั่งใชขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอผสมผสานกันไดตามความเหมาะสม วิธกี าร
ที่คลายคลึงกันนี้ไดถูกนํามาใชกับกฎหมายสําหรับเยาวชนแทนบทลงโทษที่มีอยูเดิม การเปลี่ยน แปลงนี้
ถือวาเปนจุดสูงสุดของการผสมผสานที่สรางสรรคอยางสมดุลในดานการลงโทษที่มีประสิทธิผล และ
ความปลอดภัยของสังคม (Bottoms, Rex และ Robinson 2004) ความตองการที่แตกตางหลายหลากที่ถูก
คาดหวังจากระบบคุมประพฤติไดนําไปสูก ารผสมผสานอยางสรางสรรค ของเงื่อนไขคุมความประพฤติที่
แตกตางกันของกฏหมายอาญา 2003 (Criminal Justice Act 2003) แตมีความเปนไปไดวาการรวมเอา
บทลงโทษโดยชุมชนที่มีอยูเ ดิมใหลดลงเหลือเพียงคําสั่งการลงโทษในชุมชนอยางเดียวนัน้ จะทําใหความ
พยายามเพิ่มความเขมงวดของขอบังคับตางๆที่ใชกับผูกระทําผิดถอยหลัง หรือ “การกองซอนกันของการ
ลงโทษ (Zedner 2004: 236) การพัฒนาดานกฎหมายหมดที่กลาวมานั้น เปนความพยายามในการพัฒนา
โครงการแกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมงวดของอังกฤษและแควนเวลส ที่ตั้งใจใหเปนการแกไข
ผูกระทําผิดในระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น Anne Worrall และ Rob Mawby (2004: 269) ระบุวาโครงการแกไข
ผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมขน แบงออกเปน 3 ยุคดวยกันคือ โครงการที่พัฒนาในชวงปทศวรรษที่
1970 ทศวรรษที่ 1980 และทศวรรษที่ 1990 ซึ่งเปนชวงทีม่ ีการพัฒนาเรือ่ ยมาจนถึงชวงตนปศตวรรษที่ 21
ขณะทีใ่ นอเมริกามีความหลากหลายในดานกลุมเปาหมายและโครงสราง โดยมีมาตรฐาน
แหงชาติควบคุมความแตกตางในระดับทองถิ่น
แตโครงการของอังกฤษและแควนเวลสนนั้ มีความ
เขมงวดมากกวาของอเมริกา
และมีความตองการใชรูปแบบบางรูปแบบในการแกไขฟนฟูมาใชอยาง
ตอเนื่อง แมแตศัพทที่บัญญัติก็สอดคลองกับองคประกอบของการแกไขฟนฟู มากกวาจะเปนการเนนการ
ควบคุมเฝาระวัง และโครงการที่นํามาใชกม็ ุงเนนใชกับเด็ก เยาวชน หรือผูใหญในชวงกอนการคุมขัง
ประวัติของโครงแกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมขนในอังกฤษและเวลส
เริ่มจาก
โครงการ IMPACT (Intensive matched probation and after-care treatment) ซึ่งเปนโครงการทดลองใน
การคุมประพฤติ เมื่อตนศตวรรษ 1970 โครงการนี้ถูกออกแบบใหใชกับผูกระทําผิดผูใหญที่มีความเสี่ยง
สูงซึ่งไดรับการแกไขในชุมชน
และภายใตโครงการนี้เจาหนาที่จะมีปริมาณคดีในความดูแลนอยกวา
ปริมาณคดีของการคุมประพฤติแบบปกติ ในทศวรรษตอมาโดยผลของกฎหมายอาญา 1982 (Criminal
Justice Act 1982) กรมสุขภาพและประกันสังคม (Department of Health and Social Security) ให
งบประมาณกับ มาตรการการลงโทษระดับกลาง (intermediate treatment (IT) หลายโครงการที่มีเยาวชน
ซึ่งกระทําผิดติดนิสัย และมีความเสี่ยงที่จะถูกลงโทษจําคุกเปนกลุมเปาหมาย การทดลองการคุมประพฤติ
แบบเขมงวดยังคงมีตอไปในทศวรรษที่ 1980 และตนทศวรรษที่ 1990 ในหลายพืน้ ที่ ภายใตกฎหมายป
1982 คําสั่งที่ 4A และ 4B การทดลองใชนนั้ มุงไปที่กลุมเยาวชนอายุ 17-25 ปที่กระทําความผิดทางอาญาที่
มีความรายแรงในระดับปานกลาง เชน การลักทรัพยที่อาจไดรับโทษจําคุก (Moore, Robin.et al, 2006)

28

ปลายทศวรรษ 1990 รูปแบบอื่นๆ ของการควบคุมสอดสองแบบเขมงวด ที่มกี ลุมเปาหมาย
เปนผูกระทําผิดติดนิสัยไดรบั การพัฒนาขึน้ โดยมีจดุ เริ่มตนที่เมืองดอรเดร็ค (Dordrecht) ประเทศ
เนเธอรแลนด (Van Zon 1994) ซึ่ง อังกฤษไดนําวิธีเดียวกันนี้มาใชที่เมืองเบิรนเลย (Burnley) รูปแบบที่
ถูกนํามาใชนี้เปนการผสมผสานของการใชวิธีการตํารวจชุมชน (policing of prolific offenders) รวมกับ
การคุมประพฤติแบบเขมงวด (intensive probation supervision) ซึ่งตองอาศัยความรวมมืออยางใกลชิด
ของตํารวจทองที่และพนักงานคุมประพฤติ จากการประเมินผลของมหาวิทยาลัยฮัดเดอรฟลส (University
of Huddersfield) พบวาเปนวิธีการนี้เปนประโยชนกบั ผูกระทําผิดโดยชวยใหผูกระทําผิดออกหางไกล
จากสิ่งเยาในการกออาชญากรรมและยังเปนประโยชนกบั ชุมชนโดยสรางความมั่นใจวาผูกระทําผิดจะถูก
กันตัวใหออกจากชุมชนทันทีเมื่อมีแนวโนมวาจะกลับไปกระทําผิดอีก หลังจากนัน้ รูปแบบของวิธีการนี้
จึงแพรไปในหลายพื้นทีเ่ ชนเมืองแลนแคสเชียร (Lancashire) และเมืองสตาฟฟอรดเชียร (Staffordshire)
โดยเรียกโครงการนี้วา โครงการควบคุมสอดสองและการเฝาระวังอยางเขมงวด หรือ Intensive
supervision and monitoring projects (ISM) จากรายงานการตรวจสอบรวม (Joint inspection report) ในป
2004 พบวาโครงการ ISM ใหผลลัพธทางบวกในการแกไขฟนฟูผกู ระทําผิดและการลดอาชญากรรมโดย
การมีสวนรวมของชุมชน จึงมีการเสนอใหมีการพัฒนาโครงการ ISM ตอ และใหไดรับการสนับสนุน
งบประมาณและกําหนดใหเปนนโยบายแหงชาติ (HM Chief inspector of Constabulary et al. 2004: 3134) กระทรวงกิจการภายในอังกฤษเพิ่มจํานวนและขยายการดําเนินการกับผูกระทําผิดซ้ําซากและรุนแรง
อื่นๆ (prolific and other priority offender หรือ PPO) ออกไปทั่ว โครงการเหลานีต้ างคํานึงถึงความถี่ใน
การพบเจาหนาที่ การเขารับการบําบัด (โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด) สถานที่ใหบริการในชุมชน และการเฝา
ระวังอยางตอเนื่อง ซึ่งแสดงถึงความเชือ่ วาผูกระทําผิดไมสามารถลดพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการกระทําผิด
ไดดว ยตัวเอง ปจจุบันมีโครงการตางๆ เหลานี้เกิดขึ้นมากกวา 40 โครงการดวยกัน (Worrall & Mawby,
2004)
พรอมกับพัฒนาการนี้คณะกรรมการยุติธรรมสําหรับเยาวชน (Youth Justice Board หรือ
YJB) ไดเสนอใหใชโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน (Intensive supervision and surveillance program
หรือ ISSP) ในป 2001 โดยเนนเยาวชนที่กระทําผิดซ้ําซากและรุนแรง หลังจากนั้นไมนานโครงการ
ควบคุมและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบเขมงวด (Intensive control and change program หรือ ICCP) ได
ถูกนํามาทดลองใชกับผูกระทําผิดในวัยผูใหญตอนตน ปจจุบันโครงการ ICCP ไดถูกนํามาใชเปน
เงื่อนไขหนี่งตามกฎหมายอาญา 2003 (Criminal Justice Act 2003) ซึ่งเงื่อนไขนี้อาจใชรวมกับคําสั่งใหรับ
การแกไขในชุมชนอยางเขมงวดได อยางไรก็ตาม หากมีการกําหนดใชเงื่อนไข 4 ขอ ขึ้นไปก็อาจมี
ขอสังเกตเกี่ยวกับการจํากัดเสรีภาพ ดังนั้น เงื่อนไขขอหนึ่ง ตองเปนเงื่อนไขการควบคุมสอดสอง
(supervision) ซึ่งเงื่อนไขนีจ้ ะเปนเงื่อนไขหลักที่อาจมีเงื่อนไขรองที่เปนการเพิ่มกฎเกณฑ หรือการจํากัด
บริเวณ และ/หรือเงื่อนไขอื่นที่เปนการลงโทษในชุมชน จุดประสงคของคําสั่งที่เขมงวดนีเ้ พื่อใหศาลมีวิธี
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จัดการกับผูกระทําผิดอยางจริงจังโดยใหชมุ ชนมีสวนรวมทั้งในการลงโทษ และการแกไขฟนฟูผูกระทํา
ผิดที่มีแนว โนมกลับไปกอคดีอีก หรือผูที่กระทําผิดในคดีรายแรง สวนระบบยุติธรรมสําหรับเยาวชนก็
เพิ่มความเขมงวดเชนกัน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมตางๆ เชนโปรแกรมอุปการะดูแลอยางเขมงวด
(intensive fostering) สํานักงานปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Office for criminal justice reform)
เสนอใหเยาวชนที่กระทําผิดซ้ําซากแตเด็กเกินกวาที่จะเขาโครงการ ISSP ควรไดเขาโครงการที่มีความ
เขมงวดและจริงจังเทาเทียมกัน โดยใหนําเอาคําสั่งควบคุมสอดสองและตรวจตราอยางเขมงวด (Intensive
supervision and surveillance ISSO) มาใชแทนโครงการ ISSP (Moore, Robin.et al, 2006: 11)
โครงการคุมประพฤติแบบเขมขนในประเทศสหราชอาณาจักร (สก็อตแลนด)
โครงการ Freagarrach มีกลุมเปาหมายอยูที่เยาวชนซึ่งกระทําผิดติดนิสัยมากที่สุดในเมือง
Clackmannanshire, Falkirk, และ Stirling เยาวชนที่อยูใ นเกณฑที่สามารถเขาโครงการไดตองมีอายุตั้งแต
12-16 ป (เพิ่มเปนอายุ 18 ปในป 1999) มีประวัติกออาชญากรรมมาอยางนอย 5 ครั้งใน 12 เดือนทีผ่ านมา
และเพิ่งกออาชญากรรมมาอยางนอย 1 คดีในชวง 2 เดือนที่ผานมา การประเมินผลเริ่มตนตั้งแตเดือน
สิงหาคม 1995 จนถึงเดือนมีนาคม 2000 (Lobley, Smith และ Stern 2001) ในชวงปลายของการ
ประเมินผลมีเยาวชนผูเขารวมโครงการทั้งหมด 106 คน เปนชาย 94 คนและหญิง 12 คน อายุเฉลี่ยของผู
รวมโครงการเปลี่ยนไปตามเวลา จากในปแรกอายุเฉลี่ยที่ 14.5 ป เปลี่ยนเปนอายุเฉลี่ย 16 ป ในปที่ 4 และ
อายุเฉลี่ย 15.5 ปในปที่ 5 จากเยาวชนที่มขี อมูลสําหรับการติดตามผลจํานวน 95 คนมีเยาวชน 2 ใน 3 ถูก
กลาวหาในความผิดอาญาตั้งแตอายุ 12 ป และเคยมีคดีมาแลวโดยเฉลี่ย 18 คดี มากวาครึ่งของเยาวชนอยู
ในวัยศึกษาแตถูกไลออกจากโรงเรียน ประมาณ 25% เคยอยูในความดูแลของหนวยงานทองถิ่น เยาวชน 2
ใน 3 มีปญหายาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล โครงการมีระยะเวลาการเขารวมเบื้องตนกําหนดที่ 6
เดือน แตระยะเวลาเฉลี่ยการเขารวมโครงการจริงประมาณ 11.5 เดือน ในป 1995-96 และอยูที่ 7.5 เดือน
ในป 1998-99 ระยะการติดตอกับเจาหนาทีน่ ั้นจะขึ้นอยูก บั ความจําเปนของเยาวชนแตละคน และไมใชสิ่ง
ปกติที่เยาวชนจะอยูใ นโครงการเกินกวา 1 ป มีเยาวชนเพียง 3 คนที่อยูในโครงการนานกวา 2 ป หลักสูตร
ของโครงการมีการพบเจาหนาที่ตัวตอตัว 3 ครั้งตอสัปดาห การพบกันแตละครั้งใชเวลาประมาณ 1.5-2.5
ช.ม. การเขารวมโครงการเปนไปโดยความสมัครใจ แตรายงานการประเมินผลพบวาเยาวชนสวนใหญ
เต็มใจมาพบเจาหนาที่ มีเพียง 9 คนที่ไมเคยสรางความสัมพันธกับเจาหนาที่ กิจกรรมการปรับพฤติกรรม
อาชญากรรมหลัก มีการจัดใหทั้งที่เปนกิจกรรมกลุม และกิจกรรมงานเดี่ยว ขึน้ อยูก ับความสามารถ และ
ลักษณะการเรียนรูของเยาวชน นอกจากนั้น ยังมีการใหการสงเคราะหดานการศึกษาและการจางงาน
ครอบครัวของเยาวชนไดรับการสนับสนุนใหมีสวนรวม ผานการจัดกลุม ครอบครัวอยางเปนทางการ หรือ
จากการติดตออยางไมเปนทางการดวยวิธกี ารอื่นๆ เจาหนาที่ประสบความสําเร็จในการจัดการกับเยาวชน
เปนสวนใหญอยางนอยก็ในเรื่องการกลับเขาเรียนตอของเยาวชน แตประสบความสําเร็จนอยในดานการ
จางงาน และการฝกอาชีพ ความคาดหวังในการไลเกลี่ยระหวางเยาวชนและผูเสียหายไมเปนไปตามที่คาด
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ไว ในขณะเดียวกันความพยายามดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายกลับถูกจํากัดดวยกําลังคนที่จํากัด
อยางไรก็ตามเยาวชนแสดงทัศนะทางบวกตอโครงการและเจาหนาที่อยางทวมทน
และยังมีหลักฐาน
ชี้ใหเห็นวาการเขารวมโครงการชวยพัฒนาความสัมพันธในครอบครัวใหดีขึ้น (Lobley, Smith & Stern
2001: 4)
สวนผลกระทบตอการกระทําผิดซ้ํา ผูประเมินผลพบวา เยาวชน 81 คนมีขอกลาวหาและคดี
รวมกันทั้งหมด 801 คดีในชวง 12 เดือนกอนเริ่มเขาโครงการ Freagarrach แตคดีและขอกลาวหาลดเหลือ
681 คดีหลังเขาโครงการ 12 เดือน และลดลงถึง 15% ของปริมาณอาชญากรรมทั้งหมด มีการรวบรวม
กลุมเปรียบเทียบ 2 กลุม (ขนาดกลุมเปรียบเทียบคือ 52 คน และ39 คน) แตเยาวชนใน 2 กลุมนี้มปี ระวัติ
การกระทําผิดซ้ํานอยกวา จึงเปนขอจํากัดของการเปรียบเทียบ แตผนู ักประเมินสรุปวา “มีหลักฐานบงชี้วา
เยาวชนในโครงการ Freagarrach กออาชญากรรมรายแรงนอยลงกวาเยาวชนในกลุมเปรียบเทียบ” หาก
วิเคราะหตอไปจะพบวา ปจจัยหลายขอทีส่ งผลใหความเสี่ยงในการกออาชญากรรมลดลงคือ การวาจาง
งาน การฝกอบรมและการสนับสนุนจากครอบครัว (อางแลว.: 63 -65)
โครงการคุมประพฤติแบบเขมขนในประเทศสวีเดน (Sweden)
การทดลองการสอดสองดูแลแบบเขมงวดดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิคส
(Intensive
supervision experiment with electronic monitoring หรือ ISEM) เริ่มตนในสวีเดนชวงป 1994-1998
โครงการทดลองเริ่มในบางเขตพื้นที่กอนขยายไปทัว่ ประเทศในป 1997-1998 ขณะเดียวกันกลุมเปาหมาย
ก็ขยายกวางขึน้ เจากผูที่ถูกพิพากษาใหตองโทษจําคุกอยางสูง 2 เดือน ไปเปนจะตองโทษจําคุก 3 เดือน
ผูกระทําความผิดทุกคนที่ตองคําพิพากษาดังกลาวสามารถสมัครเขารวมโครงการ ISEM ไดตามจํานวน
วันที่จะถูกลงโทษจําคุก การเฝาระวังที่บา น (home monitoring) ไดถูกนํามาใชดวยเครือ่ งมือ
อิเล็กทรอนิกสติดตัว รวมถึงการมาเยีย่ มทีบ่ านโดยไมแจงลวงหนาสัปดาหละ 2-3 ครั้ง การเยีย่ มบาน
โดยทั่วไปรวมถึงการตรวจลมหายใจ ตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ/ เลือด หากจําเปน ผูกระทําความผิด
จะไดรับอนุญาตใหออกนอกบานไดเพื่อการทํางาน การฝกอบรม เรื่องของสุขภาพ และเพื่อเขาโปรแกรม
การแกไขฟนฟู การไมปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดของโครงการจะมีผลใหถูกสงไปรับโทษจําคุกที่ศาล
มีคําพิพากษาไวแลว
โครงการทั่วประเทศ ไดรับการประเมินผลโดยสภาเพื่อการปองกันอาชญากรรมแหงชาติ
(1999) ผลการประเมินพบวา 75% ของกลุมเปาหมายสมัครเขารวมโครงการ ISEM และ 85% ของผูสมัคร
ไดรับอนุญาตใหเขารวมกิจกรรมได ในป 1997 มีผูเขารวมโครงการ 3,800 คน เหตุผลในการปฏิเสธ
ไมใหผูกระทําผิดเขารวมโครงการสวนใหญ มาจากการไมใหความรวมมือในการสืบสวนขอเท็จจริงทาง
สังคมกอนศาลพิพากษา สิ่งที่พบจากการประเมินผลโครงการพบวาโดยทัว่ ไปทั้งตัวผูกระทําความผิดและ
ครอบครัวมีความคิดและการแสดงออกทางบวกตอโครงการ สํางานคุมประพฤติไดกําหนดใหมีการเยี่ยม
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บานผูกระทําผิดโดยเฉลี่ย 3 ครั้งตอสัปดาห และผูกระทําผิดจะตองใชเวลาโดยเฉลี่ย 30 ช.ม. ตอสัปดาหที่
ที่ทํางาน มีผูกระทําผิดประมาณ 6% ที่ไมสามารถรวมโครงการจนจบ สาเหตุสวนใหญเกิดจากการฝาฝน
ขอหามเรื่องยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือไมฝาฝนเงื่อนไขอื่นๆ ผูกระทําผิดที่รวมโครงการ
ในป 1994-95 มี 26% ที่กระทําผิดซ้ําภายใน 3 ป เทียบกับ 28% ของกลุมเปรียบเทียบที่กลุมตัวอยางมี
ลักษณะใกลเคียงกับผูรวมโครงการแตตองเขารับโทษจําคุกในเรือนจํา ผูป ระเมินกลาววา อาจตีความไดวา
โครงการ ISEM ไมสงผลตอแนวโนมในการกระทําผิดซ้ําของผูกระทําผิด แตเปนรูปแบบของคําตัดสินที่
ไมถูกขัดขวางโดยผลลบของการจําคุก โดยโครงการ ISEM ใชทรัพยากรที่นอยกวาการลงโทษในรูปแบบ
อื่นๆ และไมรุนแรงเทาการจําคุก (Moore, Robin.et al, 2006 :62-63)
โครงการคุมประพฤติแบบเขมขนในประเทศแคนาดา(Canada)
ในประเทศแคนาดา มีกฎหมายยุติธรรมทางอาญาสําหรับเยาวชนป 2003 (Youth Criminal
Justice Act 2003) ซึ่งบัญญัติทั้งคําสั่งชวยเหลือและควบคุมสอดสองแบบเขมขน (Intensive support and
supervision order) และคําสัง่ คุมครองเพื่อการแกไขฟนฟูและการควบคุมสอดสองแบบเขมขน (Intensive
rehabilitative custody and supervision order) สําหรับเยาวชนที่กระทําผิด (Bala & Roberts 2004)
โครงการควบคุมสอดสองแกไขฟนฟูแบบเขมขน (Intensive rehabilitation supervison หรือ IRS) เปน
โครงการหนึ่งที่ไดรับการประเมินผลโดยผูก ระทําผิดจํานวน 54 คนถูกปลอยตัวจากเรือนจําเขาสูโครงการ
ควบคุมสอดสองแกไขฟน ฟูแบบเขมงวด (Intensive rehabilitation supervison หรือ IRS) ซึ่งเปนรูปแบบ
ของโครงการแหลงเรียนรู (Learning resources program หรือ LRP) และมีใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส
ติดตาม (กลุม IRS) เกณฑการเลือกผูกระทําผิดเขากลุม ฟนฟูในโครงการนี้ คือผูกระทําผิดที่ไมใชความ
รุนแรงและไมใชความผิดทางเพศ ตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกไมนอยกวา 6 เดือน และผานการ
จําแนกอยูในกลุมที่มีความเสี่ยงปานกลาง ผูรวมโครงการประกอบดวยผูถูกคุมความประพฤติ 17 คน ซึ่ง
ไมอยูในกลุมใช EM (Electronic monitoring)
เนื่องจากการใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ random
assignment ไมสามารถกระทําได ผูวิจยั จึงใชระเบียบวิธีวิจยั แบบกึ่งการทดลอง (quasi-experimental
methodology) โดยมีกลุมเปรียบเทียบซึ่งไมไดเขาโครงการ การเลือกคดีของผูกระทําผิดโดยการสุมนั้น
เปนไปไมได นักประเมินผลจึงไดนําเอาวิธีการวิจัยกึ่งทดลองมาใช โดยมีกลุมตัวอยางในการเปรียบเทียบ
จํานวน 100 คนจากเรือนจํา 2 แหงในพื้นที่ที่ไมไดนําโครงการ IRS มาใช เพื่อความนาเชือ่ ถือการ
เปรียบเทียบกระทําผานการจับคูกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมดวยความเสี่ยง/ ความจําเปน (ในกลุมผูตองขัง) ซึ่ง
ผลจากการวิเคราะหที่ไดมีความแตกตางนอยมาก (Bonta, Wallace-Capretta & Rooney 2000)
โครงการ LRP ไดนําแนวคิดโครงสรางเขมแข็ง (highly structured) และวิธีการกระบวน
ความคิดและพฤติกรรม (cognitive-behavioural approach) มาใชทุก 4 ครั้งในตอนเชาตอสัปดาห รวม
ทั้งหมด 9 ชั่วโมง กลุมการจัดการความโกรธ (anger management) กลุมความคิดเรื่องอาชญากรรม
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(criminal thinking) และกลุมสารเสพติด รวมทั้งการใหคําปรึกษาแนะแนวรายบุคลล ผลจากการประเมิน
พบวา ผูกระทําผิดในโครงการ IRS ไดรับการบําบัดฟนฟูโดยเฉลี่ย 65 ชั่วโมง ซึ่งมีประมาณ 87% ที่อยูจน
จบโครงการ ขณะที่ผูถูกคุมประพฤติซึ่งไดรับการบําบัดฟนฟูจํานวน 74 ชั่วโมง มีผูถูกคุมประพฤติอยูจน
จบโปรแกรม 53% ของ ความแตกตางของอัตราการจบโครงการนั้นสะทอนใหเห็นวา กลุม IRS ไม
ประสบความสําเร็จในการเขารวมโครงการ ทําใหตองถูกสงคัวกลับสูเรือนจํา ในขณะที่การเขารวมของ
กลุมผูถูกคุมประพฤติเปนไปดวยความสมัครใจ อัตราการกอกระทําผิดซ้ําของผูรวมโครงการ IRS อยูที่
32% ผูถูกคุมประพฤติ 35% และ ผูตองขังเรือนจํา 31% แตจากการวิเคราะหตอไปพบวาการแกไขฟนฟู
และระดับความเสี่ยงมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสรุปไดวา “ผูกระทําผิดที่มีความเสี่ยง
สูงหากไดรับการดูแลแกไขแบบเขมงวดจะมีอัตราการกระทําผิดซ้ําต่ํากวาผูที่มีความเสี่ยงสูงแตไมไดรับ
การดูแลแกไขแบบเขมงวด (31.6% vs. 51.1%) ขณะที่ผูที่มีความเสี่ยงต่ําที่ไดรับการดูแลแกไขอยาง
เขมงวดมีอัตราการการกระทําผิดซ้ําอยูที่ 32% สูงกวาผูที่มีความเสี่ยงต่ําแตไมไดรับการควบคุมแกไขอยาง
เขมงวด (14.5%)” (อางแลว: 325)
โครงการคุมประพฤติแบบเขมขนในประเทศอื่นๆ
ในประเทศเดนมารก ป 2001 มีการใชโครงการระยะยาว 2 ป ทางสังคม การศึกษา และการ
ฝกอาชีพ อยางเขมงวด (Two-year intensive social, educational and employment training programme)
สําหรับเยาวชนกระทําผิด (Vestergaard 2004) ในแถบสแกนดิเนเวีย ประเทศสวีเดนไดนําโครงการ
ควบคุมสอดสองแบบเขมงวดโดยการใชอปุ กรณอิเล็คทรอนิกส มาใชเปนทางเลือกแทนการลงโทษจําคุก
ระยะสั้น เมื่อป 1999 (National Council for Crime Prevention 1999) และในประเทศฟนแลนดไดมีการ
ทดลองใชมาตรการในชุมชนกับผูกระทําผิดที่เปนเยาวชน ดวยการใหทํางานบริการสังคมเปนเวลา 10-60
ชั่วโมง และใหอยูภ ายใตการควบคุมสอดสองอยางเขมงวดเปนเวลา 4-12 เดือน (Criminal Sanctions
Agency 2003) ในนิวซีแลนด มาตรการสําคัญในปจจุบันรวมถึงโครงการแกไขฟนฟูแบบเขมงวดหลาย
โครงการที่ถกู นํามาใชกับผูกระทําผิดในกลุมอายุ และระดับความเสีย่ งที่แตกตางกัน ในขณะที่ทาง
ตะวันตกของประเทศออสเตรเลีย ในปลายป 2004 ไดมีการนําโครงการควบคุมสอดสองแบบเขมงวดมา
ใชกับเยาวชนที่กระทําผิดในคดีรายแรง หรือเยาวชนที่ทาํ ผิดติดนิสัย ในขั้นตอนทั้งกอนการลงโทษจําคุก
และขั้นตอนหลังการตองโทษจําคุก นอกจากพัฒนาการ รูปแบบ และคําเรียกขานที่แตกตางหลากหลาย
กันไปในแตละประเทศแลว ที่มา แรงผลักดัน และเหตุผลทางทฤษฎีของการนําการคุมประพฤติแบบ
เขมขน หรือโครงการแกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมงวดยังเปนบทเรียน และองคประกอบสําคัญใน
การสรางสรรค และพัฒนาโครงการใหเหมาะสมกับประเทศ หรือทองถิ่นที่จะนําโครงการในประเภท
เดียวกันนี้ไปปรับใช

ตารางที่ 1 การศึกษาวิจัยเชิงประจักษ (Empirical Studies) ในประเทศสหรัฐอเมริกา
โครงการ
การคุมประพฤติ
เยาวชนกระทําผิด
(เขตคอนตราคอสตา
รัฐคลิฟอรเนีย)

ขนาดกลุม
Random assignment
กลุมทดลอง SOP: 267 คดี
กลุมควบคุม: 102 คดี

การคุมประพฤติ
เยาวชนกระทําผิด
(มลรัฐมิชิแกน)

Random assignment
กลุมทดลอง ISP: 267 คดี
กลุมควบคุม: 185 คดี

ลักษณะผูกระทําผิด
• อายุเฉลี่ย 15.0 ป

กลุมเปรียบเทียบ: 185 คดี

• ระยะการควบคุมสอดสอง 6 เดือน พบ

• มีประวัติการถูกจับกุมมาแลว
•

โครงการพักโทษหลัง Matched comparison cases
การจําคุก (นิวเจอรซี่) กลุมบําบัด ISP: 267 คดี

โครงสรางของโครงการ

•
•
•

10.5 ครั้ง
•
11% ของการถูกจับกุมครั้ง
กอนปนคดีรายแรง
อายุเฉลี่ย 15.4 ป
•
ถูกจับกุมมาแลว 3.2 ครั้ง
50% ของคดีทั้งหมดเปนขอ
•
กลาวหาในคดีคอนขางรายแรง’

• กระทําผิดในคดีรายแรง’

•

• สวนใหญมีประวัติการกระทํา

•

ผิดในคดีรายแรงมาแลว 1 ครั้ง
• มากกวาครึ่งมีปญหายาเสพติด
•

เจาหนาที่สัปดาหละครั้ง
ใหคําปรึกษาแนะแนว ติดตามดาน
การศึกษา มีกิจกรรมกลุม รับบําบัดฟนฟู
การติดยาเสพติด
โครงการ 1 ป ซึ่งตองพบเจาหนาที่
สัปดาหอยางนอย 10 ครั้งตอเดือน
ควบคุมสอดสองความประพฤติ ให
คําปรึกษาแนะนํารายบุคคลใหความ
ชวยเหลือดานการเขาศึกษา มีการ
ฝกอบรมทักษะสังคม
พบเจาหนาที่ 31 ครั้ง ในชวง 6 เดือนแรก
ทํางานบริการสังคม 16 ช.ม ตอเดือน
ตองประกอบอาชีพ เขารับคําปรึกษาแนะ
แนว การบําบัดฟนฟูพฤติกรรม
ตองจายคาธรรมเนียมเขาโครงการ

ผลลัพท
• อัตราการลดการทําผิดลดลงใกล เคียงกับกลุมที่

ไมเขาโครงการ
• อัตราการกระทําผิดซ้ําลดลงโดยไมมี
ความสัมพันธเปนนัยสําคัญกับการเขาโครงการ
SOP
• 46% ของคดี ISP พนโครงการไดดวยดี โดย
78% ของผูผานโครงการกลับสูระบบศาลอีก
ครั้งภายในการติดตามผลระยะ 2 ป
• ISP มีประสิทธิภาพไมนอยกวาขอตกลงที่
กําหนดไว
• 41% ของคดี ISP ถูกยกเลิก และผูกระทําผิดถูก

สงกลับเขาเรือนจํากอนจบโครงการ
• หลังจาก 2 ป กลุม ISP ถูกจับกุมใหม12% :ซึ่ง
นอยกวา กลุมเปรียบเทียบที่ถูกจับกุมใหม 23%
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ตารางที่ 1 การศึกษาวิจัยเชิงประจักษ (Empirical Studies) ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ตอ)
โครงการ
ขนาดกลุม
ลักษณะผูกระทําผิด
โครงสรางของโครงการ
Random assignment
• มากกวาครึ่งเคยผานการจําคุก
• เนนการควบคุมเฝาระวัง
การคุมประพฤติ
มาแลว
• เขารวมโปรแกรมแกไขฟนฟู
(แคลิฟอรเนีย, คอนทรา กลุมทดลอง ISP:488 คดี
ในชวง 16% - 78% จากขอมูลรวมเฉลี่ย
• เกือบครึ่งมีปญหายาเสพติด
คอสตา, เวนทูลา, และ กลุมควบคุม: 488 คดี
7 โครงการ
• 3 ใน 4 เสี่ยงตอการทําผิดซ้ํา
ลอสแองเจลิส)
Random assignment
• อายุเฉลี่ย 31 ป
• โครงการ 9-12 เดือน โดยพบเจาหนาที่
โครงการพักโทษ
กลุมทดลองISP: 679 คดี
โดยเฉลี่ย 6.5 - 4.8 ครั้งตอเดือน
• เคยถูกจับ 8-9 ครั้ง และถูก
(เท็กซัส)
กลุมควบคุม: 679 คดี

•
•

การคุมประพฤติ หรือ Random assignment
กลุมทดลอง ISP: 281 คดี
การพักโทษสําหรับ
กลุมควบคุม: 268 คดี
ผูกระทําผิดคดี
ยาเสพติด (วอชิงตัน,
ไอโอวา, นิวเม็กซิโก,
จอรเจีย, และเวอรจิเนีย)

•
•
•

ตัดสินวามีความผิด 6-8 คดี
85% ไดรับโทษจําคุกมาแลว
อยางต่ํา 2 ครั้ง
เกือบทั้งหมดถูกจําแนกอยูใน
กลุมที่มีความเสี่ยงสูง
อายุเฉลี่ย 26-30 ป
มากกวา 2 ใน 3 อยูในกลุมที่มี
ความเสี่ยงสูง หรือปานกลาง
สวนใหญเปนผูติดยาเสพติด

• เนนเรื่องการยับยั้งขัดขวางการกระทํา

ผลลัพท
• การติดตามผล 1 ป พบ 40% ฝาฝนเงื่อนไข

และ 1 ใน 3 ถูกจับกุมใหม
• ไมมีความแตกตางอยางเปนนัยสําคัญระหวาง
กลุม ISP และกลุมควบคุม
• ISP ไมมีความสัมพันธการการลดอัตราการ

ถูกจับกุมใหม และจํานวนผูฝาฝนเงื่อนไขมี
มากกวาผูกระทําผิดที่อยูในโปรแกรมปกติ

ผิดครั้งตอไป

• พบเจาหนาที่ตัวตอตัว 3 - 23 ครั้ง

• การติดตามผลใน 1 ป พบวา ผูกระทําผิดใน

• เนนการควบคุมสอดสองเฝาระวัง การ

โครงการ ISPจํานวน 11%-48% ถูกจับกุม
ใหมในคดีอาญา
• ไมพบความแตกตางที่เดนชัดระหวางกลุม
ISP และกลุมถูกควบคุม

ตรวจปสสาวะ และโปรแกรมการบําบัด
ฟนฟูยาเสพติดที่มีการใหคําปรึกษาแนะ
แนว เฉลี่ย 11%-48%

34

ตารางที่ 1 การศึกษาวิจัยเชิงประจักษ (Empirical Studies) ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ตอ)
โครงการ
การคุมประพฤติสําหรับ
ผูกระทําผิดดาน
ยาเสพติด
(โอเรกอน)

ขนาดกลุม

ลักษณะผูกระทําผิด

Matched comparison cases • 95% ของผูกระทําผิดใน
กลุมบําบัด IDP: 70 คดี
โครงการ IDP ใชยาเสพติด
กลุมเปรียบเทียบ 2 กลุมกลุม
ละ100 คดี = 200 คดี

พักการลงโทษสําหรับ Random assignment
กลุมทดลอง IAP: 230 คดี
เยาวชนผูกระทําผิด
กลุมควบคุม: 205 คดี
(โคโลราโด, เวอรจิเนีย,
และเนวาดา)

โครงสรางของโครงการ
• 14 สัปดาหในการควบคุมสอดสอง และ

ผลลัพท
• เปอรเซนตการใชยาเสพติดลดลงเหลือ 32%

การบําบัดฟนฟู และ 14 สัปดาหในการ • กลุม IDP มีการกระทําผิดซ้ําในระหวาง
ติดตามผลหลังการบําบัด
ดําเนินโครงการสูงกวากลุมเปรียบเทียบ แตมี
อัตราการกระทําผิดซ้ําต่ํากวาในกรณีที่
• ใหคําปรึกษา, ควบคุมโดยเครื่องมือ
ผูกระทําผิดอยูในโครงการ IDP จนครบ
อิเล็กทรอนิกส, บําบัดยาเสพติดราย
กําหนด
สัปดาห, กิจกรรมคุณภาพชีวิต, ตรวจ
สารเสพติดและแอลกอฮอล, จาย
คาธรรมเนียมโครงการรายวัน
• เยาวชนมีความเสี่ยงสูงตอการ
• มีอัตราคดีเฉลี่ยตอเจาหนาที่นอย มีการ
• ไมมีความตางอยางมีนัยสําคัญใน (1) ความ
กระทําผิดซ้ํา
วางแผนรายบุคคล ตองอยูในสถานฟนฟู
รายแรงของอาชญากรรม (2) คาเฉลี่ยของ
เฉลี่ย 6.7 - 10.3 เดือน และมีชวงดูแล
จํานวนครั้งที่ถูกจับกุม (3) จํานวนวันที่ถูก
• ในเนวาดา 2 ใน 3 ของผูรวม
หลังการบําบัดเฉลี่ย 5.8 - 8.4 เดือน
ควบคุมตัวในความผิดรายแรง
โครงการมีประวัติอางอิง 11
ครั้งหรือมากกวา
• มีกิจกรรมปรับพฤติกรรมหลายหลาก มี • ไมมีหลักฐานสนับสนุนวาโครงการสงผลให
80% เคยมีเงื่อนไขเพื่อความ
การบริหารจัดการคดี และการใหความ
มีการกระทําผิดซ้ําลดลง หรือประสบ
ปลอดภัยมากอน และ 55% เปน
ชวยเหลือตอเนื่อง และใชระบบการให
ความสําเร็จมาก/นอยกับผูกระทําผิดแบบใด
สมาชิกแกงอาชญากรรม
รางวัล และการลงโทษ
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ตารางที่ 2 การศึกษาวิจัยเชิงประจักษ (Empirical Studies) ในประเทศอังกฤษและแควนเวลส
โครงการ
ขนาดกลุม
การคุมประพฤติเขมขน Random assignment
และการดูแลหลังปลอย กลุมทดลอง: 244 คดี
(Intensive Matched กลุมควบคุม: 161 คดี
Probation and AfterCare
Treatment
IMPACT)

การคุมประพฤติแบบ
เขมงวดสําหรับเยาวชน
ผูกระทําผิด
(Intermediate
Treatment IT /การ
ลงโทษระดับกลาง)

ใชวิธีการติดตามคดี
ผูกระทําผิดคดีรายแรง
103 คดี ผูกระทําผิดคดีอื่นๆ
40 คดี ผูตองขัง 141 คดี
และผูอยูภายใตการควบคุม
สอดสองโดยตรง (straight
supervision orders SO) 142
คดี

ลักษณะผูกระทําผิด
•

•

•
•

โครงสรางของโครงการ

กลุมทดลอง 2 ใน 3 และกลุม
ควบคุม 3 ใน 4 ของเยาวชนมี
อายุเฉลี่ย ระหวาง 17-29 ป
สวนใหญเคยผานการคุม
ประพฤติมากอนโดยคดีสวน
ใหญในปจจุบันคือคดีลักทรัพย

•

กลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ย 15.7 ป
สําหรับกลุม HEIT (Heavy-End
Intermediate Treatment) มี
จํานวนขอหา/ความผิด 7 คดี
ในชวง 14 เดือน กอนเขา
โครงการ

•

•

ผลลัพท

ปริมาณคดีตอเจาหนาที่ ลดจาก 40-45
คดี เหลือประมาณ 20 คดี
เนนที่การแกไขตามสถานการณ โดยมี
การเกี่ยวของโดยตรงกับครอบครัว การ
ทํางาน และการใชเวลาวาง

•

โครงการดําเนินใน 2 เขตการปกครอง
ประกอบดวยการทํางานเปนกลุม และ
งานเดี่ยว
มีหลักสูตรตอตาน
อาชญากรรม, การสอนทักษะสังคมและ
กิจกรรมสรางสรรคหลากหลาย ในเมือง
ใหญจะเนนการติดตามโดยมีการ
ประชุมทุกสัปดาห ขณะที่ในเขตเล็กจะ
มีรูปแบบที่เนนรายบุคคลมากกวา

•

•

•

ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญเกี่ยว กับ
อัตราการกระทําผิดซ้ําในระยะเวลา 1 ป และ
2 ป
มีขอเสนอแนะวาผูกระทําผิดที่มีแนวโนม
อาชญากรรมต่ําและมีปญหาสวนตัวมากจะ
ประสบความสําเร็จสูงกวาภายใตโครงการ
ทดลอง

โครงการ HEIT โดยรวมแลวมุงไปที่กลุม
ผูกระทําความผิดรายแรงและซ้ําซากที่มีความ
เสี่ยงสูงไดอยางประสบความสําเร็จ
ไมมีความสัมพันธที่เปนไปโดยอัตโนมัติ
ระหวางโครงการ HEIT กับระดับการคุมขัง
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ตารางที่ 2 การศึกษาวิจัยเชิงประจักษ (Empirical Studies) ในประเทศอังกฤษและแควนเวลส (ตอ)
โครงการ
การคุมประพฤติแบบ
เขมขนสําหรับผูกระทํา
ผิดวัยผูใหญตอนตน
(Intensive probation
IP)

ขนาดกลุม

ลักษณะผูกระทําผิด

โครงสรางของโครงการ

ผลลัพท

ผูกระทําผิดในโครงการ IP • 51% ของกลุมตัวอยางมีประวัติ • โครงการดูแลรายบุคคล ตองมีการพบ • โดยรวมแลวผูกระทําผิดเปนผูเสี่ยงกับการ
1,677 คน 45% ของ
เจาหนาที่โครงการอยางสม่ําเสมอ
การถูกตัดสินวากระทําผิดมา
ตองโทษจําคุก
ผูกระทําผิดทั้งหมดที่เขา
บอยครั้ง
และเนนการเผชิญหนา • โครงการ IP ใชไดผลดีในบางพื้นที่ และใชไม
กอนมากกวา 5 ครั้ง และ 54%
โครงการไมมีกลุม
โดยตรงกับพฤติกรรมการกระทําผิด
เคยตองโทษจําคุกมากกอน
ไดผลในบางพื้นที่
เปรียบเทียบ

การคุมประพฤติแบบ
เขมขนสําหรับผูกระทํา
ผิดวัยผูใหญตอนตน
(Leeds IP)

ผูถูกคุมประพฤติเขมงวด
• ไมมีขอมูล
(IP) จํานวน 227 คดี
เปรียบเทียบกับกลุม
ผูตองขัง โดยไมทราบขนาด
ของกลุม

• โครงการควบคุมสอดสองรายบุคคล
• โครงการประสบความสําเร็จในการจูงใจผูที่มี
ระยะเวลา 8 สัปดาห โดยมีเงื่อนไข
ความเสี่ยงสูงตอโทษจําคุกดวยผลของการหัน
บังคับในการพบเจาหนาที่ และรวม
เหผูกระทําผิดจากเรือนจํา
โครงการบอยครั้งที่สุดในชวงตนของ
• 73% ของกลุม ตัวอยางขนาดเล็ก (n=45) ถูก
โครงการ
ดําเนินคดีซ้ําในชวงเวลามากกวา 2 ปของการ
• การใหคําปรึกษาแนะแนวตัวตอตัว มี
ติดตามผล แตการคุมขังไมไดแสดงใหเห็นวา
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ
เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปองกัน หรือ
การฝกทักษะสังคม
ยับยั้งการกระทําผิดซ้ํา
•
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ตารางที่ 2 การศึกษาวิจัยเชิงประจักษ (Empirical Studies) ในประเทศอังกฤษและแควนเวลส (ตอ)
โครงการ
ขนาดกลุม
โปรแกรมการควบคุม ผูกระทําผิดในโครงการ
ICCP จํานวน 433 คดี
และปรับเปลี่ยนอยาง
ไมมีกลุมเปรียบเทียบ
เขมขนสําหรับผูกระทํา
ผิดวัยผูใหญตอนตน
(Intensive Control and
Change Programme
ICCP)

ลักษณะผูกระทําผิด
• 90% เปนคนผิวขาว
93% เปนเพศชาย
• เคยมีประวัติการกระทําผิดโดย
เฉลี่ย 27 ครั้ง
• ถูกจําแนกเปนผูมีความเสี่ยงตอ
การกระทําผิดซ้ําในระดับปาน
กลางถึงสูง

โครงสรางของโครงการ

ผลลัพท

• พบเจาหนาที่อยางนอย 25 ชม.ตอสัปดาห • 26% ของผูกระทําความผิดถูกเพิกถอน
ในระยะ 3 เดือนแรก
คําสั่ง หรือยุติการคุมประพฤติ
• บังคับหามออกนอกบานยามวิกาลโดยเครื่อง • 27% ฝาฝนเงื่อนไขเพื่อการคุมประพฤติ
อิเล็กทรอนิกสติดตามตัว
แตอยูระหวางรอการพิจารณาคดี
• การลงโทษจําคุกลดลง 15% ในพื้นที่ที่ใช
• มีเงื่อนไขหลัก 5 ประการ คือ
ICCP แตลดลงเพียง 9% ในพื้นที่ที่ไมใช
- การเขารวมโปรแกรมการปรับพฤติกรรม
ICCP (ซึ่งอาจเรื่องบังเอิญ)
- เขารับคําปรึกษา

- ควบคุมสอดสองรายบุคคล
- เงื่อนไขการศึกษา
- การฝกอบรมและการประกอบอาชีพ
- โทษในชุมชน (community punishment)
เดิม
คือการทํางานบริการสังคม
(community service)
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ตารางที่ 3 การศึกษาวิจัยเชิงประจักษ (Empirical Studies) ในสก็อตแลนด
โครงการ
โครงการ Freagarrach

ขนาดกลุม

• เยาวชนผูเขารวม
โครงการ 106 คน เปน
เมือง Clackmannanshire,
ชาย 94 คนและหญิง 12
Falkirk, และ Stirling
คน
สก็อตแลนด (Scotland)
• แตมีขอมูลสําหรับการ
ติดตามผลจํานวน 95
คน
• กลุมเปรียบเทียบ 2
กลุมขนาด 52 คน และ
39 คน แตเยาวชนใน
กลุมเปรียบเทียบทั้ง 2
มีประวัติการกระทําผิด
ซ้ํานอยกวา จึงเปน
ขอจํากัดของการ
เปรียบเทียบ

ลักษณะผูกระทําผิด

โครงสรางของโครงการ

ผลลัพท

• เปนเยาวชนทําผิดติดนิสัยมาก
ที่สุด
• อายุตั้งแต 12-16 ป (1995) (เพิ่ม
เปนอายุ 18 ปในป 1999)
• มีประวัติกระทําผิดอยางนอย 5
ครั้งใน 12 เดือน และเพิ่งกอ
อาชญากรรมมาอยางนอย 1 คดี
ในชวง 2 เดือนที่ผานมา
• มากกวาครึ่งอยูในวัยศึกษาแต
ถูกไลออกจากโรงเรียน
• ประมาณ 25% เคยอยูในความ
ดูแลของหนวยงานทองถิ่น
• เยาวชน 2 ใน 3 มีปญหา
ยาเสพติดและแอลกอฮอล

• ระยะเวลารวมโครงการบื้องตน 6 เดือน
แตระยะเวลาเฉลี่ยการเขารวมโครงการ
จริงประมาณ 11.5 เดือน ในป 1995-96
และ 7.5 เดือนในป 1998-99
• การเขารวมโครงการเปนความสมัครใจ
• การติดตอกับเจาหนาที่ตัวตอตัว 3 ครั้ง
ตอสัปดาห ใชเวลาครั้งละ 1.5-2.5 ช.ม
• มีกิจกรรมกลุม/เดี่ยวในการปรับ
พฤติกรรมอาชญากรรม
• ใหการสงเคราะหดานการศึกษา การ
จางงาน
• ครอบครัวมีสวนรวม ผานการจัดกลุม
ครอบครัวอยางเปนทางการ หรือจาก
การติดตออยางไมเปนทางการดวย
วิธีการอื่นๆ

• เยาวชนสวนใหญเมีทัศนะทางบวกตอ
โครงการและเจาหนาที่อยางมาก
• ประสบความสําเร็จในการจัดใหเยาวชนกลับ
เขาเรียนตอ
• ประสบความสําเร็จนอยดานการจางงาน การ
ฝกอาชีพ และการไกลเกลี่ย
• การเขารวมโครงการชวยพัฒนา
ความสัมพันธในครอบครัว
• เยาวชน 81 คนมีคดีรวมกันทั้งหมด 801 คดี
ในชวง 12 เดือนกอนเขาโครงการ แตลดลง
เหลือ 681 คดีหลังเขาโครงการ 12 เดือน โดย
ลดลงถึง 15%
• เยาวชนกระทําผิดรายแรงนอยลงกวาเยาวชน
ในกลุมเปรียบเทียบ
• ปจจัยที่สงผลใหความเสี่ยงลดลงคือ การ
วาจางงาน การฝกอบรมและการสนับสนุน
จากครอบครัว

39

ตารางที่ 4 การศึกษาวิจัยเชิงประจักษ (Empirical Studies) ในประเทศสวีเดน
โครงการ
ขนาดกลุม
• ผูเขารวมโครงการ
โครงการทดลอง
3,800 คน
สอดสองดูแลแบบ
• ไมปรากฎขอมูลกลุม
เขมขนดวยเครื่องมือ
เปรียบเทียบ
อิเล็กทรอนิคส
(Intensive Supervision
Experiment
with
Electronic Monitoring
หรือ ISEM)
ประเทศสวีเดน (Sweden)
ชวงป 1994-1998

ลักษณะผูกระทําผิด

โครงสรางของโครงการ

ผลลัพท

ตองคําพิพากษาใหตองโทษจําคุก
อยางสูง 2 เดือน (ภายหลัง
เปลี่ยนเปนตองคําพิพากษา
ลงโทษจําคุก 3 เดือน)

• สมัครเขารวมโครงการ ISEM ไดตาม
จํานวนวันที่จะถูกลงโทษจําคุก
• เฝาระวังที่บาน (home monitoring) ดวย
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสติดตัว
• เยี่ยมบานโดยไมแจงลวงหนาสัปดาหละ 3
ครั้ง การเยี่ยมบานรวมถึงการตรวจลม
หายใจ ตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ/
เลือด
• ผูกระทําผิดจะตองใชเวลาโดยเฉลี่ย 30 ช.
ม. /สัปดาหที่ที่ทํางาน
• ผูกระทําความผิดจะไดรับอนุญาตใหออก
นอกบานเฉพาะเพื่อทํางาน ฝกอบรม
เรื่องของสุขภาพ และเพื่อเขาโปรแกรม
การแกไขฟนฟู
• การไมปฏิบัติตามเงื่อนไขจะมีผลใหถูก
สงไปรับโทษจําคุก

• 75% ของกลุมเปาหมายสมัครเขาโครงการ
ISEM และ 85% ของผูสมัครไดรับอนุญาต
ใหเขารวมกิจกรรมได
• ผูกระทําผิดและครอบครัวมีความคิดและ
แสดงออกทางบวกตอโครงการ
• ผูกระทําผิด 6% ที่ไมสามารถรวมโครงการ
จนจบ สวนใหญเกิดจากการฝาฝนขอหาม
เรื่องยาเสพติดและแอลกอฮอล หรือฝาฝน
เงื่อนไขอื่นๆ
• ผูรวมโครงการในป 1994-95 กระทําผิดซ้ํา
ภายใน 3 ป 26% ขณะที่กลุมเปรียบเทียบ
กระทําผิดซ้ํา 28%
• โครงการ ISEM ใชทรัพยากรที่นอยกวาการ
ลงโทษในรูปแบบอื่นๆ และไมรุนแรงเทา
การจําคุก
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ตารางที่ 5 การศึกษาวิจัยเชิงประจักษ (Empirical Studies) ในประเทศแคนาดา
โครงการ
ขนาดกลุม
• (quasi-experimental
โครงการควบคุม
methodology)
สอดสองแกไขฟนฟู
แบบเขมขน (Intensive • กลุมฟนฟูฯ ประกอบ
ดวยผูกระทําผิดที่ถูก
Rehabilitation
ปลอยตัวจากเรือนจํา
Supervison หรือ IRS
54 คน และผูถูกคุม
ความประพฤติ 17 คน
รวม 71 คน
• กลุมเปรียบเทียบ
จํานวน 100 คน จาก
เรือนจํา 2 แหงใน
พื้นที่ที่ไมไดนํา
โครงการ IRS มาใช
• จับคูกลุมตัวอยางทั้ง 2
กลุมดวยคะแนนความ
เสี่ยง

ลักษณะผูกระทําผิด
• เปนผูกระทําผิดที่ไมใช
ความรุนแรงและไมใช
ความผิดทางเพศ
• ตองคําพิพากษาให
ลงโทษจําคุกไมนอย
กวา 6 เดือน และ
• ผานการจําแนกอยูใน
กลุมที่มีความเสี่ยงปาน
กลาง

โครงสรางของโครงการ

ผลลัพท

• ผูพักโทษไดรับการบําบัดฟนฟูเฉลี่ย 65 ชั่วโมง ซึ่ง 87%
• เปนรูปแบบของโครงการแหลง
อยูจบโครงการ ผูถูกคุมประพฤติไดรับการบําบัดฟนฟู
เรียนรู (Learning Resources Program
74 ชั่วโมง อยูจนจบ 53%
หรือ LRP) และใชเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกสติดตาม
• 32% ของกลุมผูพักโทษทําผิดซ้ํา
35% ของกลุม ผูถูกคุมฯ ทําผิดซ้ํา
• ใชแนวคิดโครงสรางเขมแข็ง (highly
structured)
31%
ของกลุมผูตองขังในเรือนจําซึ่งเปนกลุม
เปรียบเทียบทําผิดซ้ํา
• ใชวิธีการทางกระบวนความคิดและ
พฤติกรรม (cognitive-behavioral
• พบวาการแกไขฟน ฟูและระดับความเสี่ยงมี
approach) ทุกเชา 4 ครั้งตอสัปดาห
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสรุปไดวา ผูทําผิดที่
มีความเสี่ยงสูงหากไดรับการแกไขแบบเขมงวดจะมี
รวมทั้งหมด 9 ชั่วโมง
อัตราการทําผิดซ้ําต่ํากวาผูที่มีความเสี่ยงสูงแตไมไดรับ
• เขากลุมจัดการความโกรธ (anger
การแกไขแบบเขมงวด (31.6% vs. 51.1%) ขณะที่ผูที่มี
management) กลุมความคิดเรื่อง
ความเสี่ยงต่ําที่ไดรับการดูแลแกไขเขมงวดมีอัตราการทํา
อาชญากรรม (criminal thinking)
ผิดซ้ําที่ 32% สูงกวาผูที่มคี วามเสี่ยงต่ําแตไมไดรับการ
และกลุมสารเสพติด รวมทั้งการให
แกไขอยางเขมงวด (14.5%)
คําปรึกษาแนะแนวรายบุคลล
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สรุป
ผลจากจากการศึกษาบทนี้ เปนประโยชนตอการพัฒนาแนวคิดและกําหนดรูปแบบ แนวทาง
ปฏิบัติเพื่อนําโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนมาใช โดยมีเนื้อหาสําคัญที่แสดงถึงความหลากหลายของ
โครงการแกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมขนที่เปนทีร่ ูจักในอังกฤษ เวลส และในอเมริกา ซึ่งมีความ
แตกตางกันอยางมากทั้งในดานเปาหมายและโครงสรางของโครงการ แมกระทัง่ ความหมายของคําวา
“เขมงวด”
แรงกระตุนทางการเมืองซึ่งอยูเบื้องหลังการดําเนินโครงการมีอยูเสมอจากความตองการ
แกปญหาความแออัดในเรือนจํา และตองการสรางความเขมแข็งใหสังคมเห็นวา “ไมออนขอใหกับ
อาชญากรรม” โครงการแกไขแบบเขมงวด เปนประโยชนมากเนื่องจากมีศักยภาพในการรวมเอาสวนดี
ตางๆของรูปแบบดานความยุติธรรม สังคมสงเคราะห และการใชสถิติวิธีการวิทยาศาสตรเขาดวยกัน แม
จะถูกมองวาเปนการยึดติดกับทฤษฎีการกระจายโทษ แตก็มีรากฐานทางทฤษฎีหลายแงมุมพยายามเชื่อม
ความสมเหตุสมผลของการยับยั้ง การทําใหสูญเสียความสามารถ และการแกไขฟนฟูทยี่ ังคงมีรูปแบบของ
การลงโทษแกแคน (retribution) และการสนับสนุนวิธกี าร “Just Deserts หรือรับโทษที่เหมาะสมกับ
ความผิด โครงการประเภทนี้จึงไดรับการยอมรับวาเปนทั้งมาตรการทางสังคมสงเคราะห (Welfare-based
interventions) มาตรการลงโทษอยางเปนสัดสวนกับการกระทําผิด (Proportionate intervention) มาตรการ
จัดการความเสี่ยง (Risk Management interventions) และมาตรการใชอํานาจ (Authoritarian
interventions) อยางไรก็ตาม รากฐานทางทฤษฎีเหลานีม้ ีขอจํากัดในตัวเอง โดยเฉพาะเรื่องการทําใหเสีย
ความสามารถ และการยับยั้งการกระทําผิด นอกจากนี้ยังมีความขัดแยงระหวางความสมเหตุสมผลทาง
ทฤษฎีกับเปาหมายทางการเมือง
ที่ชัดเจนคือแนวคิดทางหลักสังคมสงเคราะหกับการเพิ่มการลงโทษ
มาตรการใชอาํ นาจที่ตางจากการบริหารความเสี่ยงซึ่งเกีย่ วเนื่องสัมพันธกับการจัดการแกไขฟนฟูผูกระทํา
ผิดอีกดวย การลงโทษใหสมกับการกระทําผิดที่กอ หรือ Just Deserts” อาจจะขัดแยงกับ (1) ความตองการ
ทางการเมืองที่ตองการใหโครงการแกไขผูก ระทําผิดในชุมชนแบบเขมงวดเปนทางเลือกแทนการคุมขังที่
แทจริง (2) การสนับสนุนรูปแบบการสังคมสงเคราะหเพื่อขยายชวงเวลาในการแกไขออกไปเมือ่ จําเปน
(3) วิธีการที่ใชไดผลดี หรือ What Works ในการแบงประเภทของความเสี่ยงเนนเรื่องความเสีย่ งที่จะ
กระทําผิดซ้ํามากกวาเรื่องความรายแรงของการกระทําผิด ความหลากหลายไมแนนอนของหลักทฤษฎี
ทําใหมีความจําเปนที่จะตองมีการศึกษาเพิม่ เติมและใชการวิเคราะหอยางมีเหตุผลดวยวิธีการทางสถิติ
คําถามที่สําคัญคือ โครงการแกไขผูกระทําผิดในชุมชนแบบเขมงวดสามารถปฏิบัติไดจริงตามทฤษฎีที่ตั้ง
ไวหรือไม ประสบความสําเร็จกับกลุมที่มคี วามเสี่ยงสูงหรือไม สามารถรวมสวนตางๆของการควบคุม
และการเอาใจใสเขากันไดหรือไม สามารถแกปญหาของผูกระทําผิดและลดปริมาณการกออาชญากรรม
ซ้ําและโทษคุมขังทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไดหรือไม และสามารถรักษาความเชือ่ มั่นของนักกฎหมาย
เจาหนาทีต่ ํารวจ ผูพิพากษา และชุมชนทองถิ่นไดหรือไม
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บทที่ 3
โครงการทดลองการคุมประพฤติแบบเขมขนในประเทศไทยเ
การคุมประพฤติแบบเขมขน (ISP) เปนมาตรการที่ยังไมเคยมีการนํามาใชในประเทศไทยมา
กอน จึงจําเปนตองมีการศึกษาเพื่อหารูปแบบแนวทางที่เหมาะสมกับการจํานํามาใชในสังคมไทย ดังนั้น
จึงเกิดโครงการทดลองการคุมความประพฤติแบบเขมขนขึ้นเปนครั้งแรก ที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสีมา สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาสีคิ้ว และสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสีมาสาขาบัวใหญ ซึง่ สามารถจําแนกขอมูลพื้นฐานเกีย่ วกับสํานักงานทั้ง 3 สํานักงานไดดังนี้
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เปนสํานักงานขนาดใหญพิเศษ เปดดําเนินงาน
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2531 มีอัตรากําลังสวนราชการ 91 คน อาสาสมัครคุมประพฤติ 241 คน และสมาชิก
เครือขายยุติธรรมชุมชน 3,519 คน ปริมาณงานเฉพาะในสวนภารกิจการควบคุมสอดสองผูกระทําผิดใน
ชุมชนนับถึงเดือนสิ้นป พ.ศ. 2551 ทั้งสิ้น 14,781 คดี โดยมีอัตราเฉลี่ย 778 คดีตอพนักงานคุมประพฤติ 1
คน นอกจากนั้นยังยังมีคดีฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด พ.ศ. 2545 นับเฉพาะผูที่คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพยาเสพติดวินิจฉัยใหรับการแกไข
ฟนฟูโดยสํานักงานคุมประพฤติจํานวน 1,034 คดี
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาสีคิ้ว เปนสํานักงานขนาดกลาง เปด
ดําเนินงานเมื่อ 6 กุมภาพันธ 2541 ปจจุบัน มีอัตรากําลังของราชการ 28 คน อาสาสมัครคุมประพฤติ 159
คน และสมาชิกเครือขายยุติธรรมชุมชน 545 คน ปริมาณงานเฉพาะในสวนภารกิจการควบคุมสอดสอง
ผูกระทําผิดในชุมชนนับถึงเดือนสิ้นป พ.ศ. 2551 ทั้งสิ้น 1,368 คดี โดยมีอัตราเฉลีย่ 684 คดีตอพนักงาน
คุมประพฤติ 1 คนเ และ มีคดีฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตามพรบ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พ.ศ. 2545 นับเฉพาะผูทคี่ ณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพยาเสพติดวินจิ ฉัยใหรับการแกไขฟน ฟูโดย
สํานักงานคุมประพฤติจํานวน 252 คดี
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ เปนสํานักงานขนาดเล็ก เปด
ดําเนินงาน เมือ่ 19 กรกฎาคม 2547 ปจจุบนั มีอัตรากําลังของราชการ 21 คน อาสาสมัครคุมประพฤติ 15
คน และสมาชิกเครือขายยุติธรรมชุมชน 951 คน ปริมาณงานเฉพาะในสวนภารกิจการควบคุมสอดสอง
ผูกระทําผิดในชุมชนนับถึงสิ้นป พ.ศ. 2551 ทั้งสิ้น 1,489 คดี โดยมีอัตราเฉลี่ย 495 คดีตอพนักงานคุม
ประพฤติ 1 คน และ มีคดีฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตามพรบ.ฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.
2545
นับเฉพาะผูทคี่ ณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพยาเสพติดวินจิ ฉัยใหรับการแกไขฟน ฟูโดย
สํานักงานคุมประพฤติจํานวน 105 คดี
สํานักงานคุมประพฤติทั้ง 3 สํานักงาน สมัครเขารวมโครงการทดลองและไดรับเลือกให
ดําเนินการในครั้งนี้ในฐานะเปนตัวแทนของสํานักงานคุมประพฤติที่มีขนาดตางๆ กัน ดวยเหตุที่ทั้ง 3

44

สํานักงานมีปริมาณคดีมากกวามาตรฐาน
อยูในพืน้ ที่ไมหางไกลเกินกวาที่ผูวจิ ัยจะติดตามการดําเนิน
โครงการทดลองไดทั่วถึง
และแตละสํานักงานยังมีความพรอมในดานบุคลากรทั้งฝายเจาหนาที่และ
อาสาสมัคร ซึ่งมีความสมัครใจเขารวมโครงการทดลอง
ขั้นตอนการดําเนินโครงการทดลองการคุมประพฤติแบบเขมขน
การดําเนินโครงการทดลองการคุมประพฤติแบบเขมแบงไดเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมโครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขน
ผูวิจัยไดดําเนินการเตรียมความพรอมกอนการดําเนินโครงการทดลอง ดังนี้
1. สรุป วิเคราะห ขอมูล และบูรณาการความรูจากการศึกษาโครงการคุมประพฤติแบบ
เขมขนในตางประเทศ และ การดําเนินงานคุมประพฤติ งานอาสาสมัครคุมประพฤติ
และเครือขายยุติธรรมชุมชนในประเทศไทย
2. สรางกรอบแนวคิดโครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขนสําหรับประเทศไทย
3. ใหความรูเกี่ยวกับการคุมประพฤติแบบเขมขน และกรอบแนวคิดโครงการทดลอง
แกพนักงานคุมประพฤติ คัดเลือกเจาหนาที่ที่สมัครใจเขารวมโครงการ
4. ออกแบบรูปแบบจําลอง ทีมงานรวมพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัคร(probation
officer-volunteer team work model) เพื่อปฏิบัติงานคุมประพฤติแบบเขมขน
5. ออกแบบขั้ น ตอนการดํ า เนิ น โครงการทดลองคุ ม ประพฤติ แ บบเข ม ข น สํ า หรั บ
ประเทศไทย (Thai intensive supervision probation Model หรือ TISP model)
6. ออกแบบการควบคุมและแกไขฟนฟูผูกระทําผิดกลุมเสี่ยงในโครงการทดลองฯ
7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาโครงสรางทีมปฎิบัติงาน รวมถึงรูปแบบและ
ขั้นตอนการดําเนินโครงการทดลอง และคัดเลือกอาสาสมัครเขารวมโครงการ
8. ผลิต VCD การปฐมนิเทศผูกระทําผิด และคูมือการปฐมนิเทศ
9. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานโครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขน
10. จัดฝกอบรม และฝกปฎิบัติทีมงานโครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขน
หลังจากการดําเนินงานตาม ขอ 1-7 จึงไดรูปแบบจําลองขั้นตอนการดําเนินโครงการทดลอง
คุมประพฤติแบบเขมสําหรับประเทศไทย (Thai intensive supervision probation project Model หรือ
TISP model) ที่พรอมจะนําไปใช และใชเปนแนวทางในการจัดทําเครื่องมือในการดําเนินโครงการ
ทดลองตามที่ ปรากฏ ในขอ 8 และ 9 จากนั้นจึงจัดใหมีการฝกอบรมอาสาสมัครที่สมัครใจรวมโครงการ
ทดลองจํานวน 30 ราย แลวจึงคัดสรรอาสาสมัครเขารวมโครงการทดลองจํานวน 15 ราย

43

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดรูปแบบจําลองขั้นตอนการดําเนินโครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขน
สําหรับประเทศไทย (Thai intensive supervision probation model หรือ TISP)

1. พบพคป./ทีมงานIISP ทุก 10 วันตอครั้งในระยะ 3 เดือนแรก
2. Attitude test/ pre-test & post test/Self Esteem-test
3. เยี่ยมเรือนจํา
4. โครงการอบรม เชน อบรมธรรมะ อบรมวิชาชีพ ฯลฯ
5. การแกไขฟน ฟูเฉพาะทาง เชน
• แนะแนวรายบุคคล
• กลุมบําบัด
• วิถีพุทธ ฯลฯ
7. ทํางานบริการสังคม ตามประเภทการกระทําผิดและ/ความจําเปนของผูกระทําผิด
8. การใหการสงเคราะห

ผาน

9. ประเมินพฤติกรรม
 พนการคุมประพฤติ



เปลี่ยนเปนคุมประพฤติแบบปกติ

ไมผาน
 ขยายเวลาคุมประพฤติแบบ
เขมขน และ/หรือเพิ่มความเขม
ในการคุมความประพฤติ
 รายงานผิดเงื่อนไข
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11. กําหนดกลุมและวิธีการหาประชากร และขนาดของประชากร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ผูถูกคุมความประพฤติผูใหญ ของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาที่
ศาลมีคําสั่งคุมประพฤติ ตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา 56 ในชวง เดือน
มกราคม 2551 ถึงสิ้นเดือนเมษายน 2551 ที่ผานการจําแนกจากแบบประเมินผู
ถูกคุมความประพฤติ (คป.4 ข)แลว ปรากฏเปนผูมีความเสี่ยงระดับสูง ระดับ
(01) ไดขนาดประชากร 2,428 คน
2) ผูถูกคุมความประพฤติเยาวชน ของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
ที่เขาสูสํานักงานคุมประพฤติ ชวง เดือนธันวาคม 2550 ถึงสิ้นเดือนมกราคม
2551 ที่ผานการจําแนกจากแบบประเมินผูถูกคุมความประพฤติ (คป.4 ข)แลว
ปรากฏเปนผูมีความเสี่ยงระดับสูง ระดับ (01) ไดขนาดประชากร 225 คน
3) ผูรับการฟ น ฟูส มรรถภาพ ตามพรบ.ฟน ฟู ส มรรถภาพผูติ ด ยาเสพติ ด ฯ ของ
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาที่คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดมีคําวินิจฉัยใหรับการฟนฟูสมรรถภาพในป พ.ศ. 2551 มีขนาด
ประชากรจํานวน 125 คน
4) ผูถูกคุมความประพฤติเยาวชน ของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาสีคิ้ว ที่คดีเขาสูสํานักงาน ในชวงเดือนกุมภาพันธ 2551 ถึงเดือนมิถุนายน
2551 ที่ผานการจําแนกจากแบบประเมินผูถูกคุมความประพฤติ (คป.4 ข)แลว
ปรากฏเปนผูมีความเสี่ยงระดับสูง ระดับ (01) ไดขนาดประชากรจํานวน 52 คน
5) ผูถูกคุมความประพฤติผูใหญ ของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาบัวใหญ ที่ศาลสั่งคุมประพฤติ ในชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนมิถุนายน
2551 ไดขนาดประชากร จํานวน 424 คน และผูถูกคุมความประพฤติเยาวชน ที่
คดีเขาสูสํานักงานคุมประพฤติ ในชวง เดือนมีนาคม 2550 ถึง เดือนธันวาคม
2550 ที่ผานการจําแนกจากแบบประเมินผูถูคุมความประพฤติ (คป.4 ข)แลว
ปรากฏเปนผูมีความเสี่ยงระดับสูง ระดับ (01) ไดประชากรจํานวน 69 คน
12. ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ในการกําหนดกลุม
ตัวอยางของผูกระทําผิดที่ผานการจําแนกแลววาอยูในกลุมเสี่ยง จํานวน 100 คนแรก
เขาเปนเปนกลุมทดลอง (treatment group)ในโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน

43

ระยะที่ 2 ดําเนินโครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขน
ในขั้นตอนนี้ใชระยะเวลาในการดําเนินโครงการเปนเวลานาน 6 เดือน โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ดังนี้
1. จัดทีมดําเนินโครงการทดลอง 5 ทีม โดยสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมามี
ทีมงาน 3 ทีมแตละทีมประกอบดวยเจาหนาที่ 1 คน อาสาสมัคร 3 คน ดูแลผูกระทํา
ผิดทีมละ 20 คน รวมมี เจาหนาที่. 4 คน อาสาสมัคร 9 คน สําหรับผูกระทําผิด 60 คน
สวนสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว และสาขาบัวใหญ ดําเนิน
โครงการทดลองสํานักงานละ 1 ทีม แตละสํานักงาน.มี พนักงานคุมประพฤติหัวหนา
ทีม 1 คน อาสาสมัคร 3 คน ดูแลผูกระทําผิดสํานักงานละ 20 คน

แผนภูมิที่ 2 รูปแบบจําลอง (model) โครงสรางทีมงานรวมพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุม
ประพฤติในการดําเนินโครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขน

ผูอํานวยการสํานักงาน

หัวหนากลุมงานฯ
พคป.หัวหนาทีม

พคป.หัวหนาทีม

พคป.หัวหนาทีม 1
ผูทําผิด.

อาสา1

(20 คน)
อาสา3

พคป.หัวหนาทีม 2
อาสา2

อาสา1

ผูทําผิด.

(20 คน)
อาสา3

อาสา2
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2.

ดําเนินโครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขนตามขั้นตอน ตามแผนภูมิ ที่ 3 ดังนี้
แผนภูมิที่ 3 –ขั้นตอนการดําเนินโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน

3.
10 วันแรกของการคุมความประพฤติ
1. 4.ลงทะเบียน (อส.)
2. 5.ปฐมนิเทศ (อส.)
3. 6.แจงเงื่อนไขและกําหนดรายงานตัว (อส.)
4. 7.เขียนแผนที่บาน (อส.)
5. พิมพลายนิ้วมือ- เก็บปสสาวะ-(จนท.)

8.

6. บันทึกถอยคําเบื้องตน (พคป.+ อส.)

9.

7. Attitude test/ pre-test & post test (พคป.)

10.

วันที่ 11-30/31 ของเดือนที่ 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประชุมทีมงานเพื่อกําหนดแผนฯ (พคป.)
ตรวจสุขภาพกาย-จิต-(สงตอ)
สอดสองผูถูกคุมฯ (พคป.+ อส.)
ประสานครอบครัว(พคป.+ อส.)
เยี่ยมเรือนจํา(พคป.+ อส.)
รับรายงานตัว (พคป.+ ยช)
สอดสองผูถูกคุมความประพฤติ
ประชุมทีมงานเพื่อประเมินผลและปรับแผน

8. วิเคราะห-จําแนก-(พคป.)

11.

เดือนที่ 2-5
เดื12.
อนที่ 6

1. รับรายงานตัว (พคป.+ อส.)
13.
2. ออกสอดสอง (พคป.+ อส.)
3.14.รวมกิจกรรมเแกไขฟนฟู/CS (พคป.+ อส.)
4.15.ใหการสงเคราะหตามแผน(พคป.+ อส.)
5. ประชุมทีมงานเพื่อประเมินผลและปรับ
16.
แผนการแกไข ครั้งที่ 2 (พคป.+ อส.)
6.17.จัดทํารายงาน (พคป.+ อส.)
18. • การประเมินพฤติกรรม
19. • รายงานพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป
7. สงเคราะหหลังปลอย (ถาครบกําหนดคุมฯ)

1.
2.
3.
4.
5.

รับรายงานตัว (พคป/ อส.)
ออกสอดสอง (พคป/ อส.)
รวมกิจกรรมเแกไขฟนฟู /CS (พคป.+ อส)
ใหการสงเคราะหตามแผน (พคป.+ อส.)
ประชุมทีมงานเพื่อประเมินผลและปรับ
แผนการแกไขฯ (พคป.+ อส.)
6. จัดทํารายงาน(พคป.+ อส.)
• การประเมินพฤติกรรม
• รายงานพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป

20.



21.



(พคป.+ อส.)
ประเมินโปรแกรม
เปรียบเทียบกับการคุม
ประพฤติแบบปกติ

•
•
•
•



พนการคุมประพฤติดวยดี
เปลี่ยนเปนคุมประพฤติแบบปกติ
ขยายเวลาคุมประพฤติแบบเครงครัด
และ/หรือเพิ่มความเขมขนในการคุม
ประพฤติ

อัตราการเพิกถอนการคุมความประพฤติอันเนื่องมาจากการไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
/การถูกจับกุมดําเนินคดีอาญาใหมในระหวางการคุมประพฤติ
อัตราการกระทําผิดซ้ําในระหวางการคุมประพฤติ
อัตราการกระทําผิดซ้ําหลังจากคุมประพฤติไปแลว 6 เดือน
ความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน
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3.

ระหวางการดําเนินโครงการทดลอง ผูวิจัย ไดไปนิเทศ ติดตามผลเปนระยะตลอด
ระยะเวลา 6 เดือน เพื่อดูความกาวหนาของโครงการ และเพื่อใหคําปรึกษาแนะนํา
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น

ระยะที่ 3 การวิจัยประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขน
ในขั้นตอนการประเมินผลโครงการทดลอง ผูวิจัยใชวิธีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธของ
ผูกระทําผิดในโครงการทดลองกับผลสัมฤทธของผูกระทําผิดในกลุมเปรียบเทียบที่ไดมาจากวิธีการเลือก
ตัวอยางแบบจับคู (Matched comparison cases) กับกลุมตัวอยางในโครงการทดลอง ในดาน เพศ ฐาน
การกระทําความผิด ระดับความเสี่ยงในการกระทําผิดซ้ํา ชวงเวลาการเขาสูกระบวนการคุมประพฤติ
ซึ่งขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย ปรากฏตาม บทที่ 4 วิธีดําเนินการวิจัย
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บทที่ 4
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัย เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนําเครือขายยุติธรรมชุมชนมาใชในการคุม
ประพฤติแบบเขมขนในประเทศไทย” เปนการวิจัยและพัฒนา (research and development) ที่ใชแบบ
แผนการวิจัย (research design) แบบผสมผสาน เริ่มดวยการใชวิธีการวิจยั เอกสาร (documentary research).
ในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและใชการวิธีวิจัยกึ่งทดลอง (quasi -experimental research)
โดยมีกลุมทดลอง และกลุมเปรียบเทียบ (treatment and comparison group design) เพือ่ อธิบาย
ความสัมพันธเชิง “เหตุ” และ “ผล” ของตัวแปร คือการคุมประพฤติแบบเขมขน และพฤติกรรมของ
ผูกระทําผิด โดยการเปรียบเทียบผลการคุมความประพฤติของผูกระทําผิดในกลุมทดลอง และกลุม
เปรียบเทียบ นอกจากนั้นยังใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยวิธีการสนทนากลุม (focus
group) และการวิจัยเชิงปริมาณ (quatitative research) ดวยการใชแบบสอบถาม (questionaires) และแบบ
เก็บขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีรายละเอียดที่สามารถกลาวไดตามลําดับดังตอไปนี้
1. -ขั้นตอนการศึกษาวิจัย
2. ตัวแปรในการวิจัย
3. ขอมูลและแหลงขอมูล
4. ประชากร กลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง
5. กลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง
6. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
7. การทดสอบเครื่องมือ
8. การเก็บรวบรวมขอมูล
9. การวิเคราะหขอมูล
10. ระยะเวลาทําการวิจัยและแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการวิจัยเปน 4 ระยะ ดังตอไปนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาปญหาและความตองการในการพัฒนาการปฏิบัตงิ านคุมประพฤติ
ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1. ศึกษาและการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาการดําเนินงานคุมประพฤติ และการจัดการ
กับผูกระทําผิดกลุมเสี่ยง ตลอดจนระเบียบและวิธีการปฎิบัติงานควบคุมสอดสอง
ผูกระทําผิด และแนวคิดการดําเนินงานอาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือขายยุติธรรม
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ชุมชนในประเทศไทย รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐ กระทรวงยุติธรรม และ
กรมคุมประพฤติ
2. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและการนําโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนไปใชปฏิบัติ จาก
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ
3. วิเคราะห และบูรณการองคความรูที่ไดจาก ขอ 1-2 เพื่อสรางกรอบแนวคิดในการ
กําหนดรูปแบบโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนในประเทศไทย
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบโครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขน
ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. ออกแบบ รูปแบบทีมงานรวมพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัคร(probation officervolunteer team work model) เพื่อปฏิบัติงานคุมประพฤติแบบเขมขน
2. ออกแบบขั้นตอนการดําเนินโครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขนสําหรับประเทศ
ไทย (Thai intensive supervision probation model หรือ TISP model)
3. ออกแบบแนวทางการควบคุมและโปรแกรมการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดกลุมเสี่ยงใน
โครงการทดลองฯ
4. พัฒนารูปแบบทีมงาน ขั้นตอนการดําเนินโครงการทดลอง และแนวทางการควบคุม
และแกไขผูกระทําผิด โดยการมีสวนรวมของทีมงานโครงการทดลอง
5. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานตามโครงการทดลอง
6. ฝกอบรมทีมงานโครงการทดลอง
ระยะที่ 3 การดําเนินโครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขน
ในขั้นตอนนี้ใชระยะเวลาในการดําเนินโครงการเปนเวลานาน 6 เดือน โดยผูวิจัยไดกําหนด
พื้นที่ และกลุมตัวอยางในการดําเนินโครงการทดลองเปน 3 พื้นที่รวม 5 กลุม ดังนี้
1. พื้ น ที่ สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด นครราชสี ม า ดํ า เนิ น โครงการทดลองกั บ
ผูรับบริการ 3 กลุม คือ
1.1 กลุมผูถูกคุมความประพฤติที่เปนผูใหญตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56
จํานวน 20 ราย
1.2 กลุมผูถูกคุมความประพฤติที่เปนเด็กและเยาวชน จํานวน 20 ราย
1.3 กลุมผูกระทําผิดที่ไดรับการพักโทษ/ลดวันตองโทษ จํานวน 20 ราย
2. พื้นที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาสีคิ้ว ดําเนินโครงการทดลองกับ
ผู รั บ บริ ก าร กลุ ม ผู ถู ก คุ ม ความประพฤติ ที่ เ ป น ผู ใ หญ ต ามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 56 จํานวน 20 ราย
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3. พื้นที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ ดําเนินโครงการทดลอง
กับผูรับบริการ กลุมผูถูกคุมความประพฤติที่เปนเยาวชน จํานวน 20 ราย
ระยะที่ 4 การวิจัยประเมินผลสัมฤทธิ์
ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1. สรางเครื่องมือการเก็บขอมูลประกอบดวย ประเด็นการสนทนากลุม แบบสอบถาม
และแบบเก็บขอมูล
2. ทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาโครงสรางและดานเทคนิคเนื้อหา และระเบียบวิธีวิจัย
ทดสอบ นําไปทดลองใช (try out) และปรับปรุงแกไขเครื่องมือการวิจัย
3. เก็บขอมูลจากทีมงานรวมพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัคร โดยวิธีการสนทนา
กลุมเพื่อถอดบทเรียนในการดําเนินโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน และเพื่อรวบรวม
ปญหา ขอเสนอแนะ เปนแนวทางสําหรับการแกไขและปรับปรุง สื่อ คูมือ และวิธีการ
ปฎิบัติงานโครงการคุมประพฤติเขมขนเมื่อมีการนําไปใชปฏิบัติจริง
4. เก็บขอมูลจากกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการคุม
ประพฤติ
5. เก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม จากกลุมทีมงานรวมพนักงานคุมประพฤติและ
อาสาสมัคร กลุมผูกระทําผิดทั้ง 5 กลุม กลุมครอบครัวของผูกระทําผิด ทั้ง 5 กลุม
กลุมประชาชนที่มีผูกระทําผิดในโครงการทดลองพักอาศัยอยู
6. วิเคราะหและแปลผลขอมูล
7. จัดทํารางสรุปรายงานการศึกษาวิจัย เพื่อนําเสนอในการสัมมนาผลการวิจัยครั้งที่ 1
8. จัดการสัมมนาผลการวิจัยครั้งที่ 1 และเก็บขอมูลจากผูเขารวมการสัมมนาเพื่อใชในการ
ปรับปรุงโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน และประมวลแนวโนมความเปนไปไดใน
การนํารูปแบบทีมงานรวม และโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนมาใชในประเทศไทย
9. จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ และเผยแพรผลการวิจัย
ตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย
1. ตัวแปรอิสระ คือ การคุมประพฤติแบบเขมขนโดยทีมงานรวมพนักงานคุมประพฤติ
และอาสาสมัคร (ทีมคุมประพฤติเขมขน)
2. ตัวแปรตาม มี 2 ลักษณะ คือ
(1) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูกระทําผิดที่ไดรับการแกไขฟนฟูในชุมชน
ไดแก การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด และการกระทําผิดซ้ํา
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(2)

ความพึงพอใจตอการคุมประพฤติแบบเขมขนของผูปฏิบัติงานคุมประพฤติ
ผูกระทําผิด ครอบครัวและผูใกลชิดผูกระทําผิด และประชาชน

แผนภูมิที่ 4 กรอบแนวคิดความสัมพันธระหวางตัวแปรในการศึกษาผลสัมฤทธ
โครงการคุมประพฤติแบบเขมขน
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การคุมประพฤติแบบเขมขนโดย
ทีมงานรวมพนักงานคุมประพฤติ
และอาสาสมัคร
- ทีมงานฯ ทําการประชุมกลุม
(case conference) และประเมิน
พฤติการณผูกระทําผิดทุกเดือน
- พคป./ทีมงาน และผูกระทําผิด
พบกัน ทุก 10 วันตอครั้งใน
ระยะ 3 เดือนแรก และ 1 เดือน
ตอครั้งในระยะ 3 เดือนหลัง
- เยี่ยมเรือนจํา
- รวมโครงการอบรม
- รับการแกไขฟน ฟูเฉพาะทาง
อยางใกลชิด
- ทํางานบริการสังคมตาม
ประเภทการกระทําผิด
- รับการดูแลสงเคราะหอยาง
ใกลชิด

- อัตราการฝาฝนเงื่อนไขที่ศาลกําหนด
- อัตราการกระทําผิดซ้ํา
- อัตราการไมปฎิบัติตามคําวินิจฉัยของ
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติด

-

-

-

-

ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานคุม
ประพฤติ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
(ผูกระทําผิด)
ความพึงพอใจของครอบครัวและผู
ใกลชิดผูกระทําผิด
ความพึงพอใจของประชาชน
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ขอมูลและแหลงขอมูล
ขอมูลที่ทําการศึกษาแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) เปนขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม ซึ่งรวบรวม
โดยการเก็บขอมูลภาคสนามจากกลุมตัวอยางที่กําหนด
2. ขอมูลทุติยภูม(ิ secondary data) แบงไดเปน 2 สวน คือ
2.1 ขอมูลไดจากการคนควารวบรวมขอมูล เอกสาร ตําราวิชาการ บทความทาง
วิชาการ วิทยานิพนธ ผลการวิจัย ขอมูลทางสถิติจากหนวยงานของรัฐบาล เอกชน
และอื่นๆ รวมทั้งคนหาขอมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซดตางๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 ขอมูลจากสํานวนการควบคุมสอดสอง และสํานวนคดีแกไขฟนฟูของผูกระทําผิด
ในกลุมทดลอง และกลุมปรียบเทียบ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรเปาหมายในการศึกษาแบงไดเปน 4 กลุมหลัก คือ
1. ประชากร/กลุมตัวอยางผูกระทําผิด
1.1 ประชากรผูถูกคุมความประพฤติผูใหญตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ที่
ศาลมีคําสั่งใหคุมความประพฤติ ในป พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2551 ซึ่งผานการ
จําแนกโดยแบบประเมินผูถูกคุมความประพฤติ (คป.4 ข) วาเปนผูมีความเสี่ยงสูง
ตอการกระทําผิดซ้ําในระดับ 01 และ 02 ในความรับผิดชอบของสํานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 2,428 คน และในความรับผิดชอบของ
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ จํานวน 424 คน รวม
ประชากรทั้งสิ้น จํานวน 2,852 คน
1.2 ผูถูกคุมความประพฤติเยาวชนที่เขาสูสํานักงานคุมประพฤติในป พ.ศ.2550 ซึ่ง
ผานการจําแนกวาเปนผูที่มีความเสี่ยงสูงตอการกระทําผิดซ้ําในระดับ 01 และ 02
ที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา จํานวน.
225 คน สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาสีคิ้ว จํานวน 52 คน และ
อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัว
ใหญ จํานวน 69 คน รวมประชากรทั้งสิ้นจํานวน 346 คน
1.3 ผูรับการฟนฟูสมรรถภาพที่คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีคํา
วินิจฉัย ในป พ.ศ.2551 ใหรับการแกไขฟนฟูดวยวิธีการคุมความประพฤติ และ
ไดรับการประเมินวามีความเสี่ยงสูงตอการกระทําผิดซ้ํา จํานวน 125 คน
กลุมตัวอยาง จากประชากรทั้ง 3 กลุมนี้ไดรับการเลือกตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เพื่อเขากลุมทดลอง และวิธีการเลือก
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ตั ว อย า งสํ า หรั บ กลุ ม เปรี ย บเที ย บด ว ยการจั บ คู เ ปรี ย บเที ย บรายคดี (Matched
comparison cases) แบบจับคูประชากร (demographic matching) ตามลักษณะของ
กลุมทดลอง เชน เพศ อายุ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ฐานความผิดในคดี
ที่ศาลมีคําสั่งใหคุมความประพฤติ ระดับความเสี่ยงในการกระทําผิดซ้ํา ชวงเวลา
การเขาสูกระบวนการคุมประพฤติ เขากลุมควบคุม โดยจําแนกกลุมตัวอยางตาม
พื้นที่โครงการทดลองได ดังนี้
(1) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา มีกลุมทดลองประกอบดวยผู
ถูกคุมความประพฤติผูใหญ จํานวน 20 คน ผูถูกคุมความประพฤติที่เปน
เยาวชนจํานวน 20 คน และผูรับการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 20 คน กลุม
เปรียบเทียบ ประกอบดวยผูถูกคุมความประพฤติผูใหญ จํานวน 20 คน ผู
ถูกคุมความประพฤติที่เปนเยาวชน จํานวน20 คน และผูรับการฟนฟู
สมรรถภาพ จํานวน20 คน
(2) สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด นครราชสี ม าสาขาสี คิ้ ว มี ก ลุ ม ทดลอง
ประกอบดวยผูถูกคุมความประพฤติที่เปนเยาวชนจํานวน 20 คน และกลุม
เปรียบเทียบ ประกอบดวยผูถูกคุมความประพฤติเยาวชน จํานวน 20 คน
(3) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ มีกลุมทดลอง
ประกอบดวยผูถูกคุมความประพฤติผูใหญ 13 คน และผูถูกคุมความ
ประพฤติเยาวชน จํานวน 7 คน กลุมเปรียบเทียบ ประกอบดวยผูถูกคุม
ความประพฤติผูใหญ 13 คน และผูถูกคุมความประพฤติเยาวชน 7 คน
รวมมีกลุมตัวอยางซึ่งเปนกลุมทดลอง ซึ่งถูกจัดเขาโครงการคุมประพฤติ
แบบเขมขน จํานวน 100 คน และกลุมควบคุมซึ่งไดรับการคุมประพฤติตามแบบปกติ
จํานวน 100 คน จากทั้ง 3 สํานักงาน
2. ประชากรกลุ ม พนั ก งานคุ ม ประพฤติ และอาสาสมั ค ร (เครื อ ข า ยยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน/
อาสาสมัครคุมประพฤติ) ผูปฏิบัติหนาที่ในโครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขน
จํานวน 21 คน ซึ่งไดรับการเก็บขอมูลทุกคนโดยไมมีการสุมตัวอยาง
3. ประชากรกลุมครอบครัวและผูใกลชิดผูกระทําผิดในโครงการทดลอง จํานวน 100
ครอบครัว ไมมีการสุมตัวอยาง โดยผูวิจัยกําหนดใหมีตัวแทนครอบครัว/ผูใกลชิด
ครอบครัวละ 1 คน รวมมีกลุมตัวอยาง 100 คน
4. ประชากรกลุมประชาชนในเขตพื้นที่ที่ผูกระทําผิดในโครงการทดลองพักอาศัยอยูมาก
ที่สุด คือหมูบานโตนด หมูที่ 2 ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา.ซึ่ง มี
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ประชากรทั้งสิ้น 890 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง (sample size) โดยใชสูตรที่ไดรับ
การพัฒนาใหสามารถลดขนาดตัวอยางลงได คือ
n =

N
2 + N (d ) 2

ไดกลุมตัวอยางขนาด 154 ราย ซึ่งใหความเชื่อถือได 93 % โดยใหมีความคลาดเคลื่อน
7 % ( d = .07) สูตรนี้สามารถใชสุมตัวอยางที่เปนตัวแทนประชากรไดอยางเหมาะสม
เมื่อจํานวนประชากรมีมากกวา 176 ราย (อภินันท จันตะนี, 2550 : 29)
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
1. ประเด็นการสนทนากลุม (focus group) สําหรับทีมงานรวมในโครงการทดลองเพื่อ
ถอดบทเรียนการดําเนินโครงการคุมประพฤติเ ขม และรวบรวมปญหาอุปสรรค
ตลอดจนขอเสนอแนะในการปฎิบัติงาน
2. แบบเก็บ ขอ มูลจากสํา นวนคดีค วบคุ ม และสอดส อง และสํ า นวนการแกไ ขฟน ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดของกลุมตัวอยางทั้งกลุมทดลอง และกลุมเปรียบเทียบ
3. แบบสอบถาม (questionnaires) รวม 4 ชุด สําหรับกลุมผูกระทําผิดในโครงการ
ทดลอง กลุมพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัคร กลุมครอบครัวและผูใกลชิด และ
กลุมประชาชน
แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป
ส ว นที่ 2 เกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ และความเห็ น เกี่ ย วกั บ โครงการคุ ม
ประพฤติแบบเขมในประเทศไทย
แบบสอบถามในสวนที่ 1 และ 2 ที่ใชเก็บขอมูลจากกลุมผูกระทําผิด กลุมครอบครัว
และผูใกลชิดผูกระทําผิด และกลุมประชาชน มีลักษณะ เปนแบบสอบถามปลายปด ที่มีคําตอบใหผูตอบ
เลือกตอบขอที่ตรงกับความคิดเห็นของผูตอบมากที่สุด โดยสวนทายของทุกขอเปนแบบปลายเปดโดยมี
ชองวางใหลงขอความในกรณีที่คําตอบที่มีอยูไมครอบคลุมความคิดเห็นของผูตอบ
ระดับการเห็นดวย
สํ า หรั บ กลุ ม ที ม งานปฏิ บั ติ ง านโครงการทดลอง และผู ก ระทํ า ผิ ด กลุ ม ทดลอง
แบบสอบถามในสวนที่ 1 มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด แตสวนที่ 2 มีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) ซึ่งประยุกตมาจากการสรางแบบวัดทัศนคติของลิเคอรท (Likert, 1932) โดย
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แบง เปน 5 ระดับ คือ
คะแนน 5.00 – 4.24
มากที่สุด
หมายถึง
มีความเห็นดวยมากที่สุด
คะแนน 4.23 – 3.43
มาก
หมายถึง
มีความเห็นดวยมาก
คะแนน 3.42 – 2.62
ปานกลาง
หมายถึง
มีความเห็นดวยปานกลาง
คะแนน 2.61 – 1.81
นอย
หมายถึง
มีความเห็นดวยนอย
คะแนน 1.80 – 1.00
นอยที่สุด
หมายถึง
มีความเห็นดวยนอยที่สุด
คะแนน 0 ไมมีขอมูล
สวนที่ 3 ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด (open response
questions) เพือ่ เปดโอกาสใหผูตอบไดตอบคําถามอยางอิสระ
การทดสอบเครื่องมือ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม (questionnaires) ทั้ง 4 ชุด ที่สราง
ขึ้นไปหาความตรง (validity) ตามจุดประสงคที่กําหนด และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาความ
เหมาะสมดานภาษาเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขโดยนําไปใหผูทรงความรูพิจารณาขอความในแบบสอบถาม
และนําแบบสอบถามไปทดลองใช (try–out) กับประชากรที่มิใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน จากนั้นนํา
แบบสอบถามที่ทดลองใชแลวมาปรับปรุง และนําไปหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีของ Conbach ที่เรียกวา
“สัมประสิทธแอลฟา” (alpha-coefficient) เพื่อใหคําตอบของปญหาหรือคําถามในการวิจัยที่มีความ
ถูกตอง (validity) มีความเชื่อถือได (reliability) โดยไดคาความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.90
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1. การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุม (focus group) ของทีมงานปฎิบัติการ
โครงการทดลอง ใชเทคนิคแผนที่ความคิด หรือ ผังมโนภาพ (mind map) เปน
เครื่องมือคุณภาพในการวิเคราะห ที่ชวยในการทําความเขาใจกับปญหาที่หลากหลาย
มุมมอง และเปนขอมูลที่สามารถนําไปใชในการแกไขปญหา เพื่อการพัฒนา
โครงการคุมประพฤติแบบเขม รวมถึงสื่อ และคูมือที่ใชในการปฏิบัติงาน
2. การเก็ บ ข อ มู ล จากสํ า นวนคดี ค วบคุ ม และสอดส อ ง และสํ า นวนการแก ไ ขฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาสพติด ของกลุมตัวอยางทั้งกลุมทดลอง และกลุมเปรียบเทียบ เปน
การเก็บขอมูลทุติยภูมิซึ่งไมเขาไปรบกวน (unobtrusive study) กลุมตัวอยาง
3. การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (questionnaires) มีการดําเนินการ ดังนี้
(1) คณะผูวิจัยไปขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยางทั้ง 4 กลุมดวยตนเองโดยใชเครื่องมือและวิธีการตามที่ระบุไว
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(2) สําหรับกลุมครอบครัว/ผูใกลชิดผูกระทําผิด ซึ่งไมอยู ณ ที่พักอาศัยในขณะที่
คณะผูวิจัยออกเก็บขอมูล จํานวน 30 ราย ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังกลุม
ตัวอยาง ทางไปรษณีย พรอมซองเปลาติดแสตมป เพื่อใหผูตอบแบบสอบถาม
สงกลับ และไดรับแบบสอบถามกลับคืนครบ 30 ฉบับ โดยขอความรวมมือให
เครือขายยุติธรรมชุมชนไปติดตามจัดเก็บแบบสอบถามสงกลับมาใหผูวิจัย
(3) ไดจํานวนแบบสอบถามทั้งจากที่นักวิจัยลงไปเก็บขอมูลเองและที่สงไปรษณีย
ที่ถูกตองสมบูรณ 154 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหเอกสาร (Documentary analysis)
2. ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณ และบันทึกการสนทนาใชวิธีการตีความ
สรางขอสรุปโดยใชหลักตรรกวิทยาเชิงอุปนัย (induction) ตามรูปแบบ ความหมาย
ความสัมพันธ และผลกระทบของปรากฏการณที่รับรูและที่เกิดขึ้น รวมถึงการ
วิเคราะหขอมูลดวยการจับประเด็นสําคัญโดยใชประสบการณของผูวิจยั ที่ถือวาเปน
เครื่องมือที่สําคัญในการวิจัย
3. ขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม และแบบเก็บขอมูลทุติยภูมิ ผูวิจัยนําขอมูลที่
ไดมาลงรหัสและประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยโปรแกรมสําเร็จรูป โดย
วิเคราะหคาทางสถิติดวยสถิติภาคบรรยาย (Descriptive Statistics) เชน การหา
คาความถี่ คาเฉลี่ย (Mean) คารอยละ (Percentage) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ตามลักษณะของกลุมผูใหขอมูล และตัวแปรที่ศึกษา
ขอจํากัดของการวิจัย
1. โครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขนที่ศึกษาในครั้งนี้

เปนการเนนรูปแบบการ

ทํางานโดยทีมงานรวมพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัคร ซึ่งเปนเครือขายยุติธรรม
ชุมชนที่ไดรับการแตงตั้งเปนอาสาสมัครคุมประพฤติ และเนนการเพิ่มความถี่ในการ
ควบคุม ติดตาม ดูแลผูกระทําผิดในชุมชน ไมเนนการพัฒนาโปรแกรมแกไขฟน โดย
ยังคงใชโปรแกรมการแกไขฟนฟู การทํางานบริการสังคม การอบรมคุณภาพชีวิต การ
สงเคราะหตามปกติของสํานักงาน แตเนนการบริหารจัดการคดี ใหมกี ารใชโปรแกรม
และกิจกรรมของสํานักงานคุมประพฤติที่มีอยูแลวอยางทัว่ ถึงและใกลชิด (ยกเวนการ
เพิ่มกิจกรรมเยีย่ มเรือนจํา)
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2. การดําเนินโครงการทดลองยังไมมีการใชแบบทดสอบ กอน และหลังการทดลอง (Pretest & post test) ตามที่ออกแบบไว แตในทางปฎิบัติผูกระทําผิดทุกคนจะผาน
การทําแผนที่ถนนชีวิตในชวงตนของการเขาโครงการ ซึ่งทีมงานคุมประพฤติสามารถ
จัดโปรแกรมการแกไขฟนฟู การฝกอบรมและกิจกรรมตางๆ เพื่อชวยเหลือสนับสนุน
ใหผูกระทําผิดบรรลุตามแผนที่ถนนชีวิตของแตละคน

และทีมงานคุมประพฤติ

สามารถติดตามประเมินผลการพัฒนาของผูกระทําผิดไดโดยมมีแผนทีถ่ นนชีวิตเปน
แนวทางซึ่งเปนการเปรียบเทียบพัฒนาการของผูกระทําผิดตั้งแตเริ่มเขาโครงการ
ระหวางโครงการ และหลังผานโครงการได แทนการใชผลจากการทําแบบทดสอบ
กอน และหลังเขาโครงการได
3. ระยะเวลาติดตามผลโครงการทดลองมีจํากัดในชวงที่ไมนานพอที่จะวัดความแตกตาง
ของสัมฤทธิ์ผลระหวางกลุมทดลอง และกลุมเปรียบเทียบไดอยางมีนัยสําคัญ
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บทที่ 5
ผลการศึกษาวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัย แบบบูรณาการทั้งในเชิงคุ ณภาพ (qualitative
research) ไดแกการวิจัยเอกสาร การสนทนากลุม และการวิจัยในเชิงปริมาณ (quantitative Research)
ไดแก การวิจัยกึ่งทดลอง โดยใชแบบสอบถาม และแบบเก็บขอมูลจากเอกสารเปนเครื่องมือ ทั้งนี้ การ
วิจัยเชิงเอกสารไดนําเสนอแลวในบทที่ 2 และนําเสนอผลที่ไดจากการวิเคราะหเอกสารแลวใน บทที่ 3
สําหรับในบทที่ 5 นอกเหนือจากจะนําเสนอผลการวิจัยเชิงทดลองแลว ยังเปนการนําเสนอผลการเก็บ
ขอมูลจากการสนทนากลุมซึ่งเปนการถอดบทเรียนของทีมปฏิบัติงานในโครงการทดลองดวย ดังมี
สาระสําคัญ ดังนี้
ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลจากการวิเคราะหเอกสาร (documentary analysis)
ผลจากการวิจัยเอกสารไดผลผลิตการวิจัย ดังนี้
1. รูปแบบจําลอง (model) โครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขนสําหรับผูกระทําผิด
กลุมเสี่ยง ซึ่งดําเนินการโดยทีมงานรวมพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัคร หรือ
โครงการคุมประพฤติแบบเขมขนในประเทศไทย (Thai intensive supervision
probation Project TISP)
2. แนวทาง และขั้นตอนการดําเนินงานคุมประพฤติแบบเขมขน
3. VCD การปฐมนิเทศผูถูกคุมความประพฤติ และผูรับการตรวจพิสูจน
4. คูมือพนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครในการปฎิบัติงานคุมประพฤติแบบเขมขน
ผลจากการสัมมนาผลโครงการทดลองและการสนทนากลุม (focus group) เพื่อถอดบทเรียนทีมงาน
จากการสัมมนาผลโครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขน และการสนทนากลุมเพื่อถอด
บทเรียนทีมงานปฎิบัติการโครงการทดลอง โดยมีประเด็นการสนทนากลุม และเทคนิคแผนที่ความคิด
หรือ ผังมโนภาพ (mind map) เปนเครื่องมือ ทําใหไดแนวทางในการปรับปรุง VCD การปฐมนิเทศ และ
ไดแนวทาง ขั้นตอนการคุมประพฤติแบบเขมขน และคูมือพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครในการ
ปฎิบัติงานคุมประพฤติแบบเขมขน ซึ่งมีการนําไปศึกษาเพิ่มเติมแยกจากการศึกษาในครั้งนี้
ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
การวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้มีการศึกษาใน 2 ลักษณะ คือ การศึกษาเปรียบเทียบผลลัพทของ
การคุมความประพฤติผูกระทําผิดในกลุมทดลอง และกลุมเปรียบเทียบ โดยการใชแบบเก็บขอมูลจาก
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สํานวนคดีของผูกระทําผิดในความรับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติ อีกลักษณะหนึ่ง คือ การศึกษา
ความเห็น ทัศนคติ และความพึงพอใจตอโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนของผูเกี่ยวของและประชาชน
ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานคุมประพฤติกลุมทดลอง และกลุมเปรียบเทียบ
จากการเปรียบเทียบผลการคุมความประพฤติระหวางผูกระทําผิดกลุมทดลองในโครงการ
คุมประพฤติแบบเขมขน และผูกระทําผิดกลุมเปรียบเทียบซึ่งไดรับการคุมประพฤติตามแบบปกติเมื่อ
สิ้นสุดโครงการทดลองแลว ปรากฎผลการศึกษา ดังนี้
ผลการดําเนินการกลุมทดลองคุมประพฤติแบบเขมขน
การดําเนินโครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขน เริ่มดําเนินการเมื่อ สิงหาคม 2551 ถึง
เดือนธันวาคม 2551 รวมเวลา 6 เดือน ผลการดําเนินงานหลังจากปดโครงการแลวปรากฏวาผูกระทํา
ผิดในโครงการทดลองมีพฤติการณจําแนกได 3 ระดับ ดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบผลการคุมประพฤติแบบเขมขนและการคุมประพฤติแบบปกติ
กลุมทดลอง
ผลการคุมประพฤติ ผูใหญ เยาวชน ผูรับ
การ
ฟนฟู
1. ถู ก จั บ กุ ม ดํ า เนิ น คดี 1
ใหม
2. ไมปฏิบัติตามเงื่อนไข 1
3. ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
พฤติการณ
46
19
- เปลี่ ย นแปลงไป 28
ในทางที่ดีขึ้น
1
1
- ไมเปลี่ยนแปลง 2
- เปลี่ ย นแปลงไป 1
ในทางที่เลวลง
รวม (ราย)

33

47

20

กลุมเปรียบเทียบ
รวม ผูใหญ เยาวชน ผูรับ รวม
(ราย)
การ (ราย)
ฟนฟู
1
1

3

4

1

8

93

8

11

-

19

4
1

20
2

32
-

19
-

71
2

100

33

47

20

100

60

จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวาผูกระทําผิดในโครงการทดลองจํานวน 100 คน มีผูถูกจับใหม
1 ราย ประพฤติฝาฝนเงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติที่ศาลกําหนด จํานวน 1 ราย มีพฤติการณ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลง 1 ราย พฤติการณไมเปลี่ยนแปลง 4 ราย และมีพฤติการณเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้นจํานวน 93 ราย ในขณะที่ผูกระทําผิดในกลุมเปรียบเทียบ จํานวน 100 คน ซึ่งไดรับการ
คุมประพฤติแบบปกติ มีผูถูกจับใหม 1 ราย ประพฤติฝาฝนเงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติที่ศาล
กําหนด จํานวน 8 ราย มีพฤติการณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 19 ราย มีพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่เสื่อมลง 2 ราย พฤติการณไมเปลี่ยนแปลง 71 ราย
การศึกษาความเห็นและความพึงพอใจตอการคุมประพฤติแบบเขมขน
การศึกษาในสวนนี้ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากประชากร และกลุมตัวอยาง 4 กลุม
ประกอบดวย กลุมทีมงานรวมพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครปฏิบัติงานในโครงการทดลอง กลุม
ผู ก ระทํ าผิ ด ในโครงการทดลอง กลุม ครอบครัว /ผูใ กล ชิด ผูก ระทํา ผิ ด ในโครงการทดลอง และกลุ ม
ประชาชน โดยมีสาระสําคัญที่ใชในการศึกษา ดังนี้
1. สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
2. ระดับการเห็นดวย
3. ลําดับขั้นในการวิเคราะหขอมูล
4. ผลการวิเคราะหขอมูล
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเกิดความเขาใจในการแปลความหมายและเสนอการวิเคราะหขอมูลไดถูกตองผูวิจัย
ไดกําหนดความหมายของสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
N
แทน จํานวนกลุมตัวอยาง
X
แทน คาเฉลี่ย
S
แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับการเห็นดวย
คะแนน 5.00 – 4.24
มากที่สุด
หมายถึง
มีความเห็นดวยมากที่สุด
คะแนน 4.23 – 3.43
มาก
หมายถึง
มีความเห็นดวยมาก
คะแนน 3.42 – 2.62
ปานกลาง
หมายถึง
มีความเห็นดวยปานกลาง
คะแนน 2.61 – 1.81
นอย
หมายถึง
มีความเห็นดวยนอย
คะแนน 1.80 – 1.00
นอยที่สุด
หมายถึง
มีความเห็นดวยนอยที่สุด
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ลําดับการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้
1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
2. ความเห็นและความพึงพอใจตอโครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขม
ผลการวิเคราะหขอมูลกลุมทีมงานคุมประพฤติเขมขน
ขอมูลสวนบุคคล
ตารางที่ 7 แสดงขอมูลทั่วไปของทีมงานคุมประพฤติเขมขน
N=21
ทีมงาน
ทีมงานคุมประพฤติเขมขน
พนักงานคุมประพฤติ
เครือขายยุติธรรมชุมชน / อาสาสมัครคุมประพฤติ
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
51 ปขึ้นไป
ศาสนา
พุทธ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่น ๆ

จํานวน

รอยละ

6
15

28.6
71.4

16
5

76.2
23.8

2
3
9
7

9.5
14.3
42.9
33.3

21

100.0

6
7
5
3
-

28.6
33.3
23.8
14.3
-
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ทีมงาน
สาขาวิชาการศึกษา
คุรุศาสตรบันฑิต
จิตวิทยาศึกษาและการแนะแนว
นิติศาสตร
บริหารธุรกิจ
รัฐศาสตร
ไมระบุ
อาชีพ
ขาราชการ
พนักงานราชการ
ขาราชการบํานาญ/บําเหน็จ
เกษตรกร เชน ทํานา ทําสวน ทําไร เลี้ยงสัตว
ธุรกิจบริการ เชน คาขาย ขนสง กอสราง
รับจางทั่วไป
อาจารย/นักวิชาการ/ผูทรงคุณวุฒิ นักการเมือง
ไมไดทํางาน แมบาน พอบาน
อื่น ๆ

จํานวน

รอยละ

1
1
2
1
3
13

4.8
4.8
9.5
4.8
14.3
61.9

5
2
2
6
2
2
1
1

23.8
9.5
9.5
28.6
9.5
9.5
4.8
4.8

จากตารางที่ 7 พบวาทีมงานคุมประพฤติเขมขนเปนตัวแทนของพนักงานคุมประพฤติ
จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 28.6 และเปนตัวแทนของเครือขายยุติธรรมชุมชน / อาสาสมัครคุมประพฤติ
จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 71.4 สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 76.2 เพศหญิง 5
ราย คิดเปนรอยละ 23.8
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนสวนใหญมีอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 9 ราย รองลงมา 51 ป
ขึ้นไป จํานวน 7 ราย และ อายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 42.9, 33.3 และ 14.3
ตามลําดับ
การศึกษาของทีมงานคุมประพฤติขนขน สวนใหญจบมัธยมหรือต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน
7 ราย รองลงมาชั้นประถมศึกษา จํานวน 6 ราย และจบชั้นปริญญาตรี จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 33.3,
28.6 และ 23.8 ตามลําดับ สาขาวิชาที่จบสวนใหญคือ รัฐศาสตร จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 14.3
รองลงมาคือนิติศาสตร จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 9.5
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อาชีพของทีมงานคุมประพฤติขนขนสวนใหญเปนเกษตรกร จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ
28.6 รองลงมาคือขาราชการ จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 23.8
ตารางที่ 8 ความคิดเห็นและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานรูปแบบทีมคุมประพฤติ
N=21
ความถี่จํานวน (รอยละ)
ประเด็นความคิดเห็น

มาก
ที่สุด

1. ทานเขาใจ ความเปนมา แนวคิด หลักการ

5

และวิ ธี ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ ที ม คุ ม ประพฤติ

(23.8)

มาก

ปาน
กลาง

นอย

6

10

(28.6)

(47.6)

10

4

(47.6)

(19.0) (4.8)

6

3

(28.6)

(14.3) (4.8)

6

2

1

(28.6)

(9.5)

(4.8)

7

10

(38.1)

(47.6)

9

3

(42.9)

(42.9)

คะแนน 1-5
นอย
ที่สุด

X

ร ะ ดั บ SD
การเห็ น
ดวย

3.76

มาก

.831

4.00

มาก

.837

4.29

ม า ก .902

เขมขนกอนการดําเนินโครงการทดลอง
2. ทานเขาใจบทบาท หนาที่ของทานในฐานะที่
เปนสวนหนึ่งของทีมคุมประพฤติเขมขน
3.

เพื่อใหการปฏิบัติงานทีมคุมประพฤติมี

ประสิทธิภาพ พคป.และอาสาสมัครตอ งผาน

6
(28.6)
11
(52.4)

1

1

ที่สุด

การอบรม และการฝกปฏิบัติงานรวมกันกอน
4. เพื่อใหการปฏิบัติงานรูปแบบทีมงานเปนไป

12

อยางมีประสิทธิภาพ พคป.และอาสาสมัครตอง

(57.1)

4.38

ม า ก .865
ที่สุด

มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ การทํ า งานร ว มระหว า ง
ภาคเอกชนและภาครัฐ
5. วี ซี ดีปฐมนิเทศผูกระทํ าผิดเปน เครื่องมือ ที่

3

ช ว ยให ผู ก ระทํ า ผิ ด เข า ใจขั้ น ตอนการคุ ม

(14.3)

3.67

มาก

.730

4.29

ม า ก .717

ประพฤติ ได อ ย า งถู ก ต อ งและเป น มาตรฐาน
เดียวกัน
6.

อาสาสมัครควรไดรับการอบรมและฝก

ปฏิบัติในการตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ
เชนเดียวกับพนักงานคุมประพฤติ

9
(14.3)

ที่สุด
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ความถี่จํานวน (รอยละ)
ประเด็นความคิดเห็น

มาก
ที่สุด

7. ในฐานะทีมคุมประพฤติทานมีสวนรวมให

8

คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า และวางแผนการแก ไ ข

(38.1)

มาก

ปาน
กลาง

11

2

(52.4)

(9.5)

10

2

(47.6)

นอย

คะแนน 1-5
นอย
ที่สุด

X

4.29

ร ะ ดั บ SD
การเห็ น
ดวย
ม า ก .644
ที่สุด

ผูกระทําผิด
8. ในฐานะสวนหนึ่งของทีมคุมประพฤติทานมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลผูกระทําผิด

8
(38.1)

9. ผูกระทําผิดในโครงการคุมประพฤติเขมขน

5

และครอบครัวขอรับคําแนะนํา ปรึกษาจากทาน

(23.8)

4.19

มาก

.814

(9.5)

1
(4.8)

9

5

2

3.81

มาก

.928

(42.9)

(23.8) (9.5)

6

7

4.05

มาก

.865

(28.6)

(33.3)

9

2

4.29

ม า ก .902

(42.9)

(9.5)

4

4

(19.0)

(19.0)

8

3

(38.1)

(14.3) (9.5)

มากกว าผูกระทําผิดและครอบครัวในการคุม
ประพฤติแบบปกติ
10. ในการคุมประพฤติเขมขนทานสามารถ

8

สอดสองแกไขฟนฟู และสงเคราะหผูกระทําผิด

(38.1)

เ ป น ร า ย บุ ค ค ล ไ ด ใ ก ล ชิ ด ทั่ ว ถึ ง แ ล ะ
ครอบคลุ ม ตามความต อ งการ มากกว า ที่
สามารถทําไดในการคุมประพฤติแบบปกติ
11. การประชุมคดี (case conference) ของทีม
คุมประพฤติควรกระทํา 1เดือนตอครั้ง

10
(47.6)

12. การเยี่ยมเรือนจําควรใชกับผูกระทําผิดทุก

13

ประเภทคดี ที่ยั งไมเ คยมีป ระวัติ ก ารต อ งโทษ

(61.9)

ที่สุด
4.43

ม า ก .811
ที่สุด

จําคุกมากอน
13 ทานไดรับความรวมมือ จากเพื่อนรวมทีมใน

8

การดูแลสอดสอง แกไขฟนฟู และสงเคราะห

(38.1)

ผูกระทําผิดเพียงใด

2

4.05

มาก

.973
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ความถี่จํานวน (รอยละ)
ประเด็นความคิดเห็น

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

14. ทานรูความเคลื่อนไหว ความตองการ และ

7

10

4

พฤติ ก ารณข องผู กระทํ าผิดที่ อ ยูใ นความดูแ ล

(33.3)

(47.6)

(19.0)

15. การจัดทีมคุมประพฤติเขมขนโดย 1 ทีม

11

5

4

1

ประกอบดวยพนักงานคุมประพฤติ 1 คน และ

(52.4)

(23.8)

(19.0)

(4.8)

16. พนักงานคุมประพฤติ 1 คน อาจมีทีมคุม

8

8

3

2

ประพฤติในความรับผิดชอบไดมากกวา 1 ทีม

(38.1)

(38.1)

(14.3)

(9.5)

17.ทีมคุมประพฤติเขมขน 1 ทีม ดูแลสอดสอง

10

5

3

3

(47.6)

(23.8)

คะแนน 1-5
นอย
ที่สุด

X

ร ะ ดั บ SD
การเห็ น
ดวย

4.14

มาก

.727

4.24

มาก

.944

ของทีมคุมประพฤติไดดีกวาการรับรูเกี่ยวกับ
ผูกระทําผิดในการคุมประพฤติแบบปกติ

ที่สุด

อาสาสมัคร 3 คน มีความเหมาะสมเพียงใด

ดูแ ลผูกระทําผิ ดกลุม เสี่ ย ง 20

คน ถือ เปน

4.05

มาก

.973

4.05

มาก

1.11

(14.3) (14.3)

7

สัดสวนที่มีความเหมาะสมเพียงใด
18.

ทานคิดวาชุมชนมีความพึงพอใจ รูสึก

ปลอดภัย และเชื่อมั่นตอการคุมประพฤติแบบ

9
(42.9)

8

4

4.24

(38.1)

(19.0)

6

4

(28.6)

(19.0) (4.8)

6

1

2

1

(28.6)

(4.8)

(9.5)

(4.8)

ม า ก .768
ที่สุด

เข ม ข น มากกว า แบบปกติ เพราะมี เ จ า หน า ที่
และตัวแทนชุมชนเขาไปสอดสองดูแลผูกระทํา
ผิดในชุมชนอยางใกลชิด
19. ระยะเวลาการคุมประพฤติเขมขนอาจขยาย

10

หรือปรับไปเปนการคุมประพฤติแบบปกติได

(47.6)

1

4.19

มาก

.928

4.14

มาก

1.19

ขึ้นอยูกับพฤติการณของผูกระทําผิด
20. ระยะเวลาการคุมประพฤติเขมขนขั้นตนที่
เหมาะสมคือ 6 เดือน

11
(52.4)

5
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ความถี่จํานวน (รอยละ)
ประเด็นความคิดเห็น

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

21. การสอดสองผูกระทําผิดในชุมชนอยาง

11

6

3

1

ตอ เนื่อ งเปน ประโยชนตอทีม คุมประพฤติใน

(52.4)

(28.6)

(14.3)

(4.8)

22. การสอดสองดูแลผูกระทําผิดในชุมชนอยาง

14

3

4

ตอเนื่องชวยใหชุมชนมีทัศนคติที่ดีตอเจาหนาที่

(66.7)

(14.3)

(19.0)

23. การสอดสองดูแลผูกระทําผิดในชุมชนอยาง

12

5

4

ตอเนื่องชวยใหชุมชนรูสึกปลอดภัยแมจะตอง

(57.1)

(23.8)

(19.0)

24. ทานเห็นวาผูกระทําผิดในการคุมประพฤติ

17

4

แบบปกติ ที่ มี พ ฤติ ก ารณ ที่ ไ ม ดี ขึ้ น ควรเข า สู

(81.0)

(19.0)

คะแนน 1-5
นอย
ที่สุด

X

4.29

ร ะ ดั บ SD
การเห็ น
ดวย
ม า ก .902
ที่สุด

การวางแผนการควบคุมแกไขผูกระทําผิด
4.48

ม า ก .814
ที่สุด

และหนวยงานคุมประพฤติ
4.38

ม า ก .805
ที่สุด

อยูรวมชุมชนกับผูกระทําผิด
4.81

ม า ก .402
ที่สุด

โปรแกรมคุมประพฤติแบบเขมขน
25.

ที ม คุม ประพฤติเข ม ขนเปน รูป แบบที่ 12

5

2

1

(23.8)

(9.5)

(4.8)

26. ท า นคิ ด ว า รู ป แบบการคุ ม ประพฤติ ที่ มี 10

7

3

1

พคป.ผู เ ดี ย วรั บ ผิ ด ชอบคดี จํ า นวนมาก ควร (47.6)

(33.3)

(14.3) (4.8)

27. การทํางานในรูปแบบทีมคุมประพฤติเปน 10

8

3

ทางออกของการปฏิ บั ติ ง านในสภาวะที่ มี (47.6)

(38.1)

(14.3)

เหมาะสมกับผูกระทําผิดที่มีความเสี่ยงสูง

(57.1)

1

4.24

ม า ก 1.13
ที่สุด

(4.8)
4.24

6

ม า ก .889
ที่สุด

ไดรับการปรับปรุงรูปแบบ แนวทางปฏิบัติ ให
สามารถรองรับปริมาณคดีอยางมีคุณภาพ และ
เปนที่ยอมรับไดระดับเปนสากล

อัตรากําลังจํากัด

4.33

ม า ก .730
ที่สุด
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ความถี่จํานวน (รอยละ)
ประเด็นความคิดเห็น

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

28. การทํางานในรูปแบบทีมคุมประพฤติเปน

11

6

4

วิธีการในการควบคุ มคุณภาพงานแกไขฟนฟู

(52.4)

(28.6)

(19.0)

29. หากนํารูปแบบทีมคุมประพฤติไปใชในการ

11

6

4

คุ ม ประพฤติ แ บบปกติ ควรมี ก ารประชุ ม คดี

(52.4)

(28.6)

(19.0)

30. รูปแบบทีมคุมประพฤติที่จะใชกับการคุม

11

5

5

ประพฤติแบบปกติ จะทําใหผูกระทําผิดไดรับ

(52.4)

(23.8)

(23.8)

31. รูปแบบทีมคุมประพฤติ จะชวยใหพคป.มี

11

7

3

เวลาทํ า หน า ที่ บ ริ ห ารงาน คดี ไ ด อ ย า งมี

(52.4)

(33.3)

(14.3)

32. รูปแบบทีมคุมประพฤติชวยเปดโอกาสให

13

7

1

อาสาสมั ค รมี ส ว นร ว มแก ไ ขผู ก ระทํ า ผิ ด ได

(61.9)

(33.3)

(4.8)

12

8

1

(57.1)

(38.1)

(4.8)

34. รูปแบบทีมงานคุมประพฤติเปนวิธีการที่

14

5

2

แสดงใหเห็นถึงความโปรงใส (transparency)

(23.8)

(23.8)

(9.5)

นอย

คะแนน 1-5
นอย
ที่สุด

X

4.33

ร ะ ดั บ SD
การเห็ น
ดวย
ม า ก .796
ที่สุด

ผูกระทําผิดในชุมชน
4.33

ม า ก .796
ที่สุด

(case conference) อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
4.29

ม า ก .845
ที่สุด

การสอดสอง ดูแล และสงเคราะหอยางทั่วถึง
มากขึ้น
4.38

ม า ก .740
ที่สุด

ประสิทธิภาพ
4.57

ม า ก .598
ที่สุด

อยางเปนระบบ ตามหลักวิชาการมากยิ่งขึ้น
33.

การปฏิบัติงานคุมประพฤติในรูปแบบ

ทีมงานจะชวยสรางความเชื่อมั่น และความพึง

4.52

ม า ก .602
ที่สุด

พอใจแกชุมชนเพิ่มมากขึ้น

ในการปฏิบัติราชการ เนื่องจากการทํางานเปน
ทีมรวมกันระหวางเจาหนาที่รัฐกับชุมชน

4.57

ม า ก .676
ที่สุด
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ความถี่จํานวน (รอยละ)
ประเด็นความคิดเห็น

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

13

6

2

(61.9)

(28.6)

(9.5)

36. อาสาสมัครในทีมคุมประพฤติตองสมัครใจ

16

4

1

เข า ร ว มทํ า งานเป น ที ม และเป น ผู มี ค วาม

(76.2)

(19.0)

(4.8)

37. การปฏิบัติงานคุมประพฤติรูปแบบทีมงาน

12

7

1

1

ชวยใหอาสาสมัครไดใชศักยภาพในการทํางาน

(57.1)

(33.3)

(4.8)

(4.8)

38. เพื่อใหการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน

10

6

4

1

มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ ควรแก ไ ขปรั บ ปรุ งกฎหมาย

(47.6)

(28.6)

(19.0)

(4.8)

14

4

3

(23.8)

(19.0)

(66.7)

10
(47.6)

9
(42.9)

1
(4.8)

35.

รูปแบบทีมคุมประพฤติทําใหเกิดวงจร

ตรวจสอบสมดุล (check&balance) จึงชวยลด

คะแนน 1-5
นอย
ที่สุด

X

4.52

ร ะ ดั บ SD
การเห็ น
ดวย
ม า ก .680
ที่สุด

ความผิดพลาดเมื่อมีปริมาณคดีมาก
4.71

ม า ก .561
ที่สุด

เสียสละ และ มีเวลา ทํางาน
4.43

ม า ก .811
ที่สุด

เต็มที่และมีทักษะในการทํางานอยางตอเนื่อง
4.19

มาก

.928

4.52

ม า ก .750

กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของเพื่อใหสามารถรองรับ
การทํางานรูปแบบทีมคุมประพฤติได
39.

ควรมี ก ารทบทวนข อ ตกลงกั บ

กระทรวงการคลั ง ในการดํ า เนิ น โครงการ

ที่สุด

อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ เพื่ อ เพิ่ ม อั ต ราการ
เบิกจายใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ และ
ภาวะที่สมดุลกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
40. แนวคิดทีมงานคุมประพฤติอาจนําไปใชใน
การคุมประพฤติชุมชน (การทํางานรูปแบบทีม

1
(4.8)

4.33

ม า ก .796
ที่สุด

คุมประพฤติที่ประจําอยูในชุมชน)
41.

ทานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 6
รูปแบบทีมคุมประพฤติแบบเขมขนในระดับใด (28.6)

13
(61.9)

2
(9.5)

4.19

มาก

.602
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จากตารางที่ 8 สรุปไดดังนี้
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความเขาใจ ความเปนมา แนวคิด หลักการ และวิธีดําเนินการ
เกี่ยวกับทีมคุมประพฤติเขมขน กอนการดําเนินโครงการทดลอง ในระดับปานกลาง จํานวน 10 ราย ใน
ระดับมาก จํานวน 6 ราย และระดับมากที่สุด จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 47.6, 28.6 และ 23.8
ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความเขาใจ เกี่ยวกับบทบาท หนาที่ในฐานะที่เปนสวนหนึ่ง
ของทีมคุมประพฤติเขมขน ในระดับมาก จํานวน 10 ราย ในระดับมากที่สุด จํานวน 6 ราย และระดับ
ปานกลาง จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 47.6, 28.6 และ 19.0 ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความเห็นวาการปฏิบัติงานรูปแบบทีมงานจะเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เมื่อ ทั้งเจาหนาที่และอาสาสมัคร ตองผานการคัดเลือก การอบรม และการฝกปฏิบัติงานคุม
ประพฤติเขมขนรวมกันกอน สวนใหญเห็นดวยมากที่สุด จํานวน 11 ราย เห็นดวยระดับมาก จํานวน 6
ราย และเห็นดวยระดับปานกลาง จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 52.4, 28.6 และ 14.3 ตามลําดับ
ที ม งานคุม ประพฤติ เ ขม ข น มี ค วามเห็ น ว า การปฏิ บั ติง านรู ป แบบที ม งานเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ เมื่อพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัคร มีทัศนคติที่ดีตอกัน และตอการทํางานรว ม
ระหวางภาคเอกชนและภาครัฐ สวนใหญเห็นดวยมากที่สุด จํานวน 12 ราย รองลงมาเห็นดวยระดับมาก
จํานวน 6 ราย และเห็นดวยระดับปานกลาง จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 57.1, 28.6 และ 9.5 ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความเห็นวาวีดีทัศนการปฐมนิเทศผูกระทําผิดเปนเครื่องมือที่
ชวยใหผูกระทําผิดเขาใจขั้นตอนการคุมประพฤติ ไดอยางถูกตอง และเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยสวน
ใหญเห็นดวยปานกลาง จํานวน 10 ราย รองลงมาเห็นดวย 8 ราย และเห็นดวยมากที่สุด จํานวน 3 ราย คิด
เปนรอยละ 47.6, 38.1 และ 14.3 ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความคิดเห็นวาอาสาสมัครในทีมคุมประพฤติควรไดรับการ
อบรม และฝกปฏิบัติในการตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะเชนเดียวกับพนักงานคุมประพฤติ โดยสวน
ใหญเห็นดวยมากที่สุด จํานวน 9 ราย และเห็นดวยมาก จํานวน 9 ราย คิดเปนรอยละ 42.9 รองลงมาเห็น
ดวยปานกลาง จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 14.3
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความคิดเห็นวาสมาชิกของทีมมีสวนรวมใหคําปรึกษาแนะนํา
และวางแผนการแกไขผูกระทําผิด ในระดับมาก จํานวน 11 ราย รองลงมาเห็นดวยมากที่สุด จํานวน 8
ราย และเห็นดวยปานกลาง จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 52.4, 38.1 และ 9.5 ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความคิดเห็นวาสมาชิกของทีมมีสวนรวมในการสอดสองดูแล
ผูกระทํา ในระดับมาก จํานวน 10 ราย รองลงมาเห็นดวยมากที่สุด จํานวน 8 รายและเห็นดวยปานกลาง
จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 47.6, 38.1 และ 9.5 ตามลําดับ
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ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความคิดเห็นวาครอบครัวและผูใกลชิดผูกระทําผิดขอรับ/ไดรับ
คําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับผูกระทําผิดในการคุมประพฤติเขมขนมากกวาผูกระทําผิดในการคุมประพฤติ
ปกติสวนใหญเห็นดวยมาก จํานวน 9 ราย รองลงมาเห็นดวยระดับมากที่สุด และระดับปานกลาง จํานวน
5 ราย คิดเปนรอยละ 42.9, 23.8 และ 23.8 ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความเห็นวาทีมงานสามารถ สอดสอง แกไขฟนฟู และจัดการ
สงเคราะหใหแกผูกระทําผิดเปนรายบุคคล ไดอยางใกลชิด ทั่วถึง และครอบคลุมตามความตองการ
มากกวาที่สามารถทําไดในการคุมประพฤติแบบปกติ โดยเห็นดวยมากที่สุด จํานวน 8 ราย รองลงมาเห็น
ดวยปานกลาง จํานวน 7 ราย และเห็นดวยมาก จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 38.1, 33.3 และ 28.6
ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความเห็นวาการประชุมคดี (case conference) ของทีมงานคุม
ประพฤติเขมขนควรกระทําเดือนครั้ง โดยสวนใหญเห็นดวยมากที่สุด จํานวน 10 ราย รองลงมาเห็นดวย
มาก จํานวน 9 ราย และเห็นดวยนอย จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 47.6, 42.9 และ 9.5 ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเ ข มขน มีความคิด เห็ นวาการทั ศนศึ กษาในเรื อ นจําควรนําไปใชกับ
ผูกระทําผิดทุกประเภทคดีที่ยังไมเคยมีประวัติการตองโทษจําคุกมากอน โดยสวนใหญเห็นดวยมากที่สุด
จํานวน 13 ราย รองลงมาเห็นดวยมากและเห็นดวยปานกลาง คิดเปนรอยละ 61.9, 19.0 และ 19.0
ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความคิดเห็นวาในระหวางการดําเนินโครงการทดลอง ทีมงาน
ไดรับ ความรวมมือ จากเพื่อนรวมทีมในการดูแลสอดสอง แกไขฟนฟู และสงเคราะหผูกระทําผิดดี โดย
สวนใหญเห็นดวยในระดับมากที่สุด จํานวน 8 ราย และระดับมาก จํานวน 8 ราย รองลงมาเห็นดวย
ปานกลาง จํานวน 3 ราย และเห็นดวยนอย จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 38.1, 38.1, 14.3 และ 9.5
ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความคิดเห็นวาทีมงานไดรับรูความเคลื่อนไหว และพฤติการณ
ของผูกระทําผิดที่อยูในระหวางความดูแลไดใกลชิด และสม่ําเสมอ มากกวาการรับรูเกี่ยวกับผูกระทําผิด
ในการคุมประพฤติปกติ โดยสวนใหญเห็นดวยระดับมาก จํานวน 10 ราย รองลงมาเห็นดวยมากที่สุด
จํานวน 7 ราย และเห็นดวยระดับปานกลาง จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 47.6, 33.3 และ 19.0 ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความคิดเห็นวาการจัดทีมคุมประพฤติเขมขนโดย 1 ทีม
ประกอบดวยพนักงานคุมประพฤติ 1 คน และอาสาสมัคร 3 คนมีความเหมาะสม โดยสวนใหญเห็นดวย
มากที่สุด จํานวน 11 ราย รองลงมาเห็นดวยมาก จํานวน 5 รายและเห็นดวยปานกลาง จํานวน 4 ราย คิด
เปนรอยละ 52.4, 23.8 และ 19.0 ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความคิดเห็นวาพนักงานคุมประพฤติ 1 คน สามารถมีทีมคุม
ประพฤติในความรับผิดชอบไดมากกวา 1 ทีม โดยสวนใหญเห็นดวยมากที่สุด จํานวน 9 ราย และเห็น
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ดวยมาก จํานวน 9 ราย รองลงมาเห็นดวยปานกลาง จํานวน 3 ราย และเห็นดวยนอย จํานวน 2 ราย คิด
เปนรอยละ 38.1, 38.1, 14.3 และ 9.5 ตามลําดับ
ที ม งานคุ ม ประพฤติ เ ข ม ข น มี ค วามคิ ด เห็ น ว า การดํ า เนิ น งานที ม คุ ม ประพฤติ เ ข ม ข น ที่
กําหนดให 1 ทีม ดูแลสอดสองดูแลผูกระทําผิด จํานวน 20 คน ถือเปนจํานวนที่มีความเหมาะสมแลว โดย
สวนใหญเห็นดวยในระดับมากที่สุด จํานวน 10 ราย รองลงมาเห็นดวยมาก จํานวน 5 ราย และเห็นดวย
ปานกลาง จํานวน 3 ราย เห็นดวยนอย จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 47.6, 23.8, 14.3 และ 14.3 ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความคิดเห็นว าชุมชนมีความพึงพอใจ รูสึกปลอดภัย และ
เชื่อมั่นตอการคุมประพฤติแบบเขมขน มากกวาการคุมประพฤติปกติ เพราะเจาหนาที่ และตัวแทนชุมชน
ไดเขาไปสอดสองดูแลผูกระทําผิดในชุมชนอยางใกลชิด ซึ่งสวนใหญเห็นดวยมากที่สุด จํานวน 9 ราย
รองลงมาเห็นดวยมาก จํานวน 8 ราย และเห็นดวยปานกลาง จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 42.9, 38.1 และ
19.0 ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความคิดเห็นวาระยะเวลาการคุมประพฤติเขมขนอาจขยายเวลา
หรือปรับเปนการคุมประพฤติแบบปกติได ขึ้นอยูกับการประเมินพฤติการณของผูกระทําผิดที่ผานการ
ตามแบบจําแนก และการประชุมคดีของทีมคุมประพฤติ โดยสวนใหญเห็นดวยมากที่สุด จํานวน 10 ราย
รองลงมาเห็นดวยมาก จํานวน 6 ราย และเห็นดวยปานกลาง จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 47.6, 28.6
และ 19.0 ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเ ขมขนมีความคิดเห็น วาระยะเวลาการคุมประพฤติ เขมขน ขั้น ตน ที่
เหมาะสม คือ 6 เดือน สวนใหญเห็นดวยมากที่สุด จํานวน 11 ราย รองลงมาเห็นดวยมาก จํานวน 6 ราย
และ เห็นดวยนอย จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 52.4, 28.6 และ 9.5 ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความคิดเห็นวาการสอดสองผูกระทําผิดในชุมชนอยางตอเนื่อง
ชวยใหทีมคุมประพฤติรับรูพฤติการณของผูกระทําผิดในชุมชน อันเปนประโยชนตอการวางแผนการ
ควบคุม และแกไขผูกระทําผิดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสวนใหญเห็นดวยมากที่สุด จํานวน 11 ราย
รองลงมาเห็นดวยมาก จํานวน 6 รายและ เห็นดวยปานกลาง จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 52.4, 28.6 และ
14.3 ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความคิดเห็นวาการสอดสองดูแลผูกระทําผิดในชุมชนอยาง
ตอเนื่อง สม่ําเสมอชวยให ชุมชนมีทัศนคติที่ดีกับเจาหนาที่ และหนวยงานคุมประพฤติ โดยสวนใหญ
เห็นดวยมากที่สุด จํานวน 14ราย รองลงมาเห็นดวยปานกลาง จํานวน 4 รายและ เห็นดวยมาก จํานวน 3
ราย คิดเปนรอยละ 66.7, 19.0 และ 14.3 ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความคิดเห็นวาการสอดสองดูแลผูกระทําผิดในชุมชนอยาง
ตอเนื่อง สม่ําเสมอชวยใหชุมชนรูสึกปลอดภัยแมจะตองอยูรวมกับผูกระทําผิดในชุมชน โดยสวนใหญ
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เห็นดวยมากที่สุด จํานวน 12 ราย รองลงมาเห็นดวยมาก จํานวน 5 รายและ เห็นดวยปานกลาง จํานวน 4
ราย คิดเปนรอยละ 57.1, 23.8 และ 19.0 ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความคิดเห็นวาผูกระทําผิดในโปรแกรมคุมประพฤติแบบปกติ
ที่มีพฤติการณที่ไมดีขึ้น ควรถูกปรับเขาสูโปรแกรมคุมประพฤติเขมขน โดยสวนใหญเห็นดวยมากที่สุด
จํานวน 17 ราย รองลงมาเห็นดวยมาก จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 81.0 และ 19.0 ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความคิดเห็นวาทีมคุมประพฤติเขมขนเปนรูปแบบที่เหมาะสม
กับผูกระทําผิดที่มีความเสี่ยงสูงตอการกระทําผิดซ้ําในประเทศไทย โดยสวนใหญเห็นดวยมากที่สุด
จํานวน 12 ราย รองลงมาเห็นดวยมาก จํานวน 5 ราย และ เห็นดวยปานกลาง จํานวน 2 ราย คิดเปนรอย
ละ 57.1, 23.8 และ 9.5 ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความคิดเห็นวารูปแบบการควบคุมและสอดสองในปจจุบันที่มี
พนักงานคุมประพฤติผูเดียวรับผิดชอบคดีจํานวนมาก ควรมีการปรับปรุงแกไขรูปแบบ แนวทางปฏิบัติ
ใหสามารถรองรับปริมาณคดีในปจจุบัน และใหเปนที่ยอมรับไดระดับเปนสากล โดยสวนใหญเห็นดวย
มากที่สุด จํานวน 10 ราย รองลงมาเห็นดวยมาก จํานวน 7 รายและ เห็นดวยปานกลาง จํานวน 3 ราย คิด
เปนรอยละ 47.6, 33.3 และ 14.3 ตามลําดับ
ทีมงานคุ มประพฤติเ ขมข น มีความคิดเห็น วาการทํางานในรูปแบบที มงานคุมประพฤติ
นับเปนทางออกหนึ่งของการปฏิบัติงานคุมประพฤติในสภาวะที่มีอัตรากําลังเจาหนาที่มีจํากัด และมี
ปริมาณงานมากกวามาตรฐาน โดยสวนใหญเห็นดวยมากที่สุด จํานวน 10 ราย รองลงมาเห็นดวยมาก
จํานวน 8 รายและ เห็นดวยปานกลาง จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 47.6, 38.1 และ 14.3 ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเ ขมขน มีความคิดเห็น วาการทํ างานในรูปแบบที มงานคุมประพฤติ
สามารถ เปนวิธีการควบคุมคุณภาพงานแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน โดยสวนใหญเห็นดวยมากที่สุด
จํานวน 11 ราย รองลงมาเห็นดวยมาก จํานวน 6 ราย และ เห็นดวยปานกลาง จํานวน 4 ราย คิดเปนรอย
ละ 52.4, 28.6 และ 19.0 ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความคิดเห็นวาหากนํารูปแบบทีมคุมประพฤติไปใชในการคุม
ประพฤติแบบปกติ การประชุมคดี (case conference) ควรกระทําอยางนอย 1 ครั้งตอเดือน โดยสวนใหญ
เห็นดวยมากที่สุด จํานวน 11 ราย รองลงมาเห็นดวยมาก จํานวน 6 รายและ เห็นดวยปานกลาง จํานวน 4
ราย คิดเปนรอยละ 52.4, 28.6 และ 19.0 ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความคิดเห็นวารูปแบบทีมคุมประพฤติที่ปรับใชกับการคุม
ประพฤติแบบปกติ จะทําใหผูกระทําผิดไดรับการสอดสอง ดูแล และสงเคราะหอยางทั่วถึงมากขึ้น สวน
ใหญเห็นดวยมากที่สุด จํานวน 11 ราย รองลงมาเห็นดวยมาก จํานวน 5 รายและ เห็นดวยปานกลาง
จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 52.4, 23.8 และ 23.8 ตามลําดับ
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ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความคิดเห็นวารูปแบบทีมคุมประพฤติ จะชวยใหพนักงานคุม
ประพฤติมีเวลาทําหนาที่บริหารงานคดีไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนใหญเห็นดวยมากที่สุด จํานวน 11
ราย รองลงมาเห็นดวยมาก จํานวน 7 รายและ เห็นดวยปานกลาง จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 52.4, 33.3
และ 14.3 ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเข มขน มีความคิดเห็นวารูปแบบทีมคุมประพฤติ ชวยเปดโอกาสให
อาสาสมัครมีสวนรวมแกไขผูกระทําผิดไดอยางเปนระบบ ตามหลักวิชาการมากยิ่งขึ้น สวนใหญเห็นดวย
มากที่สุด จํานวน 13 ราย รองลงมาเห็นดวยมาก จํานวน 7 รายและ เห็นดวยปานกลาง จํานวน 1 ราย คิด
เปนรอยละ 61.9, 33.3 และ 4.8 ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความคิดเห็นวาการปฏิบัติงานคุมประพฤติในรูปแบบทีมงาน
จะชวยสรางความเชื่อมั่น และความพึงพอใจแกชุมชนของผูกระทําผิด เพิ่มมากขึ้น โดยสวนใหญเห็น
ดวยมากที่สุด จํานวน 12 ราย รองลงมาเห็นดวยมาก จํานวน 8 รายและ เห็นดวยปานกลาง จํานวน 1 ราย
คิดเปนรอยละ 57.1, 38.1 และ 4.8 ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความคิดเห็นวารูปแบบทีมงานคุมประพฤติเปนวิธีการที่แสดง
ใหเห็นถึงความโปรงใส (Transparency) ในการปฏิบัติราชการ เนื่องจากเปนการทํางานเปนทีมรวมกัน
ระหวางเจาหนาที่รัฐกับชุมชน โดยสวนใหญเห็นดวยมากที่สุด จํานวน 14 ราย รองลงมาเห็นดวยมาก
จํานวน 5 รายและ เห็นดวยปานกลาง จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 66.7, 23.8 และ 9.5 ตามลําดับ
ที ม งานคุ ม ประพฤติ เ ข ม ข น มี ค วามคิ ด เห็ น ว า รู ป แบบที ม คุ ม ประพฤติ ทํ า ให เ กิ ด วงจร
ตรวจสอบ สมดุล (check & balance) จึงชวยลดปญหาความผิดพลาดในกรณีมีคดีในความรับผิดชอบมาก
โดยสวนใหญเห็นดวยมากที่สุด จํานวน 13 ราย รองลงมาเห็นดวยมาก จํานวน 6 รายและ เห็นดวยปาน
กลาง จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 61.9, 28.6 และ 9.5 ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความคิดเห็นวาอาสาสมัครในทีมคุมประพฤติตองเปนผูที่มี
ความเสียสละ มีเวลา และสมัครใจรวมการทํางานเปนทีม ซึ่งสวนใหญเห็นดวยมากที่สุด จํานวน 16 ราย
รองลงมาเห็นดวยมาก จํานวน 4 รายและ เห็นดวยปานกลาง จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 76.2, 19.0 และ
4.8 ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความคิดเห็นวาการปฏิบัติงานคุมประพฤติในรูปแบบทีมงาน
ชวยใหอาสาสมัครไดใชศักยภาพในการทํางานอยางเต็มที่ และมีทักษะในการทํางานอยางตอเนื่อง โดย
สวนใหญเห็นดวยมากที่สุด จํานวน 12 ราย รองลงมาเห็นดวยมาก จํานวน 7 ราย เห็นดวยปานกลาง
จํานวน 1 ราย และเห็นดวยนอย คิดเปนรอยละ 57.1, 33.3, 4.8 และ 4.8 ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความคิดเห็นวา ควรแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่
เกี่ยวของกับงานคุมประพฤติ อาสา สมัครคุมประพฤติ และเครือขายยุติธรรมชุมชน เพื่อรองรับการทํางาน
รูปแบบทีมคุมประพฤติเพื่อใหการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชนมีประสิทธิภาพ โดยสวนใหญเห็น
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ดวยมากที่สุด จํานวน 10 ราย รองลงมาเห็นดวยมาก จํานวน 6 รายและ เห็นดวยปานกลาง จํานวน 4 ราย
คิดเปนรอยละ 47.6, 28.6 และ 19.0 ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความคิดเห็นวาควรมีการแกไขขอตกลงกับกระทรวงการคลัง
ในการดําเนินงานตามโครงการอาสาสมัครคุมประพฤติ และแกไขแนวทางการเบิกจายคาใชจายตาม
ขอตกลงกับกระทรวงการคลังฯ โดยเพิ่มอัตราการเบิกจายใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน เพื่อให
การชดเชยคาใชจายเปนไปอยางสมดุลกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และเพื่อรองรับการเพิ่มอัตราการออก
สอดสองดูแลผูกระทําผิดใหมีความถี่เพิ่มมากขึ้น โดยสวนใหญเห็นดวยมากที่สุด จํานวน 14 ราย
รองลงมาจํานวน 4 รายเห็นดวยในระดับมาก และเห็นดวยปานกลาง จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 66.7,
19.0 และ 14.3 ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความคิดเห็นวาแนวคิดทีมงานคุมประพฤติอาจนําไปใชในงาน
คุมประพฤติชุมชน ( การทํางานรูปแบบทีมงานคุมประพฤติซึ่งจะประจําอยูในชุมชน) ได โดยสวนใหญ
เห็นดวยมากที่สุด จํานวน 10 ราย รองลงมาเห็นดวยมาก จํานวน 9 ราย เห็นดวยปานกลาง จํานวน 1 ราย
และเห็นดวยนอย คิดเปนรอยละ 47.6, 42.9, 4.8 และ 4.8 ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทีมคุมประพฤติแบบเขมขน
โดยสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 13 ราย รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
จํานวน 6 ราย และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 61.9, 28.6 และ 9.5
ตามลําดับ
ตารางที่ 9 แสดงความคิดเห็นของทีมคุมประพฤติเขมขนตอการประชุมคดี
N=21
ความคิดเห็นของทีมงานคุมประพฤติเขมขน
จํานวน
1 ครั้งตอเดือน
10
1-2 ครั้งตอเดือน
1
2 ครั้งตอเดือน
10

รอยละ
47.6
4.8
47.6

จากตารางที่ 9 พบวาทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความคิดเห็นวาการประชุมคดี (case
conference) ควรมีการจัดประชุม 1 ครั้งตอเดือน จํานวน 10 ราย และเห็นวาควรจัดประชุม 2 ครั้งตอเดือน
คิดเปนรอยละ 47.6 และ 47.6 ตามลําดับ
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ตารางที่ 10 แสดงความคิดเห็นของทีมงานคุมประพฤติเขมขนตอการจัดทีมงาน
N=21
ความคิดเห็นของทีมงานคุมประพฤติเขมขน
จํานวน
ควรมีอาสาสมัครในทีมจํานวน 2 คน
1
ควรมีอาสาสมัครในทีมจํานวน 3 คน
13
ควรมีอาสาสมัครในทีมจํานวน 4 คน
3
ควรมีอาสาสมัครในทีมจํานวน 5-7 คน
1
ควรมีอาสาสมัครในทีมจํานวน 5-10 คน
2
ควรมีอาสาสมัครในทีมจํานวน 9 คน
1

รอยละ
4.8
61.9
14.3
4.8
9.5
4.8

จากตารางที่ 10 พบวาทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความคิดเห็นตอการจัดทีมคุมประพฤติ
โดยสวนใหญ จํานวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 61.9มีความเห็นวาแตละทีมควรมีอาสาสมัครรวมทีม 3 คน
รองลงมาจํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 14.3 เห็นวาควรมีอาสาสมัครรวมทีม 4 คน

ตารางที่ 11 แสดงความคิดเห็นของทีมงานคุมประพฤติเขมขนตอระยะเวลาการคุมประพฤติแบบเขมขน
N=21
ระยะเวลาการคุมประพฤติเขมขนที่เหมาะสม
จํานวน
รอยละ
ระยะเวลา 6 เดือน
14
66.7
ระยะเวลา 9-10 เดือน
1
4.8
ระยะเวลา 12 เดือน
6
28.6
จากตารางที่ 11 พบวาสวนใหญทีมงานคุมประพฤติเขมขนมีความเห็นวาระยะเวลาการคุม
ประพฤติเขมขนที่เหมาะสมคือ 6 เดือน มีจํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 66.7
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ผลการวิเคราะหขอมูลกลุมพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครที่เขารวมการสัมมนาผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
ตารางที่ 12 ข อ มู ล พื้ น ฐานของพนั ก งานคุ ม ประพฤติ แ ละอาสาสมั ค รที่ เ ข า ร ว มการสั ม มนา
ผลการวิจัย

N=62
รายการขอมูล
สถานะ
ผูบริหาร
พนักงานคุมประพฤติ
อาสาสมัครคุมประพฤติ/เครือขาย
อื่นๆ
ไมระบุ
เพศ
ชาย
หญิง
ไมระบุ
อายุ
20 - 30 ป
31 - 40 ป
41-50 ป
51 ปขึ้นไป
ไมระบุ
วุฒิการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมหรือต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ
ปริญญาตรีสาขา
จิตวิทยา
นิติศาสตร

จํานวน

รอยละ

6
28
23
1
4

9.7
45.2
37.1
1.6
6.5

37
21
4

59.7
33.9
6.5

10
15
22
12
3

16.1
24.2
35.5
19.4
4.8

7
14
32
8
1

11.3
22.6
51.6
12.9
1.6

5
5

8.1
8.1
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บริหารธุรกิจ
รัฐศาสตร
ศิลปศาสตรและนิติศาสตร
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สังคมสงเคราะหศาสตร และสวัสดิการสังคม
ปริญญาโทสาขา
พัฒนาสังคม
รัฐประศาสนศาสตร
สังคมศาสตร
การมัธยมศึกษาเนนการสอบวิชาสังคมศึกษา

1
10
1
3
1

1.6
16.1
1.6
4.8
1.6

1
3
1
1

1.6
4.8
1.6
1.6

จากตารางที่ 12 พบวาผูเขารวมการสัมมนาผลการวิจัยสวนใหญมีสถานะเปนพนักงานคุม
ประพฤติ จํานวน 28 ราย รองลงมาเปนเครือขาย/อ.ส.ค. จํานวน 23 ราย และผูบริหารงานคุมประพฤติ
จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 45.2, 37.1 และ 9.7 ตามลําดับ เปนเพศชาย จํานวน 37 ราย เพศหญิง 21
ราย คิด เป นร อยละ 59.7 และ 33.9 ตามลําดับ อายุสว นใหญ อยู ระหวาง 41-50 ป จํา นวน 22 ราย
รองลงมาอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 15 ราย และ 20-30 ป จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 35.5, 24.2
และ 16.1 ตามลําดับ
การศึกษาสวนใหญจบปริญญาตรี จํานวน 32 ราย รองลงมาจบมัธยมหรือต่ํากวาปริญญาตรี
จํานวน 14 ราย และจบปริญญาโท จํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 51.6, 22.6 และ 12.9 ตามลําดับ โดย
สวนใหญจะจบปริญาตรีสาขารัฐศาสตร รองลงมาเปนนิติศาสตร

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานคุมประพฤติเขมขน
ตารางที่ 13 ความคิดเห็นและพึงพอใจของผูเขารวมการสัมนาตอการปฏิบัติงานคุมประพฤติเขมขน
N=62
ประเด็นความคิดเห็น)

ความถี่จํานวน (รอยละ)
มากที่สุด

1. ทานเขาใจความเปนมา แนวคิด 14
หลั ก การ และวิ ธี ดํ า เนิ น การ (22.6)
เกี่ยวกับงานคุมประพฤติเขมขน
เพียงใด

มาก
34
(54.8)

คะแนน 1-5
ระดับการ SD
ปานกลาง นอย นอยที่สุด X เห็นดวย
13
1
3.98 มาก
.713
(21.0) (1.6)
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ประเด็นความคิดเห็น)
2. ท า นเข า ใจบทบาท หน า ที่ ข อง
ทีมงานคุมประพฤติเขมขน
3. ผูรวมทีมงานคุมประพฤติเขมขน
ตองผานการคัดเลือก การอบรม
แ ล ะ ก า ร ฝ ก ป ฏิ บั ติ ง า น คุ ม
ประพฤติเขมขน
4. VCD ปฐมนิเทศเปนเครื่องมือที่
ชวยใหผูกระทําผิดเขาใจขั้นตอน
การคุมประพฤติ ไดอยางถูกตอง
และเปนมาตรฐานเดียวกัน
5. อาสาสมั ค รในที ม คุ ม ประพฤติ
ควรได รั บ การอบรม และฝ ก
ปฏิ บั ติ ต รวจหาสารเสพติ ด ใน
ปสสาวะเชนเดียวกับพนักงานคุม
ประพฤติ
6. ทีมคุมประพฤติจะชวยเพิ่มความ
เขมและครอบคลุมความตองการ
ในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดได
7. ทีมคุมประพฤติจะชวยเพิ่มความ
เข ม ในการควบคุ ม สอดส อ ง
ผูกระทําผิดในชุมชนเพียงใด
8. ท า น คิ ด ว า ก า ร คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ
เข ม ข น จะช ว ยให ค รอบครั ว
ผูกระทําผิดมีสวนรวมกับ สนง.
คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ ใ น ก า ร แ ก ไ ข
ผูกระทําผิดเพิ่มมากขึ้นเพียงใด
9. ท า น คิ ด ว า ก า ร คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ
เข ม ข น ช ว ยให ก ารสงเคราะห
ผู ก ระทํ า ผิ ด เป น ไปได ทั่ ว ถึ ง
ครอบคลุมตามความตองการ
10. การประชุมคดี (case conference)
ของทีมงานคุมประพฤติ เขม ขนควร
กระทําอยางนอย 1 ครั้งตอเดือน

ความถี่จํานวน (รอยละ)
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

15
(24.2)
34
(54.8)

35
(55.5)
25
(40.3)

12
(19.4)
3
(4.8)

29
(46.8)

26
(41.9)

6
(9.7)

41
(66.1)

17
(27.4)

28
(45.2)

คะแนน 1-5
ระดับการ SD
นอย นอยที่สุด X เห็นดวย
4.05 มาก
.664
4.50

ม า ก .594
ที่สุด

4.34

ม า ก .723
ที่สุด

4
(6.5)

4.60

ม า ก .613
ที่สุด

32
(51.6)

2
(3.2)

4.42

ม า ก .560
ที่สุด

29
(46.8)

28
(45.2)

5
(8.1)

4.39

ม า ก .636
ที่สุด

30
(48.4)

26
(41.9)

6
(9.7)

4.39

ม า ก .662
ที่สุด

24
(38.7)

25
(40.3)

13
(21.0)

4.18

มาก

4.26

ม า ก .890
ที่สุด

28
(45.2)

20
(32.3)

8
(12.9)

1
(1.6)

1
(1.6)

1
(1.6)

.758
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ประเด็นความคิดเห็น)
11. การทัศนศึกษาในเรือนจําควร
นําไปใชกับผูกระทําผิดทุกประเภทที่
ยังไมเคยตองโทษจําคุกมากอน
12. การจัดทีมคุมประพฤติเขมขนโดย
1 ทีม ประกอบด วยพนักงานคุม
ประพฤติ 1 คน และอาสาสมัคร 3 คน
มีความเหมาะสมเพียงใด
13. ทานเห็นดวยกับแนวคิดที่วา
พนักงานคุมประพฤติ 1 คน สามารถ
คุมทีมงานคุมประพฤติไดมากกวา 1
ทีม เพียงใด
14. ทีมคุมประพฤติเขมขน 1 ทีม
ควบคุ มสอดสอ งผูกระทํ าผิด 20 คน
เป น จํ า น วนที่ มี ค วามเหมาะส ม
เพียงใด
15. ระยะเวลาการคุมประพฤติเขมขน
ขั้นตน 6 เดือ น เป น ระยะเวลาที่
เหมาะสมเพียงใด
16. ระยะเวลาการคุมประพฤติเขมขน
อาจขยาย หรือลดระดับเปนการคุม
ประพฤติแบบปกติได ขึ้นอยูกับการ
ประเมิ น พฤติ ก ารณข องผู ก ระทํา ผิ ด
ตามแบบจําแนก และการประชุมคดี
ของทีมคุมประพฤติ
17. ทานเห็นวาผูกระทําผิดในการ
ควบคุ ม สอดส อ งตามปกติ ที่ ไ ม มี
พฤติการณที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดี ขึ้ น อาจถู ก ปรั บ เข า โครงการคุ ม
ประพฤติเขมขนได
18. การควบคุมสอดสองผูกระทําผิด
ในชุมชนอยางตอเนื่องเปนประโยชน
ตอการวางแผนการควบคุม และแกไข
ผูกระทําผิดอยางมีประสิทธิภาพ

ความถี่จํานวน (รอยละ)
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

32
(51.6)

17
(27.4)

10
(16.1)

คะแนน 1-5
ระดับการ SD
นอย นอยที่สุด X เห็นดวย
2
4.30 ม า ก .863
(3.2)
ที่สุด

28
(45.2)

22
(35.5)

8
(12.9)

3
(4.8)

29
(46.8)

20
(32.3)

10
(16.1)

1
(1.6)

24
(38.7)

26
(41.9)

11
(17.7)

17
(27.4)

27
(43.5)

29
(46.8)

4.23

มาก

.864

4.18

มาก

.984

1
(1.6)

4.18

มาก

.779

11
(17.7)

5
(8.1)

3.93

มาก

.899

27
(43.5)

5
(8.1)

1
(1.6)

4.34

ม า ก .767
ที่สุด

28
(45.2)

26
(41.9)

5
(8.1)

1
(1.6)

4.30

ม า ก .823
ที่สุด

36
(58.1)

20
(32.3)

6
(9.7)

4.48

ม า ก .671
ที่สุด

2
(3.2)

1
(1.6)
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ประเด็นความคิดเห็น)
19. การควบสอดสองดูแลผูกระทําผิด
ในชุมชนอยางตอเนื่องชวยให ชุมชน
มี ทั ศ นคติ ที่ ดี กั บ เจ า หน า ที่ และ
หนวยงานคุมประพฤติ
20. ทีมคุมประพฤติเตามโครงการ
ทดลองเป น รู ป แบบที่ เ หมาะสมจะ
นํามาใชกับผูกระทําผิดที่มีความเสี่ยง
สูงในประเทศไทย
22. การควบคุมและสอดสองปจจุบัน
ควรต อ งปรั บ รู ป แบบ แนวทาง ให
สามารถรองรับปริมาณงานไดอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น และเป น ที่
ยอมรับไดระดับเปนสากล
23. ทีมงานคุมประพฤติเปนทางออก
ของการคุ ม ประพฤติ ใ นสภาวะที่ มี
อั ต รากํ า ลั ง จํ า กั ด และมี ป ริ ม าณงาน
มากกวามาตรฐาน
24. รูปแบบทีมคุมประพฤติสามารถ
ใชกับการคุมประพฤติแบบปกติได
25. รูปแบบทีมคุมประพฤติ จะชวย
ให พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ มี เ วลาทํ า
หนาที่บริหารงานคดีในเชิงวิชาชีพได
อยางมีประสิทธิภาพ
26. รูปแบบทีมคุมประพฤติชวยให
อาสาสมัครมีสวนรวมแกไขผูกระทํา
ผิ ด ได อ ย า งเป น ระบบ ตามหลั ก
วิชาการมากยิ่งขึ้น
27.ทีม งานจะชวยสร างความเชื่อ มั่น
และความพึงพอใจแกชุมชนมากขึ้น
28. รูปแบบทีมงานเปนการแสดงถึง
ความโปรงใส (transparency) ในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากเปนการทํางาน
รวมกันระหวางเจาหนาที่รัฐกับชุมชน

ความถี่จํานวน (รอยละ)
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

40
(64.5)

17
(27.4)

4
(6.5)

คะแนน 1-5
ระดับการ SD
นอย นอยที่สุด X เห็นดวย
4.59 ม า ก .616
ที่สุด

23
(37.1)

27
(43.5)

8
(12.9)

1
(1.6)

27
(43.5)

30
(48.4)

25
(40.3)

1
(1.6)

4.17

มาก

5
(8.1)

4.35

ม า ก .630
ที่สุด

32
(51.6)

5
(8.1)

4.32

ม า ก .621
ที่สุด

27
(43.5)
32
(51.6)

24
(38.7)
26
(41.9)

9
(14.5)
3
(4.8)

4.26

ม า ก .772
ที่สุด
ม า ก .668
ที่สุด

35
(56.5)

23
(37.1)

4
(6.5)

4.50

ม า ก .621
ที่สุด

30
(48.4)
35
(56.5)

27
(43.5)
22
(35.5)

5
(8.1)
3
(4.8)

4.40

ม า ก .639
ที่สุด
ม า ก .802
ที่สุด

1
(1.6)
1
(1.6)

1
(1.6)

4.44

1
(1.6)

4.44

.847
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ประเด็นความคิดเห็น)
29. รูปแบบทีมคุมประพฤติทําใหเกิด
วงจรตรวจสอบ สมดุล (check &
balance) จึ ง ช ว ยลดความผิ ด พลาด
เมื่อเจาหนาที่มีคดีในความรับผิดชอบ
มากจนอาจดูแลไมทั่วถึง
30. ทานเห็นวายังไมมีความจําเปนที่
จะนําวิธีการคุมประพฤติแบบเขมมา
ใชในประเทศไทย
31. ทานเห็นวายังไมจําเปนตองนํา
ที ม งานร ว มระหว า งพนั ก งานคุ ม
ประพฤติ กั บ อาสาสมั ค รมาใช ใ น
ควบคุ ม และแก ไ ขผู ก ระทํ า ผิ ด ใน
ชุมชน
32. การปฏิบัติงานในรูปแบบทีมงาน
รวมคุมประพฤติไมสามารถนํามาใช
ได จริ งอ ย า งมี ประสิ ทธิ ภาพใ น
สังคมไทย
33. ควรมีการทดลองใชรูป แบบ
ที ม งานร ว มคุ ม ประพฤติ กั บ การคุ ม
ประพฤติแบบปกติ
34.ควรมีการแกไขปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบี ย บ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานคุ ม
ประพฤติ อาสา สมั ค รคุ ม ประพฤติ
เพื่อรองรับการทํางานรูปแบบทีมคุม
ประพฤติ
35. ควรมีการแกไ ขขอตกลงกั บ
กระทรวงการคลังในการดําเนินงาน
ตามโครงการอาสาสมัครคุมประพฤติ
และแกไ ขแนวทางการเบิกจ าย เพื่ อ
เพิ่มอัตราการเบิกจายใหสอดคลองกับ
ภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ใหการชดเชย
ค า ใช จ า ยเป น ไปอย า งสมดุ ล กั บ
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ความถี่จํานวน (รอยละ)

คะแนน 1-5
ระดับการ SD
นอย นอยที่สุด X เห็นดวย
4.23 มาก
.711

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

24
(38.7)

28
(45.2)

10
(16.1)

14
(22.6)

9
(14.5)

11
(17.7)

21
7 3.03
(33.9) (11.3)

ป า น 1.367
กลาง

11
(17.7)

10
(8.1)

10
(8.1)

19
12 2.82
(30.6) (19.4)

ป า น 1.397
กลาง

11
(17.7)

6
(9.7)

13
(21.0)

22
9 2.80
(35.5) (14.5)

ป า น 1.327
กลาง

20
(32.3)

29
(46.8)

9
(14.5)

4
(6.5)

4.05

มาก

.858

26
(41.9)

26
(41.9)

8
(12.9)

1
(1.6)

4.21

มาก

.852

37
(59.7)

20
(32.3)

5
(8.1)

4.52

ม า ก .646
ที่สุด

1
(1.6)
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ประเด็นความคิดเห็น)
36. โดยภาพรวมทั้งหมดทานมีความ
พึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านที ม คุ ม
ประพฤติแบบเขมขนอยูในระดับใด

ความถี่จํานวน (รอยละ)
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

26
(41.9)

28
(45.2)

8
(12.9)

คะแนน 1-5
ระดับการ SD
นอย นอยที่สุด X เห็นดวย
4.29 ม า ก .637
ที่สุด

จากตารางที่ 13 พบวาจากการสัมมนาสงผลใหผูเขารวมมีความเขาใจ ความเปนมา แนวคิด
หลักการ และวิธีดําเนินการเกี่ยวกับงานคุมประพฤติเขมขนอยูในระดับมาก จํานวน 34 ราย รองลงมาคือ
มากที่สุด จํานวน 14 ราย และระดับมาก จํานวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 54.8, 22.6 และ 21.0 ตามลําดับ
ความเขาใจ เกี่ยวกับบทบาท หนาที่ของทีมงานคุมประพฤติเขมขนสวนใหญอยูในระดับ
มาก จํานวน 35 ราย รองลงมาอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 15 ราย และระดับปานกลาง จํานวน 12 ราย
คิดเปนรอยละ 55.5, 24.2 และ 19.4 ตามลําดับ
ความคิดเห็นตอผูรวมทีมงานคุมประพฤติเขมขนจําเปนตองผานการคัดเลือก การอบรม และ
การฝกปฏิบัติงานคุมประพฤติเขมขน โดยสวนใหญเห็นดวยอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 34 ราย
รองลงมาอยูในระดับมาก จํานวน 25 ราย และระดับปานกลาง จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 54.8, 40.3
และ 4.8 ตามลําดับ
วีซีดีการปฐมนิเทศเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูกระทําผิดเขาใจขั้นตอนการคุมประพฤติไดอยาง
ถูกตอง และเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยสวนใหญเห็นดวยอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 29 ราย รองลงมา
คือระดับมาก จํานวน 26 รายและระดับปานกลาง จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 46.8, 41.9 และ 9.7
ตามลําดับ
อาสาสมัครในทีมคุมประพฤติควรไดรับการอบรม และฝกปฏิบัติในการตรวจหาสารเสพติด
ในปสสาวะเชนเดียวกับพนักงานคุมประพฤติ โดยสวนใหญเห็นดวยในระดับมากที่สุด จํานวน 41 ราย
รองลงมาคือระดับมาก จํานวน 17 รายและระดับปานกลาง จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 66.1, 27.4 และ
6.5 ตามลําดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทีมคุมประพฤติจะชวยเพิ่มความเขมและครอบคลุมความตองการใน
การแกไขฟนฟูผูกระทําผิด โดยสวนใหญเห็นดวยในระดับมาก จํานวน 32 ราย รองลงมาคือระดับมาก
ที่สุด จํานวน 28 ราย และระดับปานกลาง จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 51.6, 45.2 และ 3.2 ตามลําดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทีมคุมประพฤติจะชวยเพิ่มความเขมในการควบคุมสอดสองผูกระทํา
ผิดในชุมชน โดยสวนใหญเห็นดวยในระดับมากที่สุด จํานวน 29 ราย รองลงมาคือระดับมาก จํานวน 28
รายและระดับปานกลาง จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 46.8, 45.2 และ 8.1 ตามลําดับ
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การคุ ม ประพฤติ เ ข ม ข น จะช ว ยให ค รอบครั ว ผู ก ระทํ า ผิ ด มี ส ว นร ว มกั บ หน ว ยงานคุ ม
ประพฤติในการแกไขผูกระทําผิดเพิ่มมากขึ้น โดยสวนใหญเห็นดวยในระดับมากที่สุด จํานวน 30 ราย
รองลงมาคือระดับมาก จํานวน 26 รายและระดับปานกลาง จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 48.4, 41.9 และ
9.7 ตามลําดับ
การคุ ม ประพฤติ เ ข ม ข น จะช ว ยให มี ก ารจั ด การสงเคราะห ใ ห แ ก ผู ก ระทํ า ผิ ด ได ทั่ ว ถึ ง
ครอบคลุมตามความตองการมากขึ้น โดยสวนใหญเห็นดวยในระดับมาก จํานวน 25 ราย รองลงมาคือ
ระดับมากที่สุด จํานวน 24 ราย และระดับปานกลาง จํานวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 40.3, 38.7 และ 21.0
ตามลําดับ
การประชุมคดี (case conference) ของทีมงานคุมประพฤติเขมขนควรกระทําอยางนอย 1
ครั้งตอเดือน โดยสวนใหญเห็นดวยในระดับมากที่สุด จํานวน 28 ราย รองลงมาคือระดับมาก จํานวน 20
รายและระดับปานกลาง จํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 45.2, 32.3 และ 12.9 ตามลําดับ
การทัศนศึกษาในเรือนจําควรนําไปใชกับผูกระทําผิดทุกประเภทคดีที่ยังไมเคยมีประวัติการ
ตองโทษจําคุกมากอน โดยสวนใหญเห็นดวยในระดับมากที่สุด จํานวน 32 ราย รองลงมาคือระดับมาก
จํานวน 17 รายและระดับปานกลาง จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 51.6, 27.4 และ 16.1 ตามลําดับ
การจัดทีมคุมประพฤติเขมขนโดย 1 ทีม ประกอบดวยพนักงานคุมประพฤติ 1 คน และ
อาสาสมัคร 3 คนมีความเหมาะสม โดยสวนใหญเห็นวาเหมาะสมในระดับมากที่สุด จํานวน 28 ราย
รองลงมาคือระดับมาก จํานวน 22 รายและระดับปานกลาง จํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 45.2, 35.5 และ
12.9 ตามลําดับ
แนวคิดที่วาพนักงานคุมประพฤติ 1 คน สามารถคุมทีมงานคุมประพฤติไดมากกวา 1 ทีม
สวนใหญเห็นดวยในระดับมากที่สุด จํานวน 29 ราย รองลงมาคือระดับมาก จํานวน 20 รายและระดับ
ปานกลาง จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 46.8, 32.3 และ 16.1 ตามลําดับ
ที มคุ มประพฤติ เ ขมข น 1 ที ม ควบคุมสอดส องผูก ระทําผิ ด 20 คนเปน จํา นวนที่มี ค วาม
เหมาะสม โดยสวนใหญเห็นดวยในระดับมาก จํานวน 26 ราย รองลงมาคือระดับมากที่สุด จํานวน 24
ราย และระดับปานกลาง จํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 41.9, 38.7 และ 17.7 ตามลําดับ
ระยะเวลาการคุมประพฤติเขมขนขั้นตน 6 เดือน เปนระยะเวลาที่เหมาะสม โดยสวนใหญ
เห็นดวยในระดับมาก จํานวน 27 ราย รองลงมาคือระดับมากที่สุด จํานวน 17 ราย และระดับปานกลาง
จํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 43.5, 27.4 และ 17.7 ตามลําดับ
ระยะเวลาการคุมประพฤติเขมขนอาจขยาย หรือลดระดับเปนการคุมประพฤติแบบปกติได
ขึ้นอยูกับการประเมินพฤติการณของผูกระทําผิดตามแบบจําแนก และการประชุมคดีของทีมคุมประพฤติ
โดยสวนใหญเห็นดวยในระดับมากที่สุด จํานวน 29 ราย รองลงมาคือระดับมาก จํานวน 27 รายและระดับ
ปานกลาง จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 46.8, 43.5 และ 8.1 ตามลําดับ
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ผูกระทําผิดในการควบคุมสอดสองตามปกติ ที่ไมมีพฤติการณที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้น อาจถูกปรับเขาโครงการคุมประพฤติเขมขนได โดยสวนใหญเห็นดวยในระดับมากที่สุด จํานวน 28
ราย รองลงมาคือระดับมาก จํานวน 26 รายและระดับปานกลาง จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 45.2, 41.9
และ 8.1 ตามลําดับ
การควบคุมสอดสองผูกระทําผิดในชุมชนอยางตอเนื่องเปนประโยชนตอการวางแผนการ
ควบคุม และแกไขผูกระทําผิดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสวนใหญเห็นดวยในระดับมากที่สุด จํานวน 36
ราย รองลงมาคือระดับมาก จํานวน 20 รายและระดับปานกลาง จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 58.1, 32.3
และ 9.7 ตามลําดับ
การควบสอดสองดูแลผูกระทําผิดในชุมชนอยางตอใเนื่องชวยใหชุมชนมีทัศนคติที่ดีกับ
เจาหนาที่ และหนวยงานคุมประพฤติ โดยสวนใหญเห็นดวยในระดับมากที่สุด จํานวน 40 ราย รองลงมา
คือระดับมาก จํานวน 17 รายและระดับปานกลาง จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 64.5, 27.4 และ 6.5
ตามลําดับ
ทีมคุมประพฤติเขมขนตามโครงการทดลองเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับการนํามาใชกับ
ผูกระทําผิดที่มีความเสี่ยงสูงในประเทศไทย โดยสวนใหญเห็นดวยในระดับมาก จํานวน 27 ราย
รองลงมาคือระดับมากที่สุด จํานวน 23 ราย และระดับปานกลาง จํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 43.5, 37.1
และ 12.9 ตามลําดับ
รูปแบบการควบคุมและสอดสองในปจจุบัน ควรตองปรับรูปแบบ แนวทาง ใหสามารถ
รองรับปริมาณงานในปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเปนที่ยอมรับไดระดับเปนสากลสวน
ใหญเห็นดวยในระดับมาก จํานวน 30 ราย รองลงมาคือระดับมากที่สุด จํานวน 27 ราย และระดับปาน
กลาง จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 48.4, 43.5 และ 8.1 ตามลําดับ
ทีมงานคุมประพฤติอาจเปนทางออกของการปฏิบัติงานคุมประพฤติในสภาวะที่มีการจํากัด
อัตรากําลังและมีปริมาณงานมากกวามาตรฐานสวนใหญเห็นดวยในระดับมาก จํานวน 32 ราย รองลงมา
คือระดับมากที่สุด จํานวน 25 ราย และระดับปานกลาง จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 51.6, 40.3 และ 8.1
ตามลําดับ
รูปแบบทีมคุมประพฤติสามารถใชกับการคุมประพฤติแบบปกติได โดยสวนใหญเห็นดวย
ในระดับมากที่สุด จํานวน 27 ราย รองลงมาคือระดับมาก จํานวน 24 รายและระดับปานกลาง จํานวน 9
ราย คิดเปนรอยละ 43.5, 38.7 และ 14.5 ตามลําดับ
รูปแบบทีมคุมประพฤติ จะชวยใหพนักงานคุมประพฤติมีเวลาทําหนาที่บริหารงานคดีใน
เชิงวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสวนใหญเห็นดวยในระดับมากที่สุด จํานวน 32 ราย รองลงมาคือ
ระดับมาก จํานวน 26 รายและระดับปานกลาง จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 51.6, 41.9 และ 4.8 ตามลําดับ

85

รูปแบบทีมคุมประพฤติชวยใหอาสาสมัครมีสวนรวมแกไขผูกระทําผิดไดอยางเปนระบบ
ตามหลักวิชาการมากยิ่งขึ้น โดยสวนใหญเห็นดวยในระดับมากที่สุด จํานวน 35 ราย รองลงมาคือระดับ
มาก จํานวน 23 รายและระดับปานกลาง จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 56.5, 37.1 และ 6.5 ตามลําดับ
รูปแบบที ม งานจะช วยสร า งความเชื่อมั่น และความพึง พอใจแกชุม ชนของผู ก ระทําผิ ด
เพิ่มขึ้น โดยสวนใหญเห็นดวยในระดับมากที่สุด จํานวน 30 ราย รองลงมาคือระดับมาก จํานวน 27 ราย
และระดับปานกลาง จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 48.4, 43.5 และ 8.1 ตามลําดับ
รูปแบบทีมงานคุมประพฤติเปนวิธีการที่แสดงใหเห็นถึงความโปรงใส (Transparency) ใน
การปฏิบัติราชการ เนื่องจากเปนการทํางานเปนทีมรวมกันระหวางเจาหนาที่รัฐกับชุมชน โดยสวนใหญ
เห็นดวยในระดับมากที่สุด จํานวน 35 ราย รองลงมาคือระดับมาก จํานวน 22 รายและระดับปานกลาง
จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 56.5, 35.5 และ 4.8 ตามลําดับ
รูปแบบทีมคุมประพฤติทําใหเกิดวงจรตรวจสอบสมดุล (Check & balance) จึงชวยลด
ปญหาความผิดพลาดเมื่อเจาหนาที่มีคดีในความรับผิดชอบมากจนอาจดูแลไมทั่วถึง โดยสวนใหญเห็น
ดวยในระดับมาก จํานวน 28 ราย รองลงมาคือระดับมากที่สุด จํานวน 24 ราย และระดับปานกลาง
จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 45.2, 38.7 และ 16.1 ตามลําดับ
ไมมีความจําเปนที่จะนําวิธีการคุมประพฤติแบบเขมมาใชในประเทศไทย โดยสวนใหญ
เห็นดวยในระดับนอย จํานวน 21 ราย รองลงมาคือระดับมากที่สุด จํานวน 14 รายและระดับปานกลาง
จํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 33.9, 22.6 และ 17.7 ตามลําดับ
ไมจําเปนตองนําทีมงานรวมระหวางพนักงานคุมประพฤติกับอาสาสมัครมาใชในควบคุม
และแกไขผูกระทําผิดในชุมชน โดยสวนใหญเห็นดวยในระดับนอย จํานวน 19 ราย รองลงมาคือระดับ
มากที่สุด จํานวน 11 รายและระดับมากและระดับปานกลาง จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 30.6, 17.7
และ 8.1 ตามลําดับ
การปฏิบัติงานในรูปแบบทีมงานรวมคุมประพฤติไมสามารถนํามาใชไดจริงอยางมีประ
สิทธิ ภาพในสังคมไทย โดยสวนใหญเห็นดวยในระดับนอย จํานวน 22 ราย รองลงมาคือระดับปานกลาง
จํานวน 13 รายและระดับมากที่สุด จํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 35.5, 21.0 และ 17.7 ตามลําดับ
ควรมีการทดลองใชรูปแบบทีมงานรวมคุมประพฤติกับการคุมประพฤติแบบปกติ โดยสวน
ใหญเห็นดวยในระดับมาก จํานวน 29 ราย รองลงมาคือระดับมากที่สุด จํานวน 20 รายและระดับปาน
กลาง จํานวน 9 ราย คิดเปนรอยละ 46.8, 32.3 และ 14.5 ตามลําดับ
ควรมีการแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับงานคุมประพฤติ อาสาสมัคร
คุมประพฤติ เพื่อรองรับการทํางานรูปแบบทีมคุมประพฤติ โดยสวนใหญเห็นดวยในระดับมากที่สุดและ
ระดับมาก จํานวน 26 ราย รองลงมาคือระดับปานกลาง จํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 41.9, 41.9 และ 12.9
ตามลําดับ
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ควรมีการแกไขขอตกลงกับกระทรวงการคลังในการดําเนินงานตามโครงการอาสาสมัครคุม
ประพฤติ และแก ไ ขแนวทางการเบิ ก จ า ยค า ใช จ า ยเพื่ อ เพิ่ ม อั ต ราการเบิ ก จ า ยให ส อดคล อ งกับ ภาวะ
เศรษฐกิ จ ป จ จุ บั น ให ก ารชดเชยค า ใช จ า ยเป น ไปอย า งสมดุ ล กั บ ปริ ม าณงานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยในระดับมากที่สุด จํานวน 37 ราย รองลงมาคือระดับมาก จํานวน 20 ราย
และระดับปานกลาง จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 59.7, 32.3 และ 8.1 ตามลําดับ
ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญจํานวน 28 ราย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทีมคุมประพฤติ
แบบเขมขนในภาพรวมในระดับมาก รองลงจํานวน 26 ราย มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และ8 ราย
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 45.2, 41.9 และ 12.9 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลกลุมผูกระทําผิดในโครงการคุมประพฤติเขมขน
ตารางที่ 14 แสดงกลุมผูกระทําผิดในโครงการคุมประพฤติเขมขน
N=83
กลุมผูกระทําผิด
จํานวน
24
คุมประพฤติผูใหญ
42
คุมประพฤติเด็กและเยาวชน
17
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

รอยละ
28.9
50.6
20.5

จากตารางที่ 14 พบวากลุมผูกระทําผิดสวนใหญเปนกลุมผูถูกคุมความประพฤติเด็กและ
เยาวชน จํานวน 42 ราย รองลงมาเปนกลุมผูถูกคุมความประพฤติผูใหญ จํานวน 24 ราย และกลุมของผูเขา
รับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จํานวน 17 ราย คิดเปนรอยละ 50.6, 28.9 และ 20.5 ตามลําดับ
ตารางที่ 15 แสดงขอมูลทั่วไปของผูกระทําผิดในโครงการคุมประพฤติเขมขน
N=83
จํานวน
ขอมูลพื้นฐานของผูกระทําผิด
เพศ
80
ชาย
3
หญิง
อายุ
43
14-19 ป
28
20-30 ป
9
31-40 ป

รอยละ
96.4
3.6
51.8
33.7
10.8
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ขอมูลพื้นฐานของผูกระทําผิด
41-50 ป
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
คริสต
อื่น ๆ
สถานะการศึกษาในปจจุบัน
ไมไดเรียนหนังสือ
ยังอยูระหวางการศึกษา
ไมตอบ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ไมเคยรับการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
มัธยมหรือมัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช
ปวส./อนุปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่น ๆ
ไมตอบ
อาชีพ
ยังไมมีงานทํา
รับจางทั่วไป ใชแรงงาน
เกษตรกร
คาขาย
อื่น ๆ
ไมตอบ

จํานวน
3

รอยละ
3.6

81
1
-

97.6
1.2
-

47
28
8

56.6
33.7
9.6

23
32
17
2
6
3

27.7
38.6
20.5
2.4
7.2
3.6

10
34
6
10
22
1

12.0
41.0
7.2
12.0
26.5
98.8
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ขอมูลพื้นฐานของผูกระทําผิด
รายไดตอเดือน
ต่ํากวา 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
ไมตอบ

จํานวน

รอยละ

45
21
4
2
1
10

54.2
25.3
4.8
2.4
1.2
12.0

จากตารางที่ 15 พบวาผูกระทําผิดในโครงการคุมประพฤติเขมขนสวนใหญเปนเพศชาย
จํานวน 80 ราย คิดเปนรอยละ 96.4 และเพศหญิง จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 3.6 โดยสวนใหญมีอายุ
ระหวาง 14-19 ป จํานวน 43 ราย รองลงมาอายุระหวาง 20-30 ป จํานวน 27 ราย และอายุระหวาง 31-40 ป
จํานวน 9 ราย คิดเปนรอยละ 51.8 , 33.7 และ 10.8 ตามลําดับ ผูกระทําผิดนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 81
ราย คิดเปนรอยละ 97.6
ดานสถานะการศึกษา ปจจุบันผูกระทําผิดสวนใหญไมไดเรียนหนังสือแลว จํานวน 47 ราย
คิดเปนรอยละ 56.6 และยังอยูระหวางการศึกษา จํานวน 28 ราย คิดเปนรอยละ 33.7 โดยการศึกษาสวน
ใหญจบมัธยมหรือมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 32 ราย รองลงมาจบชั้นประถมศึกษาหรือต่ํากวาชั้น
ประถมศึกษา จํานวน 23 ราย และจบชั้นมัธยมหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 17 ราย คิดเปน
รอยละ 38.6, 27.7 และ 20.5 ตามลําดับ
อาชีพหลักของผูกระทําผิดสวนใหญคืองานรับจางทั่วไปประเภทการใชแรงงาน จํานวน 34
ราย รองลงมาคืออาชีพคาขาย จํานวน 10 ราย และยังไมมีงานทํา จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 41.0,
12,0 และ 12.0 ตามลําดับ
รายไดสวนใหญของผูกระทําผิดต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 45 ราย รองลงมามีรายได
ระหวาง 5,000-10,000 บาท จํานวน 21 ราย และ มีรายไดระหวาง 10,001-20,000 บาท จํานวน 4 ราย คิด
เปนรอยละ 54.2, 25.3 และ 4.8 ตามลําดับ
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ตารางที่ 16 แสดงขอมูลฐานความผิดของผูกระทําผิดในโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน
N=83
ฐานความผิด
จํานวน
พรบ.ยาเสพติด
28
สารระเหย
3
ประมาท
1
19
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย
5
พรบ.อาวุธปน
2
มีวัตถุระเบิด
3
บุกรุก
10
ทํารายรางกาย
8
พยายามฆา
2
พรากผูเยาว
2
อนาจาร

รอยละ
33.6
3.6
1.2
22.8
6.0
2.4
3.6
12.0
9.6
2.4
2.4

จากตารางที่ 16 พบวาสวนใหญผูกระทําผิดในโครงการคุมประพฤติเขมขน กระทําผิด
เกี่ยวกับยาและสารเสพติดมากที่สุด จํานวน 31 ราย รองลงมาเปนความผิดเกี่ยวกับทรัพย จํานวน 19 ราย
และความผิดฐานทํารายรางกาย จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 37.2, 22.8 และ 12.0 ตามลําดับ
ตารางที่ 17 แสดงประวัติการกระทําผิดกอนอยูในความดูแลของสํานักงานคุมประพฤติครั้งปจจุบัน
N=83
จํานวน
รอยละ
ความสัมพันธ
ไมเคยถูกจับกุมในคดีอาญาใดๆ มากอน
72
86.7
เคยถูกจับในคดีอาญามาแลว 1-2 ครั้ง
8
9.6
เคยถูกจับในคดีอาญามาแลว 3-4 ครั้ง
1
1.2
เคยถูกจับในคดีอาญามาแลว 5 ครั้งขึ้นไป
ไมตอบ
2
2.4
จากตารางที่ 17 พบวา ผูกระทําผิดสวนใหญ จํานวน 72 ราย ไมเคยถูกจับกุมในคดีอาญาใดๆ
มากอน รองลงมาจํานวน 8 ราย เคยถูกจับในคดีอาญามาแลว 1-2 ครั้ง และเคยถูกจับในคดีอาญามาแลว
3-4 ครั้ง จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 86.7, 9.6 และ 1.2 ตามลําดับ
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ตารางที่ 18 แสดงประวัติการอยูในความดูแลของสํานักงานคุมประพฤติ
N=83
จํานวน
ความสัมพันธ)
ไมเคยอยูในความดูแลของสํานักงานคุมประพฤติ
68
เคย 1 ครั้ง
8
เคย 2 ครั้ง
1
เคย 4 ครั้ง
1
ไมตอบ
2

รอยละ
81.9
9.6
1.2
1.2
2.4

จากตารางที่ 18 พบวาผูกระทําผิดสวนใหญ จํานวน 68 ราย ไมเคยอยูในความดูแลแกไขของ
สํานักงานคุมประพฤติ รองลงมา จํานวน 8 ราย เคยอยูในความดูแลของสํานักงานคุมประพฤติ 1 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 9.6 และ 9.6 ตามลําดับ
2. ความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานคุมประพฤติ
ตารางที่ 19 แสดงความคิดเห็นของผูกระทําผิดที่มีตอการคุมความประพฤติ
N=83
ความคิดเห็นของผูกระทําผิดตอการคุมความประพฤติ
จํานวน รอยละ
92.8
77
1. เปนการใหโอกาสผูกระทําผิดไดกลับตนเปนพลเมืองดีโดยยังไมใชโทษจําคุก
83.1
69
2. เจาหนาที่ใหคําแนะนํา วากลาวตักเตือน ใหความชวยเหลือ สงเคราะหผูกระทํา
ผิดเพื่อไมใหกระทําผิดกฎหมายอีก
69.9
58
3. เจาหนาที่/อาสาสมัคร ไปสอดสองดูแลผูกระทําผิดในชุมชน และผูกระทําผิด
ตองมารายงานตัวตอเจาหนาที่ เพื่อการแกไขนิสัยความประพฤติ และเพื่อการ
ปองกันชุมชนจากการทําผิดซ้ํา
32.5
27
4. ผูกระทําผิดที่ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมประพฤติอาจตองกลับไปรับโทษจําคุก
เพื่อยับยั้งผูกระทําผิดจากการทําใหชุมชนเดือดรอนเพราะการทําผิดซ้ํา
28.9
24
5. การส ง ผู เ สพ/ผู ติ ด ยาเสพติ ด ที่ ไ ม ส ามารถแก ไ ขฟ น ฟู ใ ห เ จ า พนั ก งานตํ า รวจ
ดําเนินคดีตอไปเปนการปองกันสังคมจากอาชญากรรม
10.8
9
6. เปนการปลอยใหผูกระทําผิดกลับสูสังคมอยางอิสระ
3.6
3
7. อื่น ๆ
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จากตารางที่ 19 พบวาความคิดเห็นของผูกระทําผิดที่มีตอการคุมประพฤติ สวนใหญจํานวน
77 ราย คิดวาการคุมความประพฤติ คือ การใหโอกาสผูกระทําผิดไดกลับตนเปนพลเมืองดีโดยยังไมใช
โทษจําคุก รองลงมาคือการมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนํา วากลาวตักเตือน ใหความชวยเหลือสงเคราะห
ผูกระทําผิดเพื่อไมใหกระทําผิดกฎหมายอีก จํานวน 69 ราย และ การมีเจาหนาที่/อาสาสมัคร ไปสอดสอง
ดูแลผูกระทําผิดในชุมชน และผูกระทําผิดตองมารายงานตัวตอเจาหนาที่เพื่อแกไขนิสัยความประพฤติ
และเพื่อการปองกันชุมชนจากการทําผิดซ้ํา จํานวน 58 ราย คิดเปนรอยละ 92.8, 83.1 และ 69.9
ตามลําดับ
ตารางที่ 20 แสดงความคิดเห็นของผูกระทําผิดตอผลกระทบของการคุมประพฤติ
N=83
ความคิดเห็นของผูกระทําผิดตอผลกระทบของการคุมประพฤติ
จํานวน
1. ผูกระทําผิดจะไมถูกตราหนาวาเปนคนขี้คุก
39
2. ผูกระทําผิดไมตองไปอยูกับผูกระทําผิดรายแรงกวาในเรือนจําและเรียนรูการ
49
ทําผิดที่รายแรงยิ่งขึ้น
3. ผูกระทําผิดจะไดรับการควบคุมสอดสองมิใหกระทําความผิดอีก
62
4. ผูกระทําผิดจะไดรับการอบรบ แกไข และชวยเหลือใหเปนคนดี
65
5. ผูกระทําผิดมีโอกาสเรียนตอ หรือประกอบอาชีพเลี้ยงไดตามปกติ
53
6. ผูกระทําผิดตองรวมกิจกรรมกับสํานักงานคุมประพฤติเพื่อชดใชความผิด
31
7. ผูกระทําผิดตองเสียเวลามาพบพนักงานคุมประพฤติแทนการตองโทษจําคุก
21
8. ไมทําใหผูกระทําผิดเลิกทําผิดกฎหมายได
2
9. อื่น ๆ
3

รอยละ
47.0
59.0
74.7
78.3
63.9
37.3
25.3
2.4
3.6

จากตารางที่ 20 พบวาความคิดเห็นของผูกระทําผิดตอผลกระทบของการคุมประพฤตินั้น
สวนใหญจํานวน 65 ราย มีความคิดเห็นวาผูกระทําผิดจะไดรับการอบรบ แกไข และชวยเหลือใหกลับตน
เปนคนดี รองลงมาจํานวน 62 ราย คิดวาผูกระทําผิดจะไดรับการควบคุมสอดสองมิใหกระทําความผิดอีก
จํานวน 62 ราย และผูกระทําผิดยังมีโอกาสเรียนตอ หรือประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได
ตามปกติ จํานวน 53 ราย คิดเปนรอยละ 78.3, 74.7 และ 63.9 ตามลําดับ
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ตารางที่ 21 แสดงความคิดเห็นของผูกระทําผิดตอความถี่ในการรายงานตัว
N=83
ความคิดเห็นของผูกระทําผิดตอความถี่ในการรายงาน
ตัวเพื่อปองกันการกระทําผิดซ้ํา
มากกวา 1 ครั้งตอเดือน
1 ครั้ง ตอ เดือน
1 ครั้ง ตอ 2 เดือน
1 ครั้ง ตอ 3 เดือน
อื่นๆ
ไมตอบ

จํานวน

รอยละ

14
20
13
29
5
2

16.9
24.1
15.7
34.9
6.0
2.4

จากตารางที่ 21 พบวาผูกระทําผิดสวนใหญจํานวน 29 ราย คิดวาควรมาพบพนักงานคุม
ประพฤติ 3 เดือนตอครั้ง ตอ รองลงมาจํานวน 20 ราย คิดวาควรมาพบพนักงานคุมประพฤติ 1 เดือนตอ
ครั้ง และจํานวน 14 รายคิดวาควรมาพบพนักงานคุมประพฤติมากกวา 1 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ
34.9, 24.1 และ 16.9 ตามลําดับ
ตารางที่ 22 แสดงความคิดเห็นของผูกระทําผิดตอการเยี่ยมบาน
N=83
ความคิ ด เห็น ของผู ก ระทํา ผิ ด ต อ การที่พ นั กงานคุ ม
จํานวน
ประพฤติไปเยี่ยมบาน เพื่อการกระทําผิดซ้ํา
มากกวา 1 ครั้งตอเดือน
17
เดือนละ 1 ครั้ง
30
2 เดือนตอครั้ง
14
3 เดือนตอครั้ง
17
ปละ1 ครั้ง
1
อื่น ๆ
2
ไมตอบ
2

รอยละ
20.5
36.1
16.9
20.5
1.2
2.4
2.4
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จากตารางที่ 22 พบวาผูกระทําผิดมีความคิดเห็นวาพนักงานคุมประพฤติควรไปเยี่ยมบาน
ผูกระทําผิดเพื่อปองกันไมใหเกิดการกระทําผิดซ้ํา โดยสวนใหญจํานวน -30 ราย เห็นวาควรไปเยี่ยมบาน
เดือนละ 1 ครั้ง รองลงมา จํานวน 17 ราย คิดเห็นวาควรไปเยี่ยมบาน มากกวา 1 ครั้งตอเดือน และจํานวน
17 ราย คิดเห็นวาควรไปเยี่ยมบาน 3 เดือนตอครั้ง คิดเปนรอยละ 36.1, 20.5และ 20.5 ตามลําดับ
ตารางที่ 23 แสดงความคิดเห็นของผูกระทําผิดตอการเเยี่ยมเรือนจํา
N=83
ความถี่จํานวน (รอยละ)
คะแนน 1-5
ประเด็นความคิดเห็น
บ การ SD
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด X ระดั
เห็นดวย
การเข า เยี่ ย มเรื อ นจํ า จะ
38
25
7
1
2.14 นอย
1.61
เปนการเตือนสติ และชวย

(45.8)

(30.1)

(8.4)

(1.2)

ใหผูก ระทํ าผิด ไมกระทํ า
ผิดซ้ําไดเพียงใด
จากตารางที่ 23 พบวาความคิดเห็นของผูกระทําผิดตอการเขาเยี่ยมเรือนจําวาจะเปนการ
เตือนสติ และชวยใหผูกระทําผิดไมกระทําผิดซ้ําได โดยสวนใหญผูกระทําผิดจํานวน 38 รายเห็นดวย
ระดับมากที่สุด รองลงมาจํานวน 25 ราย เห็นดวยในระดับมาก และเห็นดวยในระดับปานกลาง จํานวน 7
ราย คิดเปนรอยละ 45.8, 30.1 และ 8.4ตามลําดับ
ตารางที่ 24 แสดงความคิดเห็นของผูกระทําผิดตอการมีสวนรวมของอาสาสมัครคุมประพฤติ
N=83
ความคิดเห็นของผูกระทําผิดตอการมีสวนรวมของ
จํานวน
รอยละ
อาสาสมัครคุมประพฤติ
เห็นดวย
81
97.6
ไมเห็นดวย
2
2.4
จากตารางที่ 24 พบวาผูกระทําผิดสวนใหญจํานวน 81 ราย มีความเห็นวาอาสาสมัครคุม
ประพฤติมีสวนชวยชุมชนและราชการ คิดเปนรอยละ 97.6 และไมเห็นดวยจํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ
2.4
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ตารางที่ 25 แสดงความคิดเห็นของผูกระทําผิดตอความสามารถของอาสาสมัครในการใหความชวยเหลือ
ผูกระทําผิดและครอบครัว
N=83
คะแนน 1-5
ความถี่จํานวน (รอยละ)
ประเด็นความคิดเห็น

มากที่สุด

16
อาสาสมัครในทีมคุมประพฤติซึ่งมาจาก (19.3)
ประชาชน ไดรับการยอมรับนับถือจาก
ชุ ม ชนจะเข า ใจป ญ หาของชุ ม ชนและ
ครอบครั ว ผู ก ระทํ า ผิ ด และจะสามารถ
ช ว ยเหลื อ ให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า แก
ผู ก ระทํ า ผิ ด และครอบครั ว ได อ ย า ง
ใกลชิดและตรงกับความตองการ

ร ะ ดั บ SD
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด X การเห็ น
ดวย
46
16
3
3.93 มาก
.154
(55.4) (19.3) (3.6)

ตารางที่ 25 พบวาผูกระทําผิดคิดวาอาสาสมัครในทีมคุมประพฤติซึ่งมาจากประชาชนที่
ไดรับการยอมรับนับถือจากชุมชนจะเขาใจปญหาของชุมชนและครอบครัวผูกระทําผิด และสามารถ
ชวยเหลือ ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูกระทําผิดและครอบครัวไดอยางใกลชิดและตรงกับความตองการ โดย
สวนใหญจํานวน 46 ราย เห็นดวยในระดับมาก รองลงมาเห็นดวยในระดับมากที่สุด จํานวน 16 ราย และ
จํานวน 16 ราย เห็นดวยในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 55.4, 19.3 และ 19.3 ตามลําดับ
ตารางที่ 26 แสดงความคิดเห็นของผูกระทําผิดตอการทํางานของทีมคุมประพฤติ
N=83
ความคิดเห็นของผูกระทําผิดตอการทํางานของทีมคุมประพฤติเขมขน
จํานวน
1. มีคนดูแล เตือนสติเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตทําใหผูกระทําผิดตั้งใจเพิ่ม
72
มากขึ้นที่จะเปนคนดี
2. ชวยปองกันไมใหผูกระทําผิดกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก
66
3. ทีมงานคุมประพฤติรับฟงปญหาและใหคําแนะนํา ชวยเหลือได
69
4. มีความรูสึกไมพอใจ
2
5. อื่นๆ
-

รอยละ
86.7
79.5
83.1
2.4
-

95

จากตารางที่ 26 พบวาผูกระทําผิดสวนใหญจํานวน 72 ราย มีความคิดเห็นวาการดูแล
เตือนสติเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของทีมคุมประพฤติเขมขนชวยใหผูกระทําผิดเพิ่มความตั้งใจมากขึ้นที่จะ
เปนคนดี รองลงมาจํานวน 69 ราย คิดวาเกิดความรูสึกที่ดี เพราะทีมงานคุมประพฤติชวยรับฟงปญหา
และใหคําแนะนํา ชวยเหลือได และผูกระทําผิด จํานวน 66 ราย คิดวาจะไมกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก คิด
เปนรอยละ 86.7, 83.1 และ 79.5 ตามลําดับ
ตารางที่ 27 แสดงพฤติกรรมของผูกระทําผิดระหวางอยูในโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน
N=83
ขอมูลและความคิดเห็นของผูกระทําผิดเกี่ยวพฤติกรรมของตนเอง
จํานวน
รอยละ
ในระหวางเวลา 6 เดือนที่อยูในโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน
1. ไมถูกจับกุมดําเนินคดีอาญาใดๆ ในระหวางนี้
60
72.3
2. เชื่อฟงคําตักเตือนของทีมคุมประพฤติและอาสาสมัคร
69
83.1
81.9
3. เชื่อฟงคําตักเตือนของบุคคลในครอบครัวมากขึ้น
68
66.3
4. เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เชนตั้งใจทํางาน/ศึกษาเลาเรียน
55
2.4
5. ยังคงเกี่ยวของกับการกระทําผิดบางแตยังไมถูกจับกุมดําเนินคดี
2
6. ไมมีความเปลี่ยนแปลงใด ๆ
3.6
7. อื่น ๆ
3
จากตารางที่ 27 พบวาผูกระทําผิดจํานวน 69 ราย ใหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนใน
ระหวางเวลา 6 เดือนที่อยูในโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนวาตนมีพฤติกรรมเชื่อฟงคําตักเตือนของทีม
คุมประพฤติเขมขน ผูกระทําผิดจํานวน 68 ราย คิดวาตนเองเชื่อฟงคําตักเตือนของบุคคลในครอบครัว
มากขึ้น และ ผูกระทําผิดจํานวน 60 ราย ไมถูกจับกุมดําเนินคดีอาญาใดๆ อีก คิดเปนรอยละ 83.1, 81.9
และ 72.3 ตามลําดับ
ตารางที่ 28 แสดงความคิดเห็นของผูกระทําผิดตอการปฐมนิเทศ
N=83
ความคิ ด เห็ น ของผู ก ระทํ า ผิ ด ต อ การปฐมนิ เ ทศว า การใช วี ซี ดี
ประกอบคําอธิบายชวยใหเขาใจขั้นตอนการทํางานของสํานักงาน
คุมประพฤติไดชัดเจนยิ่งขึ้น
ใช
ไมใช
ไมตอบ

จํานวน

รอยละ

75
7
1

90.4
8.4
1.2
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จากตารางที่ 28 พบวาผูกระทําผิดสวนใหญจํานวน 75 ราย คิดเปนรอยละ 90.4 เห็นดวยวา
การปฐมนิเทศโดยการใชวีซีดีประกอบคําอธิบายของเจาหนาที่กอนเขาสูกระบวนการควบคุมสอดสอง
ชวยใหเขาใจขั้นตอนการทํางานของสํานักงานคุมประพฤติชัดเจนมากขึ้น แตผูกระทําผิด จํานวน 7 ราย
คิ ด เป น ร อ ยละ 8.4 คิ ด ว า การปฐมนิ เ ทศโดยการใช วี ซี ดี ป ระกอบไม ส ง ผลให เ ข า ใจการทํ า งานของ
สํานักงานคุมประพฤติชัดเจนขึ้น
ตารางที่ 29 แสดงความพึงพอใจของผูกระทําผิดตอการเยี่ยมบาน
N=83
ประเด็นความคิดเห็น

ความถี่จํานวน (รอยละ)
มากที่สุด

ความพึ ง พอใจของผู ก ระทํ า ผิ ด ต อ 17
ก า ร ที่ ที ม ง า น คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ ไ ป (20.5)
สอดสองเยี่ยมบาน

มาก ปานกลาง
15
51
(61.4) (18.1)

คะแนน 1-5
ระดับการ SD
นอย นอยที่สุด X เห็นดวย
4.02 มาก
.350

จากตารางที่ 29 พบวาผูกระทําผิดจํานวน 51 ราย คิดเปนรอยละ 61.4 มีความพึงพอใจตอการ
ที่ทีมงานคุมประพฤติไปสอดสองเยี่ยมบานในระดับมาก รองลงมาจํานวน 17 ราย คิดเปนรอยละ 20.5 มี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และผูกระทําผิด จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 18.1 มีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง
ตารางที่ 30 แสดงความพึงพอใจของผูกระทําผิดตอการใหคําปรึกษา แนะนํา ตักเตือน
N=83
ประเด็นความคิดเห็น

ความถี่จํานวน (รอยละ)
มากที่สุด

ความพึงพอใจของผู ก ระทํ าผิด ตอ 13
การใหคําปรึกษา แนะนํา ตักเตือน (15.7)
ของทีมงานคุมประพฤติเขมขน

มาก ปานกลาง

56
13
(67.5) (15.7)

นอย นอยที่สุด

1
(1.2)

คะแนน 1-5
ระดับการ SD
X เห็นดวย

3.98 มาก

.62
4

จากตารางที่ 30 พบวาผูกระทําผิดมีความพึงพอใจตอการใหคําปรึกษา ตักเตือนของทีมงาน
คุมประพฤติเขมขน โดยสวนใหญจํานวน 56 ราย มีความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาจํานวน 13 ราย
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และจํานวน 13 ราย มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ
67.5, 15.7 และ 15.7 ตามลําดับ
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ตารางที่ 31 แสดงความพึงพอใจของผูกระทําผิดตอกิจกรรมการแกไขฟนฟู
N=83
มากที่สุด

มาก ปานกลาง

นอย นอยที่สุด

คะแนน 1-5
ระดับการ SD
X เห็นดวย

ความพึ ง พอใจของผู ก ระทํา ผิ ด ต อ 13
กิ จ กรรมการแก ไ ขฟ น ฟู และการ (15.7)
อบรมที่ทีมงานคุมประพฤติจัดให

20
46
(55.4) (24.1)

1
(1.2)

3.8
5

ประเด็นความคิดเห็น

ความถี่จํานวน (รอยละ)

1
(1.2)

มาก

.74
3

จากตารางที่ 31 พบวาผูกระทําผิดมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการแกไขฟนฟู และการอบรม
ที่ทีมงานคุมประพฤติจัดให โดยสวนใหญจํานวน 46 ราย พึงพอใจในระดับมาก รองลงมาจํานวน 20
ราย พึงพอใจในระดับปานกลาง และจํานวน 13 ราย พึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 55.4,
24.1 และ 15.7 ตามลําดับ
ตารางที่ 32 แสดงความพึงพอใจของผูกระทําผิดตอบริการสงเคราะห
N=83
ความถี่จํานวน (รอยละ)
ประเด็นความคิดเห็น

มากที่สุด

มาก ปานกลาง

นอย นอยที่สุด

ความพึ ง พอใจของผู ก ระทํา ผิ ด ต อ 24
บริ ก ารสงเคราะห ที่ ที ม งานคุ ม (28.9)
ประพฤติจัดให

28
21
(33.7) (25.3)

6
(7.2)

3
(3.6)

คะแนน 1-5
ระดับ
การ
X
เห็น
ดวย

3.7
8

SD

มาก 1.066

จากตารางที่ 32 พบวาผูกระทําผิด จํานวน 28 ราย พึงพอใจตอบริการสงเคราะหที่ทีมงานคุม
ประพฤติจัดใหในระดับมาก ผูกระทําผิด จํานวน 24 ราย พึงพอใจในระดับมากที่สุด และจํานวน 21 ราย
พึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 33.7, 28.9 และ 25.3 ตามลําดับ
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ตารางที่ 33 แสดงความพึงพอใจของผูกระทําผิดตอการปฏิบัติงานของทีมคุมประพฤติ
N=83
ความถี่จํานวน (รอยละ)

คะแนน 1-5
ระดับการ SD
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด X เห็นดวย
.672
ความพึ ง พอใจของผู ก ระทํา ผิ ด ต อ 18
49
15
1
4.01 มาก
ประเด็นความคิดเห็น

การปฏิบัติงานของทีมคุมประพฤติ

(21.7)

(59.0) (18.1)

(1.2)

จากตารางที่ 33 พบวาผูกระทําผิดมีความพึงพอใจของตอการปฏิบัติงานทีมคุมประพฤติ
เขมขน โดยสวนใหญจํานวน 49 ราย พึงพอใจในระดับมาก รองลงมาจํานวน 18 ราย พึงพอใจในระดับ
มากที่สุด และจํานวน 15 ราย พึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 59.0, 21.7และ 18.1 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลกลุมครอบครัวและผูใกลชิดผูกระทําผิดในโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน
ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของครอบครัวและผูใกลชิดผูกระทําผิดในโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน
ตารางที่ 34 แสดงขอมูลของครอบครัวและผูใกลชิดผูกระทําผิดในโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน
N=85
ขอมูลพื้นฐานของครอบครัว/ผูใกลชิด
จํานวน
รอยละ
เพศ
26
30.6
ชาย
59
69.4
หญิง
อายุ
17
20.0
20-30 ป
20
23.5
31-40 ป
28
32.9
41-50 ป
11
12.9
51-60 ป
9
10.6
61 ปขึ้นไป
ศาสนา
84
98.8
พุทธ
1
1.2
อิสลาม
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ขอมูลพื้นฐานของครอบครัว/ผูใกลชิด
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ไมไดรับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
มัธยมหรือมัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช
ปวส./อนุปริญญาตรี
ปริญญาตรี
อื่น ๆ
อาชีพ
ขาราชการ/พนักงานราชการ
เกษตรกร เชน ทํานา ทําสวน ทําไร เลี้ยงสัตว ฯลฯ
ธุรกิจบริการ เชน คาขาย ขนสง กอสราง ฯลฯ
รับจางทั่วไป/ใชแรงงาน
ไมไดทํางาน /แมบาน / พอบาน
ไมตอบ
รายไดตอเดือน
ต่ํากวา 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
ไมมีรายได

จํานวน

รอยละ

5
43
14
14
2
4
3

5.9
50.6
16.5
16.5
2.4
4.7
3.5

2
27
16
21
9
10

2.4
31.8
18.8
24.7
10.6
11.8

46
22
12
2
1
2

54.1
25.9
14.1
2.4
1.2
2.4

จากตารางที่ 34 พบวาครอบครัวและผูใกลชิดผูกระทําผิดสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 59
ราย คิดเปนรอยละ 69.4 และเพศชาย จํานวน 26 ราย คิดเปนรอยละ 30.6 โดยสวนใหญมีอายุ 41-50 ป
จํานวน 28 ราย รองลงมาอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 20 ราย และอายุระหวาง 20-30 ป จํานวน 17 ราย
คิดเปนรอยละ 32.9 , 23.5 และ 20.0 ตามลําดับ นับถือศาสนาพุทธ จํานวน 84 ราย คิดเปนรอยละ 98.8
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ดานการศึกษา ครอบครัวและผูใกลชิดผูกระทําผิดสวนใหญจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
หรือต่ํากวาประถมศึกษา จํานวน 43 ราย รองลงมาจบชั้นมัธยม หรือมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 14 ราย
และจบชั้นมัธยมหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 14 ราย คิดเปนรอยละ 50.6, และ 16.5 ตามลําดับ
อาชีพหลักในปจจุบัน ครอบครัวและผูใกลชิดผูกระทําผิดสวนใหญประกอบอาชีพทําสวน
ทําไร เลี้ยงสัตว เลี้ยงไหม ฯลฯ จํานวน 27 ราย รองลงมามีอาชีพรับจางทั่วไป หรือใชแรงงาน จํานวน 21
ราย และประกอบอาชีพธุรกิจบริการ เชน คาขาย กอสราง รานอาหาร สื่อมวลชน ฯลฯ จํานวน 16 ราย
คิดเปนรอยละ 31.8, 24.7 และ 18.8 ตามลําดับ
รายไดสวนใหญของครอบครัวและผูใกลชิดผูกระทําผิดต่ํากวา 5,000 บาท มีจํานวน 46 ราย
รองลงมามีรายไดระหวาง 5,000-10,000 บาท จํานวน 22 ราย และ มีรายไดระหวาง 10,001-20,000 บาท
จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 54.1, 25.9 และ 14.1 ตามลําดับ
ตารางที่ 35 แสดงความสัมพันธของครอบครัวและผูใกลชิดกับผูกระทําผิด
N=85
ครอบครัวและผูใกลชิดมีความสัมพันธกับผูกระทําผิด
จํานวน
ในฐานะ
พอ/แม
46
สามี/ภรรยา
22
บุตร
3
ญาติ
10
อื่น ๆ
4

รอยละ
54.1
25.9
3.5
11.8
4.7

พบว าผู ตอบแบบสอบถามซึ่ง เปน ผูแ ทนครอบครั ว และผู ใ กลชิด มี
จากตารางที่ 35
ความสัมพันธกับผูกระทําผิดในฐานะพอ/แม จํานวน 46 ราย รองลงมาคือสามี หรือภรรยา จํานวน 22
ราย และมีความสัมพันธเปนญาติของผูกระทําผิด จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 54.1, 25.9 และ 11.8
ตามลําดับ
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2.

ความคิดเห็นและความพึงพอใจของครอบครัวและผูใกลชิดผูกระทําผิดเกี่ยวกับการดําเนินงานคุม
ประพฤติ

ตารางที่ 36 แสดงการรับรูของครอบครัวและผูใกลชิดเกี่ยวกับงานคุมประพฤติ
N=85
เหตุผลที่รูจักงานคุมประพฤติ /พนักงานคุมประพฤติ
จํานวน
1. เคยได ยิ น คนพู ด ถึ ง งานคุ ม ประพฤติ / สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ /
พนักงานคุมประพฤติ
2. รูจั ก งานคุ ม ประพฤติ ผ า น สื่ อ สาธารณะ เช น โทรทั ศ น วิ ท ยุ
หนังสือพิมพ เอกสารประชาสัมพันธ ตางๆ
3. เคยเห็นกิจกรรมที่จัดโดย สนง. เชน การรณรงคเมาไมขับ การ
ทํางานบริการสังคม/บําเพ็ญสาธารณประโยชน ฯลฯ
4. เคยรวมกิจกรรมของสํานักงานคุมประพฤติ
5. เคยถูกพนักงานคุมประพฤติเสอบถามขอมูลตางๆ
6. ญาติ หรือคนรูจักอยูในความดูแลของสํานักงานคุมประพฤติ
7. อื่น ๆ

รอยละ

56

65.9

53

62.4

62

72.9

36
49
85
1

42.4
57.6
100
1.2

จากตารางที่ 36 พบวาเหตุผลนอกเหนือจากการที่มีสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกลชิดอยู
ในความดูแลของสํานักงานคุมประพฤติแลว ครอบครัวและผูใกลชิดของผูกระทําผิดรูจักงานคุมประพฤติ
และพนักงานคุมประพฤติจากการจัดกิจกรรมตางๆ ขอองสํานักงานคุมประพฤติ เชน การรณรงคเมาไม
ขับ การทํางานบริการสังคม/บําเพ็ญสาธารณประโยชน ฯลฯ จํานวน 62 ราย รองลงมาคือเคยไดยินคน
พูดถึงงานคุมประพฤติ/สํานักงานคุมประพฤติ/พนักงานคุมประพฤติ จํานวน 56 ราย และเคยเห็นหรือได
ยินเกี่ยวกับงานคุมประพฤติผาน สื่อสาธารณะ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เอกสารประชาสัมพันธ
ตางๆ จํานวน 53 ราย คิดเปนรอยละ 72.9, 65.9 และ 62.4 ตามลําดับ
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ตารางที่ 37 แสดงความคิดเห็นของครอบครัวและผูใกลชิดตอการคุมประพฤติ
N=85
ความคิดเห็นของครอบครัวและผูใกลชิดตอการคุมความประพฤติ
จํานวน
1. เปนการใหโอกาสผูกระทําผิดไดกลับตนเปนพลเมืองดีโดยยังไม
ใชโทษจําคุก
2. การมี เ จ า หน า ที่ ค อยให คํ า แนะนํ า ว า กล า วตั ก เตื อ น ให ค วาม
ชวยเหลือสงเคราะห ผูกระทําผิดเพื่อไมใหกระทําผิดกฎหมายอีก
3. การมี เ จ า หน า ที่ / อาสาสมั ค ร ไปสอดส อ งดู แ ลผู ก ระทํ า ผิ ด ใน
ชุมชน และการใหผูกระทําผิดมารายงานตัวตอเจาหนาที่เปนการ
แกไขนิสัยความประพฤติและปองกันชุมชนจากการทําผิดซ้ํา
4. การใหผูกระทําผิดที่ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมประพฤติกลับไป
รับโทษจําคุกเปนไปเพื่อยับยั้งผูกระทําผิดจากการทําใหชุมชน
เดือดรอนเพราะการทําผิดซ้ํา
5. การสงผูเสพ/ผูติดยาเสพติดที่ไมสามารถแกไขฟนฟูไดคืนใหเจา
พนักงานตํารวจดําเนินคดีตอไปเปนไปเพื่อการปองกันสังคมจาก
อาชญากรรม
6. เปนการปลอยใหผูกระทําผิดกลับสูสังคมโดยไมตองชดใชการ
กระทําผิด
7. อื่น ๆ

รอยละ

79

92.9

72

84.7

76

89.4

39

45.9

30

35.3

11
1

12.9
0.6

จากตารางที่ 37 พบวาครอบครัวและผูใกลชิด จํานวน 79 ราย คิดเปนรอยละ 92.9 มีความคิด
ว า การคุ ม ประพฤติ คื อ การให โ อกาสผู ก ระทํ า ผิ ด ได ก ลั บ ตนเป น พลเมื อ งดี โ ดยยั ง ไม ใ ช โ ทษจํ า คุ ก
รองลงมา 76 ราย หรือรอยละ 89.4 คิดวาการมีเจาหนาที่และอาสาสมัครไปสอดสองดูแลผูกระทําผิดใน
ชุมชนและการใหผูกระทําผิดมารายงานตัวตอเจาหนาที่เปนการแกไขนิสัยความประพฤติและปองกัน
ชุมชนจากการทําผิดซ้ํา และ72 ราย หรือรอยละ 84.7 คิดวา การมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนํา วากลาว
ตักเตือน ใหความชวยเหลือสงเคราะห ผูกระทําผิดเพื่อไมใหกระทําผิดกฎหมายอีก โดยจํานวน11 ราย
หรือรอยละ 12.9 คิดวาเปนการปลอยใหผูกระทําผิดกลับสูสังคมโดยไมตองชดใชการกระทําผิด
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ตารางที่ 38 แสดงความคิดเห็นของครอบครัวและผูใกลชิดตอผลกระทบของการคุมประพฤติ
N=85
ความคิดเห็นของครอบครัวและผูใกลชิดตอผลกระทบของ
จํานวน
รอยละ
การคุมประพฤติ
54
63.5
1. ผูกระทําผิดจะไมถูกตราหนาวาเปนคนขี้คุก
48
56.5
2. ผูกระทําผิดไมตองไปอยูกับผูกระทําผิดรายแรงกวาในเรือนจํา
และเรียนรูการทําผิดที่รายแรงยิ่งขึ้น
79
92.9
3. ผูกระทําผิดจะไดรับการควบคุมสอดสองมิใหกระทําความผิด
75
88.2
อีก
4. ผูกระทําผิดจะไดรับการอบรบแกไขและชวยเหลือใหกลับตน
67
78.8
เปนคนดี
5. ผูกระทําผิดไดมีโอกาสเรียนตอ หรือประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง
29
34.1
และครอบครัวไดตามปกติ
6. เปนการดีตอทานและครอบครัว ที่มีเจาหนาที่และอาสาสมัคร
64
75.3
ชวยดูแลวากลาวตักเตือนผูกระทําผิด
7. ผูกระทําผิดคงไมเข็ดหลาบ และคงจะทําผิดอีกถาไมมีคนคอย
14
16.5
ควบคุมดูแลอยางใกลชิด
1
1.2
8. การคุมประพฤติเปนภาระมากกวาการที่ผูกระทําผิดไดรับโทษ
จําคุก
9. การคุ ม ประพฤติ ไ ม เ ป น ประโยชน เพราะผู ก ระทํ า ผิ ด คงไม
สามารถกลับตัวได
10. อื่น ๆ
จากตารางที่ 38 พบวาครอบครัวและผูใกลชิดมีความคิดเห็นของตอผลกระทบของการคุม
ประพฤติ ดังนี้ ครอบครัวและผูใกลชิดผูกกระทําผิดสวนใหญจํานวน 79 ราย มีความคิดเห็นวาผูกระทํา
ผิดจะไดรับการควบคุมสอดสองมิใหกระทําความผิดอีก รองลงมาจํานวน 75 ราย คิดวาผูกระทําผิดจะ
ไดรับการอบรบแกไข และชวยเหลือใหกลับตนเปนคนดี และครอบครัวและผูใกลชิดจํานวน 67 ราย มี
ความคิดวาผูกระทําผิดยังมีโอกาสเรียนตอ หรือประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง และครอบครัวไดตามปกติ โดย
คิดเปนรอยละ 92.9, 88.2 และ 78.8 ตามลําดับ
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ตารางที่ 39 แสดงความคิดเห็นของครอบครัวและผูใกลชิดตอความถี่ในการรายงานตัวของผูกระทําผิด
N=85
ความคิดเห็นของครอบครัวและผูใกลชิดตอความถี่ใน
การรายงานตัวผูกระทําผิด
มากกวา 1 ครั้งตอเดือน
1 ครั้ง ตอ เดือน
1 ครั้ง ตอ 2 เดือน
1 ครั้ง ตอ 3 เดือน
อื่นๆ

จํานวน

รอยละ

12
33
8
31
1

14.1
38.8
9.4
36.5
1.2

จากตารางที่ 39 พบวาครอบครัวและผูใกลชิดของผูกระทําผิด จํานวน 33 ราย หรือรอยละ
38.8 มีความเห็นวา ผูกระทําผิดควรมาพบพนักงานคุมประพฤติ 1 ครั้ง ตอ เดือน เพื่อปองกันไมให
กลับไปกระทําผิดซ้ํานั้น รองลงมา จํานวน 31 รายคิดเปนรอยละ 36.5 คิดวาผูกระทําผิดควรมาพบ
พนักงานคุมประพฤติ 3 เดือนตอครั้ง และ ครอบครัวและผูใกลชิดของผูกระทําผิด จํานวน 12 รายหรือ
รอยละ 14.1 คิดวาผูกระทําผิดควรมาพบพนักงานคุมประพฤติ มากกวา 1 ครั้งตอเดือน
ตารางที่ 40 แสดงความคิดเห็นของครอบครัวและผูใกลชิดตอการเยี่ยมบาน
N=85
ความคิดเห็นของครอบครัวและผูใกลชิดตอการเยี่ยม
จํานวน
บานผูกระทําผิดโดยทีมคุมประพฤติ
มากกวา 1 ครั้งตอเดือน
12
เดือนละ 1 ครั้ง
36
2 เดือนตอครั้ง
16
3 เดือนตอครั้ง
14
ปละ1 ครั้ง
7

รอยละ
14.1
42.4
18.8
16.5
8.2

จากตารางที่ 40 พบวาครอบครัวและผูใกลชิดมีความคิดเห็นวาทีมงานคุมประพฤติควรไป
เยี่ยมบานผูกระทําผิดเพื่อปองกันไมใหเกิดการกระทําผิดซ้ํา โดยสวนใหญจํานวน 36 ราย เห็นวาควรไป
เยี่ยมบานเดือนละ 1 ครั้ง รองลงมา จํานวน 16 ราย คิดวาควรไปเยี่ยมบาน 2 เดือนตอครั้ง และจํานวน
14 ราย คิดวาควรไปเยี่ยมบาน 3 เดือนตอครั้ง คิดเปนรอยละ 42.4, 18.8 และ 16.5 ตามลําดับ
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ตารางที่ 41 แสดงความคิดเห็นของครอบครัวและผูใกลชิดตอการเยี่ยมเรือนจํา
N=85
ความคิดเห็นของครอบครัวและผูใกลชิดตอการเยี่ยมเรือนจําของ
จํานวน
ผูกระทําผิด
เห็นดวยมากที่สุด
45
เห็นดวยมาก
24
เห็นดวยปานกลาง
6
เห็นดวยนอย
เห็นดวยนอยที่สุด
2
อื่น ๆ
8

รอยละ
52.9
28.2
7.1
2.4
9.4

จากตารางที่ 41 พบวาครอบครัวและผูใกลชิดมีความคิดเห็นตอการเยี่ยมเรือนจําของ
ผูกระทําผิดวาเปนการเตือนสติ และชวยใหผูกระทําผิดไมกระทําผิดซ้ํา โดยสวนใหญเห็นดวยในระดับ
มากที่สุด จํานวน 45 ราย รองลงมาเห็นดวยในระดับมาก จํานวน 24 ราย และเห็นดวยในระดับปานกลาง
จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 52.9, 28.2 และ 7.1 ตามลําดับ

ตารางที่ 42 แสดงความคิดเห็นของครอบครัวและผูใกลชิดตออาสาสมัครคุมประพฤติ
N=85
ความคิ ด เห็ น ของครอบครั ว และผู ใ กล ชิ ด ต อ อาสาสมั ค รคุ ม
จํานวน
ประพฤติ
เห็นวาอาสาสมัครคุมประพฤติมีสวนชวยเหลือชุมชนและราชการ
82
ไมเห็นดวยวาอาสาสมัครคุมประพฤติมีสวนชวยเหลือชุมชนและ
3
ราชการ

รอยละ
96.5
3.5

จากตารางที่ 42 พบวาครอบครัวและผูใกลชิดสวนใหญจํานวน 82 ราย คิดเปนรอยละ 96.5
เห็นวาการเปนอาสาสมัครคุมประพฤติมีสวนชวยชุมชนและราชการ และจํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 3.5
ไมเห็นดวยวาอาสาสมัครคุมประพฤติมีสวนชวยเหลือชุมชนและราชการ
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ตารางที่ 43 แสดงความคิดเห็นของครอบครัวและผูใกลชิดตอความสามารถของอาสาสมัคร
N=85
อาสาสมัครในทีมคุมประพฤติมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนํา
จํานวน
และความชวยเหลือ แกผูกระทําผิดและครอบครัว
เห็นวาอาสาสมัครมีความสามารถมากที่สุด
36
เห็นวาอาสาสมัครมีความสามารถมาก
35
เห็นวาอาสาสมัครมีความสามารถปานกลาง
14
เห็นวาอาสาสมัครมีความสามารถนอย
เห็นวาอาสาสมัครมีความสามารถนอยที่สุด
อื่น ๆ
-

รอยละ
42.4
41.2
16.5
-

ตารางที่ 43 พบวาครอบครัวและผูใกลชิดผูกระทําผิด จํานวน 36 ราย คิดวาอาสาสมัครใน
ทีมคุมประพฤติสามารถใหคําปรึกษาแนะนํา และชวยเหลือผูกระทําผิดและครอบครัวไดอยางใกลชิดและ
ตรงกับความตองการ ในระดับมากที่สุด รองลงมาจํานวน 35 ราย เห็นดวยในระดับมาก และจํานวน 14
ราย เห็นดวยในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 42.4, 41.2 และ 16.5 ตามลําดับ
ตารางที่ 44 แสดงความคิดเห็นของครอบครัวและผูใกลชิดตอการดูแลผูกระทําผิดของทีมคุมประพฤติ
N=85
ความคิดเห็นของครอบครัวและผูใกลชิดตอการดูแลผูกระทําผิด (คนใน
จํานวน
รอยละ
ครอบครัว) โดยทีมคุมประพฤติ
1. คิดวาผูกระทําผิดจะเพิ่มความตั้งใจในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี
76
89.4
2. คิดวาผูกระทําผิดจะไมหวนกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก
75
88.2
3. มีความรูสึกที่ดี เพราะทีมงานคุมประพฤติสามารถรับฟงปญหาและให
70
82.4
คําแนะนําเกี่ยวกับผูกระทําผิดได
4. มีความรูสึกไมพอใจ
5. อื่น ๆ
1
1.2
จากตารางที่ 44 พบวาครอบครัวและผูใกลชิดมีความคิดเห็นตอการที่ผูกระทําผิดซึ่งเปนคน
ในครอบครัวมาอยูในความดูแลของทีมคุมประพฤติ โดยสวนใหญจํานวน 76 ราย คิดวาผูกระทําผิดจะ
เพิ่มความตั้งใจในการกลับตนเปนพลเมืองดี ครอบครัวและผูใกลชิด จํานวน 75 รายคิดวาผูกระทําผิดจะ
ไมหวนกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก และจํานวน 70 ราย มีความรูสึกที่ดีเพราะทีมงานคุมประพฤติสามารถ
รับฟงปญหาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับผูกระทําผิดได คิดเปน รอยละ 89.4, 88.2 และ 82.4 ตามลําดับ
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ตารางที่ 45 แสดงความคิดเห็นของครอบครัวและผูใกลชิดตอผูกระทําผิดในระหวางการคุมประพฤติ
แบบเขมขน
N=85
พฤติกรรมของผูกระทําผิดในระหวาง 6 เดือนของการคุมประพฤติแบบเขมขน จํานวน
รอยละ
1. ไมถูกจับกุมดําเนินคดีอาญาใดๆ ในระหวางนี้
64
75.3
2. เชื่อฟงคําตักเตือนของทีมคุมประพฤติ
70
82.4
3. เชื่อฟงคําตักเตือนของบุคคลในครอบครัว
74
87.1
4. เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เชน ตั้งใจทํางาน/ศึกษาเลาเรียน
72
84.7
5. ยังเกี่ยวของกับการกระทําผิด หรือยาเสพติดแตยังไมถูกจับดําเนินคดีใหม
4
4.7
6. ไมมีพฤติการณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
2
2.4
จากตารางที่ 45 พบวาครอบครัวและผูใกลชิดของผูกระทําผิดจํานวน 74 ราย หรือรอยละ
87.1 เห็นวาในเวลา 6 เดือนที่ผูกระทําผิดอยูในโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน ผูกระทําผิดมีพฤติการณ
เชื่อฟงคําตักเตือนของคนในครอบครัว รองลงมา ครอบครัวและผูใกลชิดของผูกระทําผิดจํานวน 72 ราย
หรือรอยละ 84.7 เห็นวาผูกระทําผิดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เชนตั้งใจทํางาน/ศึกษาเลาเรียน และ
ครอบครัวและผูใกลชิดของผูกระทําผิดจํานวน 70 รายหรือรอยละ82.4 คิดวาผูกระทําผิดเชื่อฟงคํา
ตักเตือนของทีมคุมประพฤติ
ตารางที่ 46 แสดงความพึงพอใจของครอบครัวและผูใกลชิดตอการเยี่ยมบานโดยทีมงานคุมประพฤติ
N=85
ความพึงพอใจตอการเยี่ยมบานของผูกระทําผิดโดยทีมงานคุมประพฤติ
จํานวน
รอยละ
มีความพึงพอใจมากที่สุด
44
51.8
มีความพึงพอใจมาก
29
43.1
มีความพึงพอใจปานกลาง
11
12.9
มีความพึงพอใจนอย และมีความพึงพอใจนอยที่สุด
ไมตอบ
1
1.2
จากตารางที่ 46 พบวาครอบครัวและผูใกลชิดจํานวน 44 ราย ราย คิดเปนรอยละ 51.8 มี
ความพึงพอใจของตอการมาสอดสองเยี่ยมบานของผูกระทําผิดโดยของทีมงานคุมประพฤติในระดับมาก
ที่สุด รองลงจํานวน 29 ราย คิดเปนรอยละ 51.8, 43.มีความพึงพอใจในระดับมาก และ จํานวน 11 ราย คิด
เปนรอยละ 12.9 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 47
แสดงความพึงพอใจของครอบครัวและผูใกลชิดตอการใหคําปรึกษา แนะนํา ตักเตือน
ผูกระทําผิดโดยทีมงานคุมประพฤติ
N=85
ความพึงพอใจตอการใหคําปรึกษา แนะนํา ตักเตือน ผูกระทําผิดโดยทีมงาน
จํานวน
รอยละ
คุมประพฤติ
มีความพึงพอใจมากที่สุด
43
50.6
มีความพึงพอใจมาก
34
40.0
มีความพึงพอใจปานกลาง
7
8.2
มีความพึงพอใจนอย
มีความพึงพอใจนอยที่สุด
ไมมีความเห็น
1
1.2
จากตารางที่ 47 พบวาครอบครัวและผูใกลชิดมีความพึงพอใจตอการใหคําปรึกษา ตักเตือน
ผูกระทําผิดโดยทีมงานคุมประพฤติ โดยสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 43 ราย
รองลงมาความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 34 รายและความพึงพอใจในระดับปานกลาง จํานวน 7 ราย
คิดเปนรอยละ 50.6, 40.0 และ 8.2 ตามลําดับ
ตารางที่ 48 แสดงความพึงพอใจของครอบครัวและผูใกลชิดตอกิจกรรมการแกไขฟนฟู
N=85
ความพึงพอใจตอกิจกรรมการแกไขฟนฟู การอบรม ที่ทีมงานคุมประพฤติ
จํานวน
จัดใหผูกระทําผิด
มีความพึงพอใจมากที่สุด
42
มีความพึงพอใจมาก
30
มีความพึงพอใจปานกลาง
12
มีความพึงพอใจนอย
มีความพึงพอใจนอยที่สุด และไมมี
ไมตอบ
1

รอยละ
49.4
35.3
14.1
1.2

จากตารางที่ 48 พบวาครอบครัวและผูใกลชิดมีความพึงพอใจของตอกิจกรรมการแกไข
ฟนฟู การอบรมที่ทีมงานคุมประพฤติจัดใหผูกระทําผิด โดยสวนใหญความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
จํานวน 42 ราย รองลงมาความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 30 รายและความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 49.4, 35.3 และ 14.1 ตามลําดับ
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ตารางที่ 49 แสดงความพึงพอใจของครอบครัวและผูใกลชิดตอบริการสงเคราะห
N=85
จํานวน
ความพึงพอใจตอการสงเคราะหที่ทีมคุมประพฤติจัดใหแกผูกระทําผิด
มีความพึงพอใจมากที่สุด
35
มีความพึงพอใจมาก
34
มีความพึงพอใจปานกลาง
10
มีความพึงพอใจนอย
1
มีความพึงพอใจนอยที่สุด
ไมมี
4
ไมตอบ
1

รอยละ
41.2
40.0
11.8
1.2
4.7
1.2

จากตารางที่ 49 พบวาครอบครัวและผูใกลชิดมีความพึงพอใจของตอบริการสงเคราะหที่
ทีมงานคุมประพฤติจัดใหแกผูกระทําผิด โดยผิดสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 35
ราย รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 34 ราย และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 41.2, 40.0 และ 11.8 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลกลุมประชาชน
1. ขอมูลทั่วไปของประชาชนกลุมตัวอยางที่อยูในชุมชนเดียวกับผูกระทําผิดในโครงการคุมประพฤติ
แบบเขมขน
ตารางที่ 50 แสดงขอมูลทั่วไปของประชาชนในชุมชนเดียวกับผูกระทําผิด
N=154
ประชาชนที่อยูในชุมชนเดียวกับผูกระทําผิด
จํานวน
เพศ
56
ชาย
97
หญิง
อายุ
20
20-30 ป
29
31-40 ป
30
41-50 ป
20
51-60 ป
51
61 ปขึ้นไป

รอยละ
36.4
63.0
13.0
18.8
19.5
13.0
33.1
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ประชาชนที่อยูในชุมชนเดียวกับผูกระทําผิด
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
คริสต
อื่น ๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ไมไดรับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
มัธยมศึกษาหรือต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่น ๆ
อาชีพ
ขาราชการ/ พนักงานราชการ
ขาราชการบํานาญ/บําเหน็จ
เกษตรกร เชน ทํานา ทําสวน ทําไร เลี้ยงสัตว ฯลฯ
ธุรกิจบริการ เชน คาขาย ขนสง กอสราง ฯลฯ
รับจางทั่วไป/ใชแรงงาน
ผูทรงคุณวุฒิ/นักการเมืองทองถิ่น
ไมไดทํางาน แมบาน พอบาน
อื่น ๆ
รายไดตอเดือน
ต่ํากวา 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
มากกวา 40,000 บาท

จํานวน

รอยละ

154

100.0

2
99
28
15
7
3

1.3
64.3
18.2
9.7
4.5
1.9

8

5.2

58
23
29
7
26
3

37.7
14.9
18.8
4.5
16.9
1.9

116
26
4
1
2
1

75.3
16.9
2.6
0.6
1.3
0.6
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จากตารางที่ 50 พบวากลุมตัวอยางของประชาชนที่อยูในชุมชนเดียวกับผูกระทําผิด สวน
ใหญเปนเพศหญิง จํานวน 97 ราย คิดเปนรอยละ 63.0 และเพศชาย จํานวน 56 ราย คิดเปนรอยละ 36.4
สวนใหญมีอายุ 61 ปขึ้นไป จํานวน 51 ราย รองลงมาอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 30 ราย และอายุ
ระหวาง 31-40 ป จํานวน 29 ราย คิดเปนรอยละ 33.1 , 19.5 และ 18.8 ตามลําดับ นับถือศาสนาพุทธ
จํานวน 145 ราย คิดเปนรอยละ 94.2
ดานการศึ กษา ประชาชนสวนใหญจ บชั้นประถมศึกษาหรือต่ํากวา จํานวน 99 ราย
รองลงมาจบชั้นมัธยมหรือมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 28 ราย และจบชั้นมัธยมหรือมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 64.3, 18.2 และ 9.7 ตามลําดับ
อาชีพหลักในปจจุบันของประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทําสวน ทําไร เลี้ยงสัตว เลี้ยง
ไหม ฯลฯ จํานวน 58 ราย รองลงมามีอาชีพรับจางทั่วไป หรือใชแรงงาน จํานวน 29 ราย และไมได
ประกอบอาชีพ/แมบาน/พอบาน จํานวน 26 ราย คิดเปนรอยละ 37.7, 18.8 และ 16.9 ตามลําดับ
รายไดของประชาชนสวนใหญต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 116 ราย รองลงมารายไดระหวาง
5,000-10,000 บาท จํานวน 26 ราย และ รายไดระหวาง 10,001-20,000 บาท จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ
75.3, 16.9 และ 2.6 ตามลําดับ

2. ความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานคุมประพฤติ
ตารางที่ 51 แสดงการรับรูของประชาชนตอ คําวา “คุมประพฤติ” หรือ “คุมความประพฤติ
N=154
ประชาชนรูจัก “คุมประพฤติ”หรือ “คุมความประพฤติ”
จํานวน
รอยละ
รูจักดี
47
30.5
รูจักบาง/ เคยไดยิน
93
60.4
ไมรูจักไดยินคํานี้มากอนเลย
9
5.8
ไมตอบ
5
3.2
จากตารางที่ 51 พบวาประชาชนสวนใหญจํานวน 93 ราย ราย คิดเปนรอยละ 60.4 จะเคยได
ยิน/รูจักที่รูจัก คําวา “คุมประพฤติ” หรือ “คุมความประพฤติ” บาง รองลงมาจํานวน 47 ราย คิดเปนรอย
ละ 30.5 รูจัก คําวา “คุมประพฤติ” หรือ “คุมความประพฤติ” เปนอยางดี และประชาชน จํานวน 9 ราย
คิดเปนรอยละ 5.8 ไมเคยไดยินคําเหลานี้มากอนเลย
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ตารางที่ 52 แสดงเหตุผลที่ประชาชนรูจักงานคุมประพฤติ
N=154
เหตุผลที่ประชาชนรูจักงานคุมประพฤติและพนักงานคุมประพฤติ
1. เคยได ยิ น คนพู ด ถึ ง งานคุ ม ประพฤติ สํ า นัก งานคุ ม ประพฤติ
และพนักงานคุมประพฤติ
2. เคยเห็น/ไดยินเกี่ยวกับงานคุมประพฤติผาน สื่อโทรทัศน วิทยุ
หนังสือพิมพ เอกสารประชาสัมพันธ ตางๆ
3. เห็นกิจกรรมที่จัดโดยสํานักงานคุมประพฤติ เชน การรณรงค
เมาไมขับ การทํางานบริการสังคม/บําเพ็ญสาธารณประโยชน
4. เคยรวมกิจกรรมของสํานักงานคุมประพฤติ
5. เคยถูกพนักงานคุมประพฤติไปสอบถามขอมูลตางๆ
6. ญาติ/คนรูจักเปนผูอยูในความดูแลของสํานักงานคุมประพฤติ
7. อื่น ๆ

จํานวน
91

รอยละ
59.1

95

61.7

74

48.1

11
3
18
3

7.1
1.9
11.7
1.9

จากตารางที่ 52 พบวาเหตุผลที่ประชาชนรูจักงานคุมประพฤติและพนักงานคุมประพฤติ
สวนใหญจะเห็น/ไดยินเกี่ยวกับงานคุมประพฤติผาน สื่อสาธารณะ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ
เอกสารประชาสัมพันธ ตางๆ จํานวน 95 ราย รองลงมาคือไดยินคนพูดถึงงานคุมประพฤติ/สํานักงานคุม
ประพฤติ/พนักงานคุมประพฤติ จํานวน 91 ราย และเคยเห็นกิจกรรมที่จัดโดยสํานักงานคุมประพฤติ เชน
การรณรงคเมาไมขับ การทํางานบริการสังคม/บําเพ็ญสาธารณประโยชน ฯลฯ จํานวน 74 ราย คิดเปน
รอยละ 61.7 , 59.1 และ 48.1 ตามลําดับ
ตารางที่ 53 แสดงจํานวนประชาชนที่รูวามีผูกระทําผิดในชุมชนอยูภายใตการคุมความประพฤติ
N=154
ประชาชนรู ว า มี ผู ก ระทํ า ผิ ด ในชุ ม ชนที่ อ ยู ภ ายใต ก ารคุ ม ความ
จํานวน
รอยละ
ประพฤติ
1. รูวามีผูกระทําผิดในชุมชนที่อยูภายใตการคุมความประพฤติ
53
34.4
2. ไมรูวามีผูกระทําผิดในชุมชนที่อยูภายใตการคุมความประพฤติ
51
33.1
3. ไมตอบ
39
25.3
11
7.1
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จากตารางที่ 53 พบวามีประชาชนจํานวน 53 ราย คิดเปนรอยละ 34.4 ที่รูวาในชุมชนมี
ผูกระทําผิดอยูภายใตการคุมความประพฤติ และมีประชาชน จํานวน 51 รายคิดเปนรอยละ 33.1 ที่ไมรูวา
ในชุมชนมีผูกระทําผิดที่อยูภายใตการคุมความประพฤติ
ตารางที่ 54 แสดงความคิดเห็นของประชาชนตอการคุมประพฤติ
N=153
ประชาชนคิดวาการคุมความประพฤติคือ
1. การใหโอกาสผูกระทําผิดไดกลับตนเปนพลเมืองดีโดยยังไมใช
โทษจําคุก
2. การมี เ จ า หน า ที่ ค อยให คํ า แนะนํ า ว า กล า วตั ก เตื อ น ให ค วาม
ชวยเหลือสงเคราะห ผูกระทําผิดเพื่อไมใหกระทําผิดกฎหมายอีก
3. การมี เ จ า หน า ที่ / อาสาสมั ค ร ไปสอดส อ งดู แ ลผู ก ระทํ า ผิ ด ใน
ชุมชน และผูกระทําผิดตองมารายงานตัวตอเจาหนาที่เพื่อแกไข
นิสัยความประพฤติและเพื่อการปองกันชุมชนจากการทําผิดซ้ํา
4. การปองกันสังคมโดยการสงผูกระทําผิดที่ไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
คุมประพฤติกลับไปรับโทษจําคุกเพื่อยับยั้งการทําผิดซ้ํา
5. การปองกันสังคมโดยการสงผูติดยาเสพติดที่แกไขฟนฟูไมไดคืน
ใหตํารวจดําเนินคดีตอไป
6. การปล อ ยให ผู ก ระทํ า ผิ ด กลั บ สู สั ง คมโดยไม ต อ งชดใช ก าร
กระทําผิด

จํานวน
123

รอยละ
79.9

99

64.3

79

51.3

34

22.1

30
6

19.5
3.9

จากตารางที่ 54 พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการคุมประพฤติ โดยสวนใหญประชาชน
จํานวน 123 ราย หรือ รอยละ 79.9 คิดวาการคุมประพฤติ คือ การใหโอกาสผูกระทําผิดไดกลับตนเปน
พลเมืองดีโดยยังไมใชโทษจําคุก รองลงมา จํานวน 99 ราย คิดเปนรอยละ 64.3 คิดวา คือการมีเจาหนาที่
คอยใหคําแนะนํา วากลาวตักเตือน ใหความชวยเหลือสงเคราะห ผูกระทําผิดเพื่อไมใหกระทําผิดกฎหมาย
อีก และประชาชน จํานวน 79 ราย คิดเปนรอยละ 51.3 คิดวา คือ การมีเจาหนาที่/อาสาสมัคร ไปสอดสอง
ดูแลผูกระทําผิดในชุมชน และผูกระทําผิดตองมารายงานตัวตอเจาหนาที่เพื่อแกไขนิสัยความประพฤติ
และเพื่อการปองกันชุมชนจากการทําผิดซ้ํา
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ตารางที่ 55 แสดงความคิดเห็นของประชาชนตอการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชนแทนการลงโทษ
จําคุก
N=154
ความคิดเห็นของประชาชนตอการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชนแทน
จํานวน
รอยละ
การลงโทษจําคุก
55.2
85
1. ผูกระทําผิดจะไมถูกตราหนาวาเปนคนขี้คุก
48.7
75
2. ผูกระทําผิดไมตองไปอยูกับผูกระทําผิดรายแรงกวาในเรือนจําและ
เรียนรูการทําผิดที่รายแรงยิ่งขึ้น
49.4
76
3. ผูกระทําผิดจะไดรับการควบคุมสอดสองมิใหกระทําความผิดอีก
65.6
101
4. ผูกระทําผิดจะไดรับการอบรบ แกไข และชวยเหลือใหกลับตนเปน
คนดี
46.1
71
5. ผูกระทําผิดยังมีโอกาสเรียนตอ หรือประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง และ
ครอบครัวไดตามปกติ
22.1
34
6. เปนการดีตอชุมชนที่มีเจาหนาที่และอาสาสมัครคอยควบคุม ดูแล
ตักเตือนผูกระทําผิด
11.0
17
7. ผู ก ระทํ า ผิ ด จะไม เ ข็ ด หลาบ และทํ า ให ชุ ม ชนต อ งเสี่ ย งต อ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
5.2
8
8. เกิดความเสี่ยงตอชุมชนมากกวาการใหผูกระทําผิดไดรับโทษจําคุก
1.2
2
9. ไมเปนจะเปนประโยชนตอผูใด เพราะผูกระทําผิดคงไมสามารถ
กลับตัวได
จากตารางที่ 55 พบวาความคิดเห็นของประชาชนตอการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน
แทนการลงโทษจําคุกนั้น สวนใหญประชาชน จํานวน 101 ราย คิดเปนรอยละ 65.6 มีความเห็นวา
ผูกระทําผิดจะไดรับการอบรบ แกไข และชวยเหลือใหกลับตนเปนคนดี รองลงมา จํานวน 85 ราย คิด
เปนรอยละ 55.2 เห็นวาผูกระทําผิดจะไมถูกตราหนาวาเปนคนขี้คุก และประชาชน จํานวน 76 ราย คิด
เปนรอยละ 49.4 มีความเห็นวาผูกระทําผิดจะไดรับการควบคุมสอดสองมิใหกระทําความผิดอีก
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ตารางที่ 56 แสดงความคิดเห็นของประชาชนตอความถี่ที่ผูกระทําผิดตองมาพบพนักงานคุมประพฤติ
N=154
ความคิดเห็นของประชาชนตอความถี่ที่ผูกระทําผิดตองมาพบพนักงาน
จํานวน
รอยละ
คุมประพฤติเพื่อปองกันไมใหเกิดการกระทําผิดซ้ํา
ผูกระทําผิดควรมาพบพนักงานคุมประพฤติมากกวา 1 ครั้งตอเดือน
23
14.9
ผูกระทําผิดควรมาพบพนักงานคุมประพฤติ 1 เดือน ตอครั้ง
81
52.6
ผูกระทําผิดควรมาพบพนักงานคุมประพฤติ 2 เดือนตอครั้ง
14
9.1
ผูกระทําผิดควรมาพบพนักงานคุมประพฤติ 3 เดือนตอครั้ง
33
21.4
อื่นๆ
1
0.6
ไมตอบ
2
1.3
จากตารางที่ 56 พบวาประชาชน จํานวน 81 ราย หรือ รอยละ 52.6 คิดวา ความถี่ที่ผูกระทํา
ผิด ตอ งมาพบพนั ก งานคุ ม ประพฤติเ พื่อ ให สามารถปอ งกั น การกระทํ าผิ ด ซ้ํ า ได คือ 1 เดื อนตอ ครั้ ง
รองลงมา จํานวน 33 ราย หรือ รอยละ 21.4 คิดวาควรเปน 3 เดือนตอครั้ง และจํานวน 23 ราย หรือ รอย
ละ 14.9 คิดวาควรมากกวา 1 ครั้งตอเดือน
ตารางที่ 57 แสดงความคิดเห็นของประชาชนตอความถี่ในการไปเยี่ยมบานผูกระทําผิด
N=154
ความคิดเห็นของประชาชนตอความถี่ของการเยี่ยมบานผูกระทําผิดโดย
จํานวน
ทีมงานคุมประพฤติเพื่อปองกันไมใหเกิดการกระทําผิดซ้ํา
ควรไปเยี่ยมบานผูกระทําผิดมากกวา 1 ครั้งตอเดือน
17
ควรไปเยี่ยมบานผูกระทําผิดเดือนละ 1 ครั้ง
82
ควรไปเยี่ยมบานผูกระทําผิด 2 เดือนตอครั้ง
15
ควรไปเยี่ยมบานผูกระทําผิด 3 เดือนตอครั้ง
28
ควรไปเยี่ยมบานผูกระทําผิดปละ1 ครั้ง
5
อื่น ๆ
1
ไมตอบ
3

รอยละ
11.0
53.2
9.7
18.2
3.2
0.6
1.9

จากตารางที่ 57 พบวาประชาชนมีความคิดเห็นวาทีมคุมประพฤติควรไปเยี่ยมบานผูกระทํา
ผิดเพื่อปองกันไมใหเกิดการกระทําผิดซ้ํา โดยสวนใหญ ประชาชน จํานวน 82 ราย หรือ รอยละ 53.2 เห็น
วาทีมคุมประพฤติควรไปเยี่ยมบานผูกระทําผิดเบานเดือนละ 1 ครั้ง รองลงมาจํานวน 28 ราย หรือรอยละ
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18.2 คิดวาควรไปเยี่ยมบานทุก 3 เดือนตอครั้ง และประชาชน จํานวน 17 ราย คิดเปนรอยละ 11.0 คิดวา
ควรไปเยี่ยมบานผูกระทําผิด มากกวา 1 ครั้งตอเดือน
ตารางที่ 58 แสดงความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดใหผูกระทําผิดไปเยี่ยมเรือนจํา
N=154
ความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดใหผูกระทําผิดไปเยี่ยมเรือนจําเพื่อ
จํานวน
เตือนสติไมใหกระทําผิดซ้ํา
เห็นดวยมากที่สุด
63
เห็นดวยมาก
29
ปานกลาง
48
เห็นดวยนอย
1
เห็นดวยนอยที่สุด
5
อื่น ๆ
2
ไมตอบ
6

รอยละ
40.9
18.8
31.2
0.6
3.2
1.3
3.9

จากตารางที่ 58 พบวาประชาชนจํานวน 63 ราย หรือรอยละ 40.9 มีความห็นดวยในระดับ
มากที่สุดวาการจัดใหผูกระทําผิดไปเยี่ยมเรือนจําจะเปนการเตือนสติ และชวยใหผูกระทําผิดไมกระทําผิด
ซ้ํา รองลงมาจํานวน 48 ราย คิดเปนรอยละ 31.2 เห็นดวยในระดับปานกลาง และจํานวน 29 ราย คิดเปน
รอยละ 18.8 เห็นดวยในระดับมาก
ตารางที่ 59 แสดงความคิดเห็นของประชาชนตอการเปนอาสาสมัครคุมประพฤติ
N=154
ประชาชนควรมีสวนชวยชุมชนและราชการโดยการเปนอาสาสมัครคุม
จํานวน
ประพฤติ
เห็นดวย
143
ไมเห็นดวย
3
8

รอยละ
92.9
1.9
5.2

จากตารางที่ 59 พบวาประชาชนสวนใหญ จํานวน 143 ราย คิดเปนรอยละ 92.9 เห็นดวยวา
ประชาชนควรมีสวนชวยชุมชนและราชการโดยการเปนอาสาสมัครคุมประพฤติ และมีประชาชนเพียง 3
ราย คิดเปนรอยละ 1.9 ไมเห็นดวยวาประชาชนควรมีสวนชวยชุมชนและราชการโดยการเปนอาสาสมัคร
คุมประพฤติ
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ตารางที่ 60 แสดงความคิดเห็นของประชาชนตอความสามารถของอาสาสมัครในทีมคุมประพฤติ
N=154
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอความที่วาอาสาสมัครในทีมคุมประพฤติซึ่งมาจาก
ประชาชนที่ชุมชนใหความยอมรับนับถือสามารถใหคําปรึกษาแนะนํา และ
จํานวน
รอยละ
ช ว ยเหลื อ ผู ก ระทํ า ผิ ด และครอบครั ว ได อ ย า งใกล ชิ ด และตรงกั บ ความ
ตองการ
เห็นดวยในระดับมากที่สุด
56
36.4
เห็นดวยในระดับมาก
40
26.0
เห็นดวยในระดับปานกลาง
39
25.3
เห็นดวยในระดับนอย
4
2.6
เห็นดวยในระดับนอยที่สุด
6
3.9
อื่น ๆ
2
1.3
ไมตอบ
7
4.5
ตารางที่ 60 พบวาประชาชนคิดวาอาสาสมัครคุมประพฤติสามารถชวยเหลือ ใหคําปรึกษา
แนะนําแกผูกระทําผิดและครอบครัวไดอยางใกลชิดและตรงกับความตองการ โดยประชาชน จํานวน 56
ราย คิดเปนรอยละ 36.4 เห็นดวยในระดับมากที่สุด รองลงมา จํานวน 40 ราย คิดเปนรอยละ 26.0 เห็น
ดวยในระดับมาก และจํานวน 39 ราย คิดเปนรอยละ 25.3 เห็นดวยในระดับปานกลาง
ตารางที่ 61 แสดงความเห็นของประชาชนตอการมาสอดสองดูแลผูกระทําผิดที่บานโดยทีมงานคุม
ประพฤติ
N=154
ความคิดเห็นของประชาชนตอการมาสอดสองดูแลผูกระทําผิดที่บานโดย
จํานวน
รอยละ
ทีมงานคุมประพฤติ
เห็นดวยมากที่สุด
79
51.3
เห็นดวยมาก
27
17.5
เห็นดวยปานกลาง
32
20.8
เห็นดวยนอย
4
2.6
เห็นดวยนอยที่สุด
2
1.3
ไมมีความเห็น
2
1.3
ไมตอบ
8
5.1
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จากตารางที่ 61 พบวาประชาชนเห็นดวยกับการมีทีมงานคุมประพฤติมาสอดสองดูแลที่บา น
ผูกระทําผิด โดยเห็นดวยในระดับมากที่สุด จํานวน 79 ราย รองลงมาเห็นดวยในระดับปานกลาง จํานวน
32 ราย และเห็นดวย ในระดับมาก จํานวน 27 ราย คิดเปนรอยละ 51.3, 20.8 และ 17.5 ตามลําดับ
ตารางที่ 62 แสดงความคิดเห็นของประชาชนตอการมีทีมคุมประพฤติใหคําปรึกษาแนะนํา ตักเตือน
ผูกระทําผิด
N=154
ความคิดเห็นตอการมีเทีมคุมประพฤติใหคําปรึกษาแนะนํา ตักเตือน ผูกระทําผิด จํานวน รอยละ
เห็นดวยมากที่สุด
65
42.2
เห็นดวยมาก
51
33.1
เห็นดวยปานกลาง
31
20.1
เห็นดวยนอย
2
1.3
เห็นดวยนอยที่สุด
2
1.3
ไมมีความเห็น
ไมตอบ
3
1.9
จากตารางที่ 62 พบวาประชาชนเห็นดวยกับการมีทีมคุมประพฤติคอยใหคําปรึกษา แนะนํา
ตักเตือน ผูกระทําผิด โดยเห็นในระดับดวยมากที่สุด จํานวน 65 ราย รองลงมาเห็นดวยในระดับมาก
จํานวน 51 ราย และเห็นดวยในระดับปานกลาง 31 ราย คิดเปนรอยละ 42.2, 33.1 และ 20.1 ตามลําดับ
ตารางที่ 63 แสดงความคิดเห็นของประชาชนตอการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด
N=154
ความคิดเห็นของประชาชนตอการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดดวยการจัดอบรม
ธรรมะ อบรมคุณภาพชีวิตการฝกอาชีพ
เห็นดวยมากที่สุด
เห็นดวยมาก
เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยนอย
เห็นดวยนอยที่สุด
ไมมีความเห็น
ไมตอบ

จํานวน

รอยละ

71
41
35
3
1
3

46.1
26.6
22.7
1.9
0.6
1.9
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จากตารางที่ 63 พบวาประชาชนเห็นดวยกับการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดดวยการจัดกิจกรรม
อบรมธรรมะ อบรมคุณภาพชีวิต และการฝกอาชีพ โดยสวนใหญ จํานวน 71 รายเห็นดวยในระดับมาก
ที่สุด รองลงมา จํานวน 41 ราย เห็นดวยในระดับมาก และจํานวน 35 ราย เห็นดวยในระดับปานกลาง คิด
เปนรอยละ 46.1, 26.6 และ 22.7 ตามลําดับ
ตารางที่ 64
แสดงความคิดเห็นของประชาชนตอการนําโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนมาใชใน
ประเทศไทย
N=154
ความคิดเห็นของประชาชนตอการนําโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนมา
จํานวน
รอยละ
ใชในประเทศไทย
1. ควรนําโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนมาใช เพราะผูกระทําผิดจะ
ไดรับการดูแลแกไขอยางใกลชิด ทําใหโอกาสในการทําผิดซ้ํามีนอยลง
2. ควรนําโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนมาใช เพราะ ทําใหประชาชน
รูสึกปลอดภัยมากขึ้นเมื่อตองในชุมชนเดียวกับผูกระทําผิด
3. ไมจําเปนตองนําโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนมาใช
4. อื่นๆ

103

66.9

78

50.6

14
9

9.1
5.8

จากตารางที่ 60 พบวาประชาชนจํานวน 103 ราย คิดเปนรอยละ 66.9 มีความเห็นวาควรนํา
วิธีการคุมประพฤติแบบเขมขนมาใชในประเทศไทย เพราะผูกระทําผิดจะไดรับการดูแลแกไขอยาง
ใกลชิด ทําใหโอกาสในการทําผิดซ้ําลดลง ประชาชน จํานวน 78 ราย หรือรอยละ 50.6 คิดวาควรใช
การคุมประพฤติแบบเขมขนในประเทศไทยเพราะทําใหชุมชนรูสึกปลอดภัยขึ้นเมื่อตองอยูในชุมชน
เดียวกับผูกระทําผิด และประชาชน จํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 9.1 เห็นวาไมจําเปนตองนําวิธีการ
คุมประพฤติแบบเขมขนมาใชในประเทศไทย
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บทที่ 6
บทสรุป และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนําเครือขายยุติธรรมชุมชนมาใชในการคุม
ประพฤติแบบเขมขนในประเทศไทย” นี้ ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพควบคูไปกับการวิจัยเชิง
ปริ ม าณ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบและการดํ า เนิ น โครงการคุ ม ประพฤติ แ บบเข ม ข น ใน
ตางประเทศ เพื่อนํามา ประกอบการสรางรูปแบบจําลอง (model) และกระบวนการ (process) คุม
ประพฤติแบบเขมขนที่เหมาะสมกับการนํามาใชในประเทศไทย และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ทดลองคุมประพฤติแบบเขมขนในรูปแบบทีมงานรวมระหวางพนักงานคุมประพฤติกับอาสาสมัคร ใน
การดําเนินการศึกษาเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคสองขอแรกนั้น ผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยเอกสารในการ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูล สถิติ ในการดําเนินงานคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือขาย
ยุติธรรมชุมชน ของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และศึกษาคนควาขอมูล จากหนังสือ เอกสาร
และงานวิจัยเกี่ยวกับการคุมประพฤติแบบเขมขนในตางประเทศ จากนั้นจึง ใชวิธีวิจัยกึ่งทดลอง (quasiexperimental research) โดยมีกลุมทดลอง และกลุมเปรียบเทียบ (treatment and comparison group
design) โดยดําเนินโครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขน เปนระยะเวลานาน 6 เดือน แลวเปรียบเทียบ
ผลการคุ ม ความประพฤติ ร ะหว า งผู ก ระทํ า ผิ ด ในกลุ ม ทดลอง และกลุ ม เปรี ย บเที ย บเพื่ อ อธิ บ าย
ความสัมพันธเชิง “เหตุ” และ “ผล” ของตัวแปร โดยมีโครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขนเปนตัว
แปรตน และมีตัวแปรตามคือ ผลสัมฤทธิ์ของการคุมประพฤติแบบเขมขน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ นอกจาก
จะหมายถึงผลการคุมความประฤติ ผลการปฎิบัติตามคําวินิจฉัยเพื่อการแกไขฟน ฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติ ด แล ว ยั ง รวมถึ ง และความพึ ง พอใจต อ การดํ า เนิ น โครงการคุ ม ประพฤติ แ บบเข ม ข น ของ
ผูเกี่ยวของ ไดแก พนักงานคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือขายยุติธรรมชุมชน ผูถูกคุมความ
ประพฤติ ผูรับการฟนฟูสมรรถภาพ และครอบครัวและผูใกลชิดผูกระทําผิดทุกกลุม รวมถึงประชาชนที่
อยูในชุมชนซึ่งมีผูกระทําผิดในโครงการทดลองพักอาศัยอยู ดังนั้น ทุกกลุมที่กลาวถึงจึงเปนเปาหมายใน
การวิจัยครั้งนี้
โครงการทดลองคุ ม ประพฤติ แ บบเข ม ข น มี สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ร ว มโครงการ 3
สํานักงาน คือ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผูกระทําผิดที่มีความเสี่ยงสูงรวมโครงการ
ทดลอง 60 คน แบงกลุมทดลองไดเปน 3 กลุม ไดแก กลุมผูถูกคุมความประพฤติผูใหญ กลุมผูถูกคุมความ
ประพฤติเด็กและเยาวชน และ กลุมผูรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครราชสีมาสาขาสีคิ้ว มีผูกระทําผิดรวมโครงการทดลองเปนผูถูกคุมความประพฤติกลุมเด็กและ
เยาวชน 1 กลุม รวม 20 คน และสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ มีผูกระทําผิด
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รวมโครงการทดลอง 1 กลุม 20 คนประกอบดวยผูกระทําผิดที่เปนผูถูกคุมความประพฤติผูใหญ และผูถูก
คุมความประพฤติที่เปนเด็กและเยาวชน แตละกลุมอยูในความดูแลของทีมงานรวมพนักงานคุมประพฤติ
และอาสาสมัคร ซึ่งประกอบดวยพนัก งานคุมประพฤติผูทําหนาที่เปนหัวหนาทีม 1 คน และอาสาสมัคร
ซึ่งเปนเครือขายยุติธรรมชุมชนที่ผานการแตงตั้งเปนอาสาสมัครคุมประพฤติแลว 3 คน รวมมีกลุมทดลอง
ทั้งสิ้น 5 กลุม มีผูกระทําผิดรวมโครงการทดลองทั้งสิ้น 100 คน ภายใตการดําเนินงานของทีมงานรวม
พนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัคร 5 ทีม ในอัตราสวนพนักงานคุมประพฤติ 1 คน : อาสาสมัคร 3 คน :
ผูกระทําผิด 20 คน
ผลการศึกษาวิจัย
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
1) ผลจากการศึกษาวิเคราะหเอกสาร (documentary analysis)ไดผลผลิตการวิจัย คือ รูป
แบบจําลอง (model) โครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขนสําหรับผูกระทําผิดในชุมชนกลุมเสี่ยง ซึ่ง
ดําเนินการโดยทีมงานรวมพนักงานคุมประ พฤติและอาสาสมัคร เรียกวา โครงการคุมประพฤติแบบ
เขมขนสําหรับประเทศไทย (Thai intensive supervision probation project, TISP) นอกจากนั้นผลจากการ
วิจัยยังได เนื้อหาในการจัดทําวีดีทัศนการปฐมนิเทศผูถูกคุมความประพฤติ และผูรับการตรวจพิสูจน
สําหรับใชในโครงการทดลอง ตลอดจนได แนวทาง และคูมือพนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครใน
การปฎิบัติงานคุมประพฤติแบบเขมขน
2) จากการสัมมนาผลโครงการทดลอง และการสนทนากลุม (focus group) เพื่อถอด
บทเรียนของทีมงานคุมประพฤติในโครงการทดลอง ดวยเทคนิคแผนที่ความคิด หรือ ผังมโนภาพ (mind
map) ทําใหไดแนวทางการพัฒนาวิธีการนําการคุมประพฤติแบบเขมขนไปใช ไดแนวทางการปรับปรุง
วีดีทัศนการปฐมนิเทศ และคูมือพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครในการปฎิบัติงานคุมประพฤติแบบ
เขมขน
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
1) ผลการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) จากการใชรูปแบบกลุมทดลอง
และกลุมเปรียบเทียบ (treatment and comparison group design) การเลือกกลุมตัวอยางสําหรับกลุม
ทดลองใชวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จากผูกระทําผิดที่เขาสูสํานักงานคุม
ประพฤติในชวงระยะเวลาเดียวกัน (ธันวาคม 2550 – มิถุนายน 2551) ซึ่งผานการจําแนกแลวจัดอยูในกลุม
เสี่ยง จํานวน 100 คนแรก และการเลือกกลุมตัวอยางสําหรับกลุมตัวอยางสําหรับกลุมเปรียบเทียบดวยวิธี
จับคูแปรียบเทียบรายคดี (Matched comparison cases) กับผูกระทําผิดในกลุมทดลอง ในดาน เพศ ฐาน
การกระทําความผิด ระดับความเสี่ยงในการกระทําผิดซ้ํา ชวงเวลาการเขาสูกระบวนการคุมประพฤติ
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สําหรับ ขั้นตอนการเก็บขอมูลผูกระทําผิดกลุมทดลอง และกลุมเปรียบเทียบ ผูวิจัยใชแบบเก็บขอมูลจาก
สํานวนคดีควบคุมและสอดสอง และแบบเก็บขอมูลจากสํานวนคดีการแกไขฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด ในการเก็บขอมูลของผูกระทําผิดทั้ง 2 กลุม สรุปไดวาในระหวางการดําเนินโครงการทดลอง 6
เดือน และหลังจากโครงการทดลองไปแลว 1.เดือน ผูกระทําผิดในโครงการทดลองจํานวน 100 คน มีผู
ถูกจับกุมดําเนินคดีขึ้นใหม 1 ราย มีผูฝาฝนเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 1 ราย ผูกระทําผิดมีพฤติการณ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลง 1 ราย พฤติการณไมเปลี่ยนแปลง 4 ราย และมีพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นจํานวน 93 ราย ในขณะที่ผูกระทําผิดในกลุมเปรียบเทียบ จํานวน 100 คน ซึ่งเปนผูไดรับการ
จําแนกอยูในกลุมเสี่ยง และมีขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ฐานความผิด รวมทั้งชวงเวลาที่เขามาอยูในความ
ดูแลของสํานักงานคุมประพฤติ ใกลเคียงกับผูกระทําผิดกลุมทดลอง (ชวงป พ.ศ. 2551) แตไดรับการคุม
ประพฤติตามแบบปกติมีผลการคุมความประพฤติ คือ มีผูถูกจับกุมดําเนินคดีขึ้นใหม 1 ราย ประพฤติฝา
ฝนเงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติ 8 ราย มีพฤติการณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 19 ราย และ
พฤติการณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลง 2 ราย พฤติการณไมเปลี่ยนแปลง 71 ราย
2) จากการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) ศึกษาความคิดเห็น ทัศนคติ และความพึง
พอใจของประชากรและกลุมตัวอยาง 5 กลุม คือ กลุมทีมงานและผูประสานงานโครงการทดลอง จํานวน
21 คน ประชากรกลุมผูกระทําผิดในโครงการทดลองจํานวน 100 คน กลุมผูแทนครอบครัวและผูใกลชิด
ผูกระทําผิดในโครงการทดลอง จํานวน 100 คน และกลุมตัวอยางจากประชาชนในเขตที่มีผูกระทําผิดใน
โครงการทดลองพักอาศัยอยู จํานวน 154 คน จากประชากรทั้งสิ้น 890 คน การศึกษาในขั้นตอนนี้กระทํา
โดยการใชแบบสอบถาม 4 ชุดที่ปรับจากแบบวัดทัศนคติของลิเคอรท (Likert, 1932) โดยแบงเปน 5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด และเพิ่มเติมหัวขอใหเลือกสําหรับกรณีที่ไมมี
ความเห็น แบบสอบถามเหลานี้เปนเครื่องมือวิจัยที่ผานการทดสอบคุณภาพ และหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธี
“สัมประสิทธแอลฟา” (alpha-coefficient) ของ Conbach ไดคาความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.90 ผลการวิจัย
สรุปแยกตามกลุมประชากร และกลุมตัวอยาง ไดดังนี้
ทีมคุมประพฤติแบบเขมขน (ทีมงานรวมพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัคร) จากการเก็บ
ขอมูลจากประชากรทั้งหมด 21 รายโดยไมมีการสุมตัวอยาง พบวา
ขอมูลทั่วไปของประชากร: ทีมงานคุมประพฤติแบบเขมขน เปนพนักงานคุมประพฤติ รอย
ละ 28.6 เปนอาสาสมัคร รอยละ 71.4 เปนชาย รอยละ 76.2 หญิง รอยละ 23.8 สวนใหญมีอายุระหวาง 4150 ป
จากการศึกษาพบวา: ทีมงานรวมพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติมี
ความเห็นดวยกับโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนใน 2 ระดับ คือระดับมากที่สุด และระดับมาก (จาก
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มาตราสวนประมาณคาที่มีใหเลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด) โดยสรุปได
ดังนี้
ทีมงานคุมประพฤติแบบเขมขนมีความเห็นดวยในระดับระดับมากที่สุด วา
• การคุมประพฤติแบบเขมขนซึ่งมีการสอดสองผูกระทําผิดในชุมชนอยางสม่ําเสมอ ชวย
ใหสามารถรับรูพ ฤติการณของผูกระทําผิดในชุมชน อันเปนประโยชนตอการวาง
แผนการควบคุม และแกไขผูกระทําผิดไดอยางมีประสิทธิภาพ
• โครงการคุมประพฤติแบบเขมขนโดยทีมงานรวมปฏิบัติการเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับ
การแกไขผูกระทําผิดกลุมเสี่ยง
• โครงการคุ ม ประพฤติ แ บบเข ม ข น ทํ า ให ชุ ม ชนมี ค วามพึ ง พอใจ รู สึ ก ปลอดภั ย และ
เชื่อมั่นตอการคุมประพฤติแมจะตองอยูรวมกับผูกระทําผิดในชุมชนเดียวกัน
• โครงการคุ ม ประพฤติ แ บบเข ม ข น ช ว ยห ชุ ม ชนเกิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ เจ า หน า ที่ แ ละ
หนวยงานคุมประพฤติมากกวาการดําเนินงานคุมประพฤติแบบปกติ เพราะมีพนักงาน
คุมประพฤติและตัวแทนชุมชนเขาไปสอดสองดูแลผูกระทําผิดในชุมชนอยางใกลชิด
• รูปแบบทีมงานรวมสามารถนําไปปรับใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับการคุมประพฤติ
แบบปกติได เพื่อชวยใหผูกระทําผิดไดรับการสอดสอง ดูแล และสงเคราะหอยาง
ตอเนื่องทั่วถึงมากขึ้น
• รู ป แบบที ม งานร ว มเป น ทางออกหนึ่ ง ของการปฏิ บั ติ ง านคุ ม ประพฤติ ใ นสภาวะที่ มี
อัตรากําลังจํากัด และมีปริมาณงานมากกวามาตรฐานที่กําหนด
• รูปแบบทีมงานรวม เปนวิธีการหนึ่งในการควบคุมคุณภาพงานคุมประพฤติ และชวยให
พนักงานคุมประพฤติมีเวลาทําหนาที่บริหารงานคดีไดอยางมีประสิทธิภาพ
• รูปแบบทีมงานรวมเปดโอกาสใหอาสาสมัครสามารถใชศักยภาพในการทํางานไดอยาง
เต็มที่ และไดพัฒนาทักษะในการทํางานอยางตอเนื่อง โดยมีสวนรวมแกไขผูกระทําผิด
ในชุมชนไดอยางเปนระบบ ตามหลักวิชาการมากยิ่งขึ้น
• รูปแบบทีมงานรวมเปนวิธีการแสดงใหเห็นถึงความโปรงใส (transparency) ในการ
ปฏิบัติราชการ เนื่องจากเปนการทํางานรวมกันระหวางเจาหนาที่รัฐกับชุมชน
• รูปแบบทีมงานรวมทําใหเกิดวงจรตรวจสอบ สมดุล (check & balance) จึงชวยลดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
• พนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครที่รวมทีมจะตองผานการคัดเลือก การอบรม และ
การฝกปฏิบัติงานคุมประพฤติเขมขนรวมกันกอนการดําเนินงานจริง
• พนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครตองมีทัศนคติที่ดีตอกัน และมีทัศนคติที่ดีตอการ
ทํางานรวมระหวางภาคเอกชนและภาครัฐ
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•
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•
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อาสาสมัครควรไดรับการอบรม และฝกปฏิบัติในการตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ
ควรมีการประชุมคดี (case conference) ของทีมงานคุมประพฤติแบบเขมขน 1 เดือนตอ
ครั้ง
ควรจัดใหผูกระทําผิดทุกประเภทที่ยังไมเคยมีประวัติการตองโทษจําคุกมากอน เขาเยี่ยม
เรือนจํา
ดานการจัดโครงสรางทีมงาน ทีมคุมประพฤติแบบเขมขนควรมีสัดสวน ประกอบดวย
พนักงานคุมประพฤติ 1 คน ตออาสาสมัคร 3 คน ดูแลผูกระทําผิดกลุมสี่ยงจํานวน 20
คน
แนวคิดทีมงานคุมประพฤติอาจนําไปใชไดในงานคุมประพฤติชุมชน (การทํางานคุม
ประพฤติโดยประจําอยูในชุมชน)

ทีมงานคุมประพฤติแบบเขมขนมีความเห็นดวยในระดับระดับมาก วา
• ทีมงานรวมมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานโคร การคุมประพฤติแบบเขมขน
• ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก ไ ขรู ป แบบ แนวทางปฏิ บั ติ งานคุ ม ประพฤติ ใ นป จ จุ บั น ให
สามารถรองรับปริมาณคดี และใหเปนที่ยอมรับไดระดับสากลสวนใหญ
• โครงการคุมประพฤติแบบเขมขนชวยใหพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครสามารถ
ใหคําแนะนําปรึกษาแกครอบครัวและผูใกลชิดของผูกระทําผิดไดอยางใกลชิด ทั่วถึง
ซึ่งชวยใหสามารถดําเนินการสอดสอง แกไขฟนฟู และสงเคราะหผูกระทําผิดไดเปน
รายบุคคล โดยครอบคลุมความตองการของผูกระทําผิดไดมากกวาการดําเนินงานคุม
ประพฤติตามแบบปกติ
• พนักงานคุมประพฤติ 1 คน สามารถมีทีมคุมประพฤติในความรับผิดชอบไดมากกวา 1
ทีม
• เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน จึงควรมีการแกไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานคุมประพฤติ งาน อาสาสมัครคุม
ประพฤติ และเครือขายยุติธรรมชุมชน
• ควรมี ก ารแก ไ ขข อ ตกลงกั บ กระทรวงการคลั ง ในการดํ า เนิ น งานตามโครงการ
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และแกไขแนวทางการเบิกจายคาใชจาย
ตามขอตกลงกับกระทรวงการคลังฯ โดยเพิ่มอัตราการเบิกจายใหสอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิ จ ป จ จุ บั น เพื่ อ ใหก ารชดเชยคา ใชจา ยเปนไปอยางสมดุลกั บปริ ม าณงานที่
เพิ่มขึ้น และเพิ่มอัตราการออกสอดสองดูแลผูกระทําผิดใหถี่มากขึ้น เพื่อรองรับการ
ทํางานรูปแบบทีมคุมประพฤติ
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กลุมพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัคร การเก็บขอมูลจากพนักงานคุมประพฤติและ
อาสาสมัครที่เขารวมการสัมมนาผลการวิจัย เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนําเครือขายยุติธรรม
ชุมชนมาใชในการคุมความประพฤติแบบเขมขนในประเทศไทย” จํานวน 75 รายโดยไมมีการสุมตัวอยาง
ไดแบบสอบถามที่สมบูรณจํานวน 62 ฉบับ คิดเปนรอยละ 82.6 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา
ขอมูลทั่วไปของประชากร: ผูเขารวมการสัมมนาประกอบดวยพนักงานคุมประพฤติระดับผู
บริหาร รอยละ 9.7 พนักงานคุมประพฤติผูปฎิบัติ รอยละ 45.2 และอาสาสมัคร (อาสาสมัครคุมประพฤติ
และสมาชิกเครือขายยุติธรรมชุมชน) รอยละ 37. ผูตอบแบบสอบถามเปนชาย รอยละ 59.7 หญิง รอยละ
33.9 สวนใหญมีอายุระหวาง 41-50 ป รองลงมาอายุระหวาง 31-40 ป และ 20-30 ป สวนใหญจบปริญญา
ตรี รอยละ 51.6 รองลงมาจบมัธยมหรือต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 22.6 และจบปริญญาโท รอยละ 12.9
จากการศึกษาพบวา: พนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัคร มีความเห็นเกี่ยวกับโครงการคุม
ประพฤติแบบเขมขนใน 3 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก และระดับปานกลาง (จากมาตราสวน
ประมาณคาที่มีใหเลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด) โดยสรุปไดดังนี้
พนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติมีความเห็นดวยในระดับมากที่สุด วา
• โครงการคุ ม ประพฤติ แ บบเข ม ข น โดยที ม งานร ว มจะช ว ยเพิ่ ม ความเข ม งวดและ
ครอบคลุ ม ความต อ งการในการแก ไ ขฟ น ฟูผู ก ระทํ าผิ ด และการควบคุม สอดส อ ง
ผูกระทําผิดในชุมชน
• โครงการคุมประพฤติแบบเขมขนชวยใหครอบครัวผูกระทําผิดมีสวนรวมกับหนวยงาน
คุมประพฤติในการแกไขผูกระทําผิดเพิ่มมากขึ้น
• การสอดสองผูกระทําผิดในชุมชนอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ ตามโครงการคุมประพฤติ
แบบเข ม ข น ช ว ยให ส ามารถรั บ รู พ ฤติ ก ารณ ข องผู ก ระทํ า ผิ ด ในชุ ม ชน อั น เป น
ประโยชนตอการวางแผนการควบคุม และแกไขผูกระทําผิดไดอยางมีประสิทธิภาพ
• ชุมชนมีความพึงพอใจ รูสึกปลอดภัย และเชื่อมั่นตอการคุมประพฤติเขมขน
• โครงการคุ ม ประพฤติ แ บบเข ม ข น ทํ า ให ชุ ม ชนเกิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ เจ า หน า ที่ แ ละ
หนวยงานคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัคร
• รูปแบบทีมคุมประพฤติสามารถนําไปปรับใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมประพฤติ
แบบปกติไดโดยควรมีการนําไปทดลองใช
• การคุ ม ประพฤติ ใ นป จ จุ บั น ควรได รับ การปรั บ ปรุ ง รู ป แบบ และแนวทางปฏิ บั ติ ให
สามารถรองรับปริมาณคดี และใหเปนที่ยอมรับไดในระดับสากลสวนใหญ
• การทํางานรูปแบบทีมงานรวมเปนทางออกหนึ่งในการปฏิบัติงานคุมประพฤติในสภาวะ
ที่มีอัตรากําลังจํากัด และมีปริมาณงานมากกวามาตรฐาน
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การทํ า งานรู ป แบบที ม งานร ว ม จะช ว ยให พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ มี เ วลาทํ า หน า ที่
บริหารงานคดีไดอยางมีประสิทธิภาพ
• การทํ า งานรู ป แบบที ม งานร ว มช ว ยเป ด โอกาสให อ าสาสมั ค รได พั ฒ นาทั ก ษะในการ
ทํางานอยางตอเนื่อง สามารถใชศักยภาพในการทํางานเต็มที่ โดยสามารถมีสวนรวม
แกไขผูกระทําผิดในชุมชนไดอยางเปนระบบ ตามหลักวิชาการมากยิ่งขึ้น
• รูปแบบทีมงานรวมเปนวิธีการแสดงความโปรงใส (transparency) ในการปฏิบัติราชการ
เนื่องจากเปนการทํางานรวมกันระหวางเจาหนาที่รัฐกับชุมชน
• พนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครที่รวมทีมจะตองผานการคัดเลือก การอบรม และ
การฝกปฏิบัติงานคุมประพฤติเขมขนรวมกันกอนการดําเนินงานจริง
• ในการปฏิบัติทีมงานรวมพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครตองมีทัศนคติที่ดีตอกัน
แตตอการทํางานรวมระหวางภาคเอกชนและภาครัฐ
• อาสาสมัครในทีมงานรวม ควรไดรับการอบรม และฝกปฏิบัติในการตรวจหาสารเสพ
ติดในปสสาวะเชนเดียวกับพนักงานคุมประพฤติ
• ทีมงานคุมประพฤติควรจัดการประชุมคดี (case conference) ทุก 1 เดือนตอครั้ง
• ควรจัดใหมีการเยี่ยมเรือนจําสําหรับผูกระทําผิดที่ยังไมเคยมีประวัติการตองโทษจําคุก
• ควรมี ก ารแก ไ ขข อ ตกลงกั บ กระทรวงการคลั ง ในการดํ า เนิ น งานตามโครงการ
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และแกไขแนวทางการเบิกจายคาใชจายตาม
ข อ ตกลงกั บ กระทรวงการคลั ง ฯ โดยเพิ่ ม อั ต ราการเบิ ก จ า ยให ส อดคล อ งกั บ ภาวะ
เศรษฐกิจปจจุบัน เพื่อใหการชดเชยคาใชจายเปนไปอยางสมดุลกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
และการเพิ่มความถี่ของการออกสอดสองผูกระทําผิด
พนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครมีความเห็นดวยในระดับระดับมาก วา
• การคุมประพฤติแบบเขมขนโดยทีมงานรวมปฏิบัติการเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับการ
แกไขผูกระทําผิดกลุมเสี่ยง
• การทํางานในรูปแบบทีมทําใหเกิดวงจรตรวจสอบ สมดุลย (check & balance) อยาง
เปนไปตามธรรมชาติ จึงชวยลดปญหาความผิดพลาด/การลืมคดีเมื่อเจาหนาที่มีปริมาณ
งานในความรับผิดชอบมากจนอาจดูแลไมทั่วถึง
• ทีมคุมประพฤติแบบเขมขนควรมีสัดสวน ประกอบดวยพนักงานคุมประพฤติ 1 คน ตอ
อาสาสมัคร 3 คน ดูแลผูกระทําผิดกลุมเสี่ยงจํานวน 20 คน
• พนักงานคุมประพฤติ 1 คน อาจมีทีมคุมประพฤติในความรับผิดชอบไดมากกวา 1 ทีม
•
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•

เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน ควรมีการแกไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานคุมประพฤติ อาสาสมัคร
คุมประพฤติ และเครือขายยุติธรรมชุมชน

พนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครมีความเห็นดวยในระดับปานกลาง สําหรับ ขอความ
เชิงปฏิเสธ คือ .
• ยังไมมีความจําเปนที่จะนําวิธีการคุมประพฤติแบบเขมขนมาใชในประเทศไทย
• ยังไมจําเปนตองนําทีมงานรวมระหวางพนักงานคุมประพฤติกับอาสาสมัครมาใชใน
ควบคุมและแกไขผูกระทําผิดในชุมชน
• การปฏิบัติงานในรูปแบบทีมงานรวมไมสามารถนํามาใชไดจริงในสังคมไทย
กลุมผูกระทําผิดในโครงการทดลอง จากการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 100 ราย
ไดแบบสอบถามที่สมบูรณ จํานวน 83 ฉบับ คิดเปนรอยละ 83 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง: ผูกระทําผิดสวนใหญเปนผูถูกคุมประพฤติที่เปนเยาวชน รอย
ละ 50.6 รองลงมารอยละ 28.9 เปนผูถูกคุมความประพฤติผูใหญ และผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด โดย รอยละ 96.4 เปนพศชาย และ รอยละ 3.6 เปนเพศหญิง สวนใหญมีอายุระหวาง 14-19 ป
รองลงมามีอายุระหวาง 20-30 ป และอายุระหวาง 31-40 ป ตามลําดับ ผูกระทําผิดยังอยูในระหวาง
การศึกษา รอยละ 33.7 โดย สวนใหญจบมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 38.6 รองลงมาจบชั้นประถมศึกษา
หรือต่ํากวา รอยละ 27.7 และจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รอยละ 20.5 อาชีพหลักในปจจุบันของ
ผูกระทําผิดสวนใหญประกอบอาชีพรับจางทั่วไปและใชแรงงาน รอยละ 41.0 และยังไมมีงานทํา รอยละ
12.0 ผูกระทําผิดสวนใหญ มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 54.2 รองลงมามีรายไดระหวาง 5,00010,000 บาท รอยละ 25.3 และ รายไดระหวาง 10,001-20,000 บาท รอยละ 4.8
สวนใหญเปนผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รอยละ 33.6 รองลงมาเปนผูกระทําผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย รอยละ 22.8 และกระทําผิดฐานทํารายรางกาย รอยละ 12.0 สวนใหญใหขอมูลวาไมเคยถูกจับกุม
ในคดีอาญาใดๆ มากอนคิดเปนรอยละ 86.7 และ ไมเคยถูกคุมความประพฤติมากอน รอยละ 81.9
จากการศึกษาพบวา: ผูกระทําผิดในโครงการทดลองรอยละ 92.8 เห็นวาการคุมประพฤติ
และการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนการใหโอกาสผูกระทําผิดไดกลับตนเปนพลเมืองดีโดยยังไม
ใชโทษจําคุก รองลงมา รอยละ 83.1 เห็นวาเปนวิธีการใหเจาหนาที่คอยใหคําแนะนํา วากลาวตักเตือน ให
ความชวยเหลือสงเคราะห ผูกระทําผิดเพื่อไมใหกระทําผิดกฎหมายอีก และ รอยละ 69.9 คิดวาเปนการมี
พนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครออกไปสอดสองดูแลในชุมชน และผูกระทําผิดตองมารายงานตัว
ตอเจาหนาที่เปนไปเพื่อแกไขนิสัยความประพฤติ ผูกระทําผิดรอยละ 78.3 มีความคิดวาสํานักงานคุม
ประพฤติ ใหการอบรบ และชวยเหลือใหกลับตนเปนคนดี รองลงมารอยละ 74 คิดวาสํานักงานคุม
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ประพฤติทําการควบคุมสอดสองไมใหกระทําความผิดอีก และรอยละ 63.9 คิดวาสํานักงานคุมประพฤติ
ใหโอกาสผูกระทําผิดเรียนตอ หรือประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง และครอบครัวไดตามปกติ รอยละ37.3 คิด
วาตองรวมกิจกรรมกับสํานักงานคุมประพฤติเพื่อชดใชความผิดที่ไดกระทําไป รอยละ 25.3 คิดวาตอง
เสียเวลามาพบพนักงานคุมประพฤติ รอยละ 2.4 คิดวาการควบคุมสอดสอง แกไขฟนฟูของสํานักงาน
คุมประพฤติไมทําใหเลิกทําผิดกฎหมายได ผูกระทําผิดสวนใหญ รอยละ 34.9 คิดวาควรมารายงานตัว
ตอพนักงานคุมประพฤติ 3 เดือน ตอ ครั้ง ผูกระทําผิด รอยละ 36.1 คิดวาพนักงานคุมประพฤติควรไป
เยี่ยมบานผูกระทําผิด เดือนละ 1 ครั้ง รองลงมา รอยละ 20.5 คิดวาควรไปเยี่ยมบานเดือนละครั้ง
ผูกระทําผิดรอยละ 75.9 มีความเห็นดวยอยางมาก ถึงมากที่สุดวา การเขาเยี่ยมเรือนจําเปน
การเตือนสติผูกระทําผิดไมใหกระทําผิดซ้ํา
ผูกระทําผิด รอยละ 55.4 เห็นวาอาสาสมัครในทีมงานคุมประพฤติ เขาใจปญหาของชุมชน
และครอบครัวผูกระทําผิด และจะสามารถชวยเหลือ ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูกระทําผิดและครอบครัวได
อยางใกลชิดและตรงกับความตองการ
โครงการคุมประพฤติแบบเขมขนทําใหผูกระทําผิด รอยละ 86.7 คิดวาการมีคนคอยดูแล
เตือนสติเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต ชวยเพิ่มใหเกิดความตั้งใจมากขึ้นในการกลับตนเปนคนดี รอยละ 79.5
คิดวาจะไมหวนกลับไปกระทําผิดอีก รอยละ 83.1 รูสึกดีที่มีทีมงานคุมประพฤติคอยรับฟงปญหาและ
ใหคําแนะนํา ชวยเหลือได แตรอยละ 2.4 มีความรูสึกไมพอใจ
ในระยะเวลา 6 เดือนที่อยูในความดูแลของทีมงานคุมประพฤติแบบเขมขน ผูกระทําผิด รอย
ละ 83.1 เชื่อฟงคําตักเตือนของทีมคุมประพฤติ รอยละ 81.9 เชื่อฟงคําตักเตือนของบุคคลในครอบครัว
มากขึ้น รอยละ 66.3 มีพฤติการณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เชนตั้งใจทํางาน/ศึกษาเลาเรียน รอยละ
2.4 ยังคงเกี่ยวของกับการกระทําผิดอยูบางแตยังไมถูกจับกุมดําเนินคดี
รอยละ 90.4 ของผูกระทําผิดเห็นวาการปฐมนิเทศโดยใชวีซีดีประกอบคําอธิบายของ
พนั ก งานคุ มประพฤติและอาสาสมัคร ทํา ใหผูก ระทําผิด เขา ใจขั้ นตอนการทํ างานของสํ านัก งานคุม
ประพฤติมากขึ้น
ผูกระทําผิดมีความพึงพอใจและเห็นดวยในระดับมาก ตอ การไปสอดสองเยี่ยมบานของ
ทีมงานคุมประพฤติ การใหคําปรึกษา ตักเตือน กิจกรรมการแกไขฟนฟู การอบรม การสงเคราะห ที่
ทีมงานคุมประพฤติเขมขนจัดให
ผูกระทําผิดรอยละ 21.7 มีความพึงพอใจตอโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนและการ
ปฏิบัติงานของทีมงานคุมประพฤติ ในระดับมากที่สุด
ผูกระทําผิดรอยละ 59.0 มีความพึงพอใจตอโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนและการ
ปฏิบัติงานของทีมงานคุมประพฤติ ในระดับมาก
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ผูกระทําผิดรอยละ 18.1 มีความพึงพอใจตอโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนและการ
ปฏิบัติงานของทีมงานคุมประพฤติในระดับปานกลาง
ผูกระทําผิดรอยละ 1.2 มีความพึงพอใจตอโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนและการ
ปฏิบัติงานของทีมงานคุมประพฤติในระดับนอย
โดยเฉลี่ยแลวผูกระทําผิดมีความพึงพอใจตอโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนและการ
ปฏิบัติงานของทีมงานคุมประพฤติ ในระดับมาก ( X = 4.01, S = .672)
กลุมครอบครัวและผูใกลชิดผูกระทําผิด จากการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 100 ราย
ซึ่งเปนตัวแทนจากครอบครัวผูกระทําผิด ไดแบบสอบถามที่สมบูรณจํานวน 85 ฉบับ คิดเปนรอยละ 85
ผลการศึกษามีดังนี้
ขอมูลทั่วไป: ตัวแทนครอบครัวของผูกระทําผิด สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 69.4 และ
เพศชายรอยละ 30.6 สวนใหญมีอายุ 41-50 ป รองลงมาอายุระหวาง 31-40 ป และอายุระหวาง 20-30 ป
ตามลําดับ สวนใหญผูแทนครอบครัวผูกระทําผิด จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาหรือต่ํากวา รองลงมาจบ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และจบชั้นมัธยมหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ตามลําดับ สวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกร รองลงมาประกอบอาชีพรับจางทั่วไป และสวนใหญมีรายได ต่ํากวา 5,000 บาท
ความสัมพันธของตัวแทนครอบครัวกับผูกระทําผิด สวนใหญเปนบิดา/มารดา รอยละ 54.1 รองลงมาคือ
สามี/ภรรยา รอยละ 25.9 และญาติ รอยละ 11.8
จากการศึกษาพบวา: ครอบครัวผูกระทําผิดรอยละ 92.9 คิดวาการคุมประพฤติ คือ การให
โอกาสผูกระทําผิดไดกลับตนเปนพลเมืองดีโดยยังไมใชโทษจําคุก รอยละ 89.4 เขาใจวาการคุมความ
ประพฤติ คือการมีเจาหนาที่ หรืออาสาสมัคร ไปสอดสองดูแลผูกระทําผิดในชุมชน และผูกระทําผิดตอง
มารายงานตัวตอเจาหนาที่เพื่อแกไขนิสัยความประพฤติ และเพื่อการปองกันชุมชนจากการทําผิดซ้ํา และ
รอย84.7 ละ การคุมประพฤติ คือการมีเจาหนาที่/อาสาสมัคร ไปสอดสองดูแลผูกระทําผิดในชุมชนเพื่อให
คําแนะนํา วากลาวตักเตือน ใหความชวยเหลือสงเคราะหผูกระทําผิดเพื่อไมใหกระทําผิดกฎหมายอีก
รอยละ 92.9 ของครอบครัวผูกระทําผิด คิดวาภายใตการดูแลของสํานักงานคุมประพฤติ ผู
กระทําผิดจะไดรับการควบคุมสอดสองมิใหกระทําความผิดอีก รอยละ 88.2 คิดวาผูกระทําผิดจะไดรับ
การอบรมแกไข และชวยเหลือใหกลับตนเปนคนดี รอยละ 78.8 คิดวาผูกระทําผิดจะยังมีโอกาสเรียนตอ
หรือประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวไดตามปกติ รอยละ 75.3 คิดวาเปนการดีตอครอบครัวที่มี
เจาหนาที่และอาสาสมัครชวยดูแลวากลาวตักเตือนผูกระทําผิด รอยละ 16.5 คิดวาการคุมประพฤติเปน
ภาระมากกวาการใหผูกระทําผิดไดรับโทษจําคุก
รอยละ 38.8 ของครอบครัวผูกระทําผิด คิดวา ผูกระทําผิดควรมาพบพนักงานคุมประพฤติ
เดือนละ 1 ครั้ง รอยละ 36.5 คิดวา ผูกระทําผิดควรมาพบพนักงานคุมประพฤติ 3 เดือนตอครั้ง รอยละ
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42.4 ของครอบครัวผูกระทําผิด คิดวา พนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติควรไปเยี่ยมบาน
ผูกระทําผิดเดือนละ 1 ครั้ง รอยละ 18.8 คิดวา ควรไปเยี่ยมบานผูกระทําผิด 2 เดือนตอครั้ง
ครอบครัวผูกระทําผิดรอยละ 81.7 เห็นดวยในระดับมากถึงมากที่สุด วาการเขาไปเยี่ยม
เรือนจํา จะเปนการเตือนสติ และชวยใหผูกระทําผิดไมกระทําผิดซ้ํา
การดูแลผูกระทําผิดของทีมคุมประพฤติแบบเขมขน ทําให รอยละ 89.4 ของครอบครัว
ผูกระทําผิด มีความหวังวาผูกระทําผิดจะเพิ่มความตั้งใจในการกลับตัวเปนคนดี รอยละ 88.2 หวังวา
ผูกระทําผิดจะไมหวนกลับไปกระทําผิดอีก รอยละ 82.4 มีความรูสึกที่ดี เพราะทีมงานคุมประพฤติ
สามารถรับฟงปญหาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับผูกระทําผิดได
ครอบครัวผูกระทําผิดรอยละ 87.1 มีความเห็นวาในระยะเวลา 6 เดือนที่ผูกระทําผิดอยูใน
โครงการคุ ม ประพฤติ แ บบเข ม ข น ผู ก ระทํ า ผิ ด มี พ ฤติ ก ารณ เ ชื่ อ ฟ งคํ า ตั ก เตื อ นของคนในครอบครั ว
ผูกระทําผิด รอยละ 84.7 เห็นวาผูกระทําผิดมีพฤติการณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เชนตั้งใจทํางาน/
ศึกษาเลาเรียน และ รอยละ82.4 เห็นวาผูกระทําผิด เชื่อฟงคําตักเตือนของทีมงานคุมประพฤติ
ครอบครัวผูกระทําผิดมีความพึงพอใจของตอการไปเยี่ยมบานโดยทีมงานรวมคุมประพฤติ
ในระดับมากที่สุด รอยละ 51.8 ระดับมาก รอยละ 34.1 ระดับปานกลาง รอยละ 12.9
ครอบครัวผูกระทําผิดมีความพึงพอใจของตอการใหคําปรึกษา ตักเตือนผูกระทําผิดของ
ทีมงานคุมประพฤติในระดับมากที่สุด รอยละ 50.6 ระดับมาก รอยละ 40.0 และระดับปานกลาง รอยละ
8.2
ครอบครัวผูกระทําผิดมีความพึงพอใจของตอกิจกรรมการแกไขฟนฟู การอบรม ของ
ทีมงานคุมประพฤติในระดับมากที่สุด รอยละ 49.4 ระดับมาก รอยละ 35.3 และ ระดับปานกลาง รอยละ
14.1
ครอบครัวผูกระทําผิดมีความพึงพอใจของตอการใหการสงเคราะหผูกระทําผิดของทีมงาน
คุมประพฤติในระดับมากที่สุด รอยละ 41.2ระดับมาก รอยละ 40.0 และ ระดับปานกลาง รอยละ 11.8
กลุมประชาชน ใชกลุมตัวอยาง จากประชากรในเขตพื้นที่ที่มีผูกระทําผิดในโครงการ
ทดลองพักอาศัยอยูมากที่สุด คือหมูบานโตนด หมูที่ 2 ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา.
ซึ่ง มีประชากรทั้งสิ้น 890 คน ไดขนาดกลุมตัวอยาง 154 ราย ซึ่งใหความเชื่อถือได ได 93 % โดยใหมี
ความคลาดเคลื่อน 7 % (d = .07)
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง:
ประชาชนกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 63.0 เพศชาย รอยละ 36.4 สวน
ใหญมีอายุ 61 ปขึ้นไป รองลงมาอายุระหวาง 41-50 ป สวนใหญจบชั้นประถมศึกษาหรือต่ํากวา
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รองลงมาจบชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สวนใหญเปนเกษตรกร รองลงมามีอาชีพรับจางทั่วไป เปนผูใช
แรงงาน สวนใหญมีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท
จากการศึกษาพบวา: ประชาชนรอยละ 60.4 รูจักคําวา “คุมประพฤติ” บาง รอยละ 30.5
รูจัก “คุมประพฤติ” ดี รอยละ 5.8 ไมเคยไดยินคํานี้มากอน ประชาชนสวนใหญ รอยละ 61.7 รูจักงาน
คุ ม ประพฤติ แ ละพนั ก งานคุ ม ประพฤติ เนื่ อ งจากเห็ น และได ยิ น เกี่ ย วกั บ งานคุ ม ประพฤติ ผ า น สื่ อ
สาธารณะ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เอกสารประชาสัมพันธ ตางๆ รองลงมา รอยละ 59.1 ได
ยินคนพูดถึงงานคุมประพฤติ สํานักงานคุมประพฤติ และพนักงานคุมประพฤติ รอยละ 48.1 เคยเห็น
กิจกรรมที่จัดโดยสํานักงานคุมประพฤติ เชน การรณรงคเมาไมขับ การทํางานบริการสังคม/บําเพ็ญ
สาธารณประโยชน ฯลฯ
ประชาชน รอยละ 79.9 คิดวาการคุมประพฤติ คือ การใหโอกาสผูกระทําผิดไดกลับตนเปน
พลเมืองดีโดยยังไมใชโทษจําคุก รอยละ 64.3 คิดวาการคุมประพฤติ คือ การมีเจาหนาที่คอยให
คําแนะนํา วากลาวตักเตือน ใหความชวยเหลือสงเคราะห ผูกระทําผิดเพื่อไมใหกระทําผิดกฎหมายอีก
รอยละ 64.3 คิดวาการคุมประพฤติ คือ การมีเจาหนาที่/อาสาสมัคร ไปสอดสองดูแลผูกระทําผิดในชุมชน
และรอยละ 51.3 คิดวาการคุมประพฤติ คือ ผูกระทําผิดตองมารายงานตัวตอเจาหนาที่เพื่อแกไขนิสัยความ
ประพฤติและเพื่อการปองกันชุมชนจากการทําผิดซ้ํา จํานวน 79 ราย คิดเปน
ประชาชน รอยละ 65.6 คิดวา ผูกระทําผิดที่อยูในความดูแลของสํานักงานคุมประพฤติจะ
ไดรับการอบรบ แกไข และชวยเหลือใหกลับตนเปนคนดีได รอยละ 52.6 คิดวาการคุมประพฤติชวยให
ผูกระทําผิด ไมถูกตราหนาวาเปนคนขี้คุก และรอยละ 49.4 คิดวาผูกระทําผิดจะไดรับการควบคุมสอด
สองมิใหกระทําความผิดอีก
ประชาชนรอยละ 52.6 เห็นวา ผูกระทําผิดตองมาพบพนักงานคุมประพฤติทุกเดือนเพื่อ
ปองกันการกระทําผิดซ้ํา รอยละ 21.4 คิดวาผูกระทําผิดควรมาพบพนักงานคุมประพฤติทุก 3 เดือน ครั้ง
และ รอยละ 14.9 คิดวา ผูกระทําผิดควรมาพบพนักงานคุมประพฤติมากกวา 1 ครั้งตอเดือน
ประชาชน รอยละ 53.2 มีความเห็นวาพนักงานคุมประพฤติ/อาสาสมัครควรไปเยี่ยมบาน
ผูกระทําผิดเดือนละ 1 ครั้ง รอยละ 18.2 มีความเห็นวาควรมีการไปเยี่ยมบานผูกระทําผิด 3 เดือนตอครั้ง
รอยละ 11.0 มีความเห็นวาควรมีการไปเยี่ยมบานผูกระทําผิด มากกวา 1 ครั้งตอเดือน
ประชาชนรอยละ 59.7 เห็นวาการพาผูกระทําผิดเขาไปเยี่ยมเรือนจํา จะชวยเตือนสติให
ผูกระทําผิดไมกระทําผิดซ้ําได ในระดับมาก ถึงมากที่สุด รอยละ 31.2 เห็นดวยในระดับปานกลาง
ประชาชน รอยละ 66.9 คิดวาควรมีการนําวิธีการคุมประพฤติแบบเขมขนมาใชในประเทศ
ไทย เพราะผูกระทําผิดจะไดรับการดูแลแกไขพฤติกรรมอยางใกลชิดทําใหโอกาสในการทําผิดซ้ําลดลง
ประชาชน รอยละ 50.6 คิดวาควรมีการนําวิธีการคุมประพฤติแบบเขมขนมาใช เพราะทําใหชุมชน
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ปลอดภัยมากขึ้นเมื่อตองในชุมชนเดียวกับผูกระทําผิด ประชาชนรอยละ 9.1 เห็นวาไมจําเปนตองนํา
วิธีการคุมประพฤติแบบเขมขนมาใช
ประชาชนสวนใหญ รอยละ 89.6 มีความพึงพอใจตอการมีเจาหนาที่และอาสาสมัคร ไป
สอดสองดูแลผูกระทําผิดที่บานในระดับปานกลาง ถึง มากที่สุด ประชาชนรอยละ 95.4 เห็นวาการมี
เจาหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา ตักเตือน ผูกระทําผิดจะชวยในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด ประชาชนรอย
ละ 95.4 เห็นดวยวา การจัดอบรมธรรมะ อบรมคุณภาพชีวิต การฝกอาชีพ จะชวยในการแกไขฟนฟู
ผูกระทําผิดประชาชน รอยละ 92.9 เห็นวาการสมัครเปนอาสาสมัครคุมประพฤติมีสวนชวยชุมชนและ
ราชการ
อภิปรายผลการวิจัย
สมมุติฐานขอที่ 1 ผูถูกคุมความประพฤติที่ผานโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนจะฝาฝน
เงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤตินอยกวาผูถูกคุมความประพฤติตามแบบปกติ
สมมุติฐานขอที่ 2 ผูรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่ผานโครงการคุมประพฤติแบบ
เขมขนปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟนฟูผูติดยาเสพติดมากกวาผูรับการฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติดตามแบบปกติ
จากการศึกษาเปรียบเทียบผลการคุมความประพฤติของผูถูกคุมความประพฤติ และผูรับการ
ฟ น ฟู ส มรรถภาพฯ ในกลุ ม ทดลอง กั บ ผู ถู ก คุ ม ความประพฤติ แ ละเปรี ย บเที ย บ และผู รั บ การฟ น ฟู
สมรรถภาพฯในกลุมเปรียบเทียบ โดยการใชแบบเก็บขอมูลจากสํานวนคดี ปรากฏวา ในกลุมทดลอง มีผู
ถูกคุมความประพฤติฝาฝนเงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติ 1 ราย และไมมีผูรับการฟนฟูสมรรถภาพฯ
ที่ไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยฯ เพื่อการฟนฟู ในขณะที่กลุมเปรียบเทียบ มีผูถูกคุมความประพฤติ ฝนเงื่อนไข
การคุมความประพฤติ 7 ราย และ มีผูรับการฟนฟูสมรรถภาพฯ 1 รายไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยฯ ดังนั้น
ผลการวิจัยจึงเปนไปตาม สมมุติฐานขอที่ 1 และ 2 ซึ่งในแงของการปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือขอกําหนดให
ผูกระทําผิดในชุมชนปฎิบัติ นับวา ในเบื้องตนโครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขนในประเทศไทย
(Thai Intensive Probation Project, TIPP) นาจะไดผลดีเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการคุมประพฤติแบบ
เข มข น ที่ เ คยดํ า เนิน การอยูใ นประเทศสหรัฐ อเมมริก า และในสหราชอาณาจั ก ร ซึ่ ง ผลการประเมิ น
โครงการสวนใหญพบวาไมมีความแตกตางกันในเรื่องการปฏิบัติตามเงื่อนไขระหวางผูกระทําผิดใน
โครงการคุมประพฤติแบบเขมขน (ISP) และผูที่ไดรับการคุมประพฤติแบบปกติ และในการประเมินบาง
โครงการพบวาผูกระทําผิดในโครงการ ISP มีอัตราการฝาฝนเงื่อนไขมากกวาการคุมประพฤติแบบปกติ
เพราะ โครงการ ISP มีเงื่อนไขที่ยากและเขมงวดมากกวาปกติเ และผูกระทําผิดในโครงการเปนผูที่อยูใน
ประเภทแกไขไดยาก (hard core) กวา ดังนั้น แนวโนมการฝาฝนเงื่อนไขจึงมีมากกวา (Petersilia &
Turner, 1992) การที่โครงการ TISP ของประเทศไทย มีผูกระทําผิดในโครงการฝาฝนเงื่อนไขนอยกวา
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โครงการ ISP อาจเปนไปไดวาในแงที่วา โครงการ TISP ยังอยูในระหวางการทดลองซึ่งยังมีชวง
ระยะเวลาสั้นๆ จึงยังไมอาจประเมินหาคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติได และในทางปฏิบัติ ยัง
ไมมีเงื่อนไขพิเศษตามกฎหมายโดยเฉพาะที่แตกตางจากเงื่อนไขที่ใชในการคุมความประพฤติแบบปกติ
เพียงแตมีการขอความรวมมือใหผูกระทําผิดเขาเยี่ยมเรือนจํา และเพิ่มความถี่ของการพบกันระหวาง
ผูกระทําผิดกับเจาหนาที่ และเนนการดูแล อบรม ใหความชวยเหลือ สงเคราะหโดยชุมชน
สมมุติฐานขอที่ 3 ผูกระทําผิดที่ผานโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนจะถูกจับกุมดําเนินคดี
ขึ้นใหมนอยกวาผูกระทําผิดกลุมเสี่ยงที่ไดรับการคุมความประพฤติแบบปกติ
ผลการวิจัยพบวา มีผูถูกคุมความประพฤติในกลุมทดลอง 1 ราย และ ผูถูกคุมความประพฤติ
ในกลุมเปรียบเทียบ 1 ราย ถูกจับกุมดําเนินคดีขึ้นใหม ในระหวางที่ยังอยูในความดูแลของสํานักงานคุม
ประพฤติ ดังนั้น ผลการดําเนินงานตามโครงการ จึงยังไมเปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 3 ที่ตั้งไว ทั้งนี้เปน
เพราะระยะเวลาปดโครงการทดลองและการดําเนินการประเมินผลโครงการมีระยะหางกันเพียง 3 เดือน
ซึ่งเปนระยะเวลาที่หางกันเพียงพอที่จะติดตามพฤติกรรมการกระทําผิดซ้ําของผูกระทําผิดทั้ง 2 กลุม แต
อยางไรก็ตาม เมื่อประเมินพฤติกรรมของผูกระทําผิดในโครงการทดลองเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของ
ผูกระทําผิดในกลุมเปรียบเทียบ ปรากฏผลการศึกษาที่นาสนใจวา ผูกระทําผิดในกลุมทดลองมีพฤติการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ถึง 93 ราย มี พฤติการณคงที่ไมเปลี่ยนแปลง 4 ราย มีพฤติการณที่
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลง 1 ราย ในขณะที่ผูกระทําผิดในกลุมควบคุมมีพฤติการณที่เปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นเพียง 19 ราย มี พฤติการณคงที่ไมเปลี่ยนแปลง 71 ราย มีพฤติการณที่เปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่เลวลง 2 ราย
สมมุติฐานขอที่ 4 ผูกระทําผิดที่ผานโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนมีความพึงพอใจตอ
การดําเนินโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน
ผลการวิจัย เปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 4 โดยพบวา ผูกระทําผิดรอยละ 21.7 และรอยละ
59.0 มีความพึงพอใจตอโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน และการปฏิบัติงานของทีมงานคุมประพฤติใน
ระดับมากที่สุด และในระดับมาก ตามลําดับ โดยรอยละ 18.1 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และ
รอยละ 1.2 มีความพึงพอใจในระดับนอย ซึ่งเฉลี่ยแลวผูกระทําผิดมีความพึงพอใจตอโครงการคุม
ประพฤติแบบเขมขน และการปฏิบัติงานของทีมงานคุมประพฤติ ในระดับมาก ( X = 4.01, S = .672)
สมมุติฐานขอที่ 5 ครอบครัวและผูใกลชิดของผูกระทําผิดที่ผานโครงการคุมประพฤติแบบ
เขมขนมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน
ผลการวิจัย เปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 5 โดยครอบครัวและผูใกลชิดผูกระทําผิดรอยละ
87.1 ใหขอมูลวาในระยะเวลา 6 เดือนที่ผูกระทําผิดอยูในโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน ผูกระทําผิด มี
พฤติกรรมเชื่อฟงคําตักเตือนของคนในครอบครัว รอยละ 84.7 มีความเห็นวาผูกระทําผิดมีพฤติการณ
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เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เชนตั้งใจทํางาน ตั้งใจศึกษาเลาเรียน และรอยละ82.4 เมีความเห็นวา
ผูกระทําผิดชื่อฟงคําตักเตือนของทีมงานคุมประพฤติ จึงมีสวนใหครอบครัวและผูใกลชิดผูกระทําผิดเกิด
ความพึงพอใจตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน โดยมีความพึงพอใจตอ
การไปเยี่ยมบาน การใหคําปรึกษา ตักเตือนผูกระทําผิด มีความพึงพอใจตอกิจกรรมการแกไขฟนฟูโดย
ทีมงานรวมคุมประพฤติเขมขน รอยละ 98.8 และมีความพึงพอใจของตอการใหการสงเคราะหผูกระทํา
ผิดโดยทีมงานคุมประพฤติ รอยละ 93 ดังนั้น จึงกลาวไดวา ครอบครัวและผูใกลชิดผูกระทําผิดที่ผาน
โครงการคุมประพฤติแบบเขมขนมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนใน
ระดับสูง
สมมุติฐานขอที่ 6 ประชาชนในชุมชนที่ผูกระทําผิดในโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนพัก
อาศัยอยูมีความพึงพอใจตอการนําโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนมาใช
ผลการวิจัย เปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 6 โดยประชาชนในชุมชนที่ผูกระทําผิดพักอาศัยอยู
รอยละ 66.9 คิดวาควรมีการนําวิธีการคุมประพฤติแบบเขมขนมาใชในประเทศไทย เพราะผูกระทําผิดจะ
ไดรับการดูแลแกไขพฤติกรรมอยางใกลชิดทําใหโอกาสในการทําผิดซ้ําลดลง และประชาชน รอยละ
50.6 คิดวาควรมีการนําวิธีการคุมประพฤติแบบเขมขนมาใช เพราะมาตรการนี้ทําใหประชาชนมี
ความรูสึกปลอดภัยมากขึ้นเมื่อตองอยูอาศัยในชุมชนรวมกับผูกระทําผิด
สมมุติฐานขอที่ 7 พนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครในงานคุมประพฤติเห็นดวยกับการ
นําโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนในรูปแบบทีมงานคุมประพฤติมาใช
ผลการวิจัย เปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 7 โดยทีมงานรวมพนักงานคุมประพฤติ และ
อาสาสมัครในโครงการทดลอง มีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนในระดับ
มากถึงมากที่สุด รอยละ 61.9 และ รอยละ 28.6 ตามลําดับ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง รอยละ
9.5 โดยเฉลี่ยแลวมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.19, S = .602) ซึ่งมีความสอดคลองในทิศทาง
เดียวกับความเห็นของพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครในงานคุมประพฤติ (อาสาสมัครคุมประพฤติ
และเครือขายยุติธรรมชุมชน) ที่มีความพึงพอใจตอโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนและการปฏิบัติงาน
ของทีมงานคุมประพฤติเขมขน ในระดับมาก และมากที่สุด รอยละ 45.2 และรอยละ 41.9 ตามลําดับ มี
ความพึงพอใจในระดัปานบกลางรอยละ 12.9 โดยเฉลี่ยแลวมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( X =
4.29, S = .637) ทั้งนี้ อาจเปนเพราะนับแตมีการดําเนินงานคุมประพฤติผูใหญมาในป พ.ศ. 2522
จนถึงปจจุบัน นับเปนเวลา30 ป ที่ยังไมเคยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การปฏิบัติงานควบคุมสอดสอง
(งานคุมประพฤติ) มากอนในขณะที่สภาพสังคม และเงื่อนไขการทํางานคุมประพฤติมีความเปลี่ยนแปลง
ไปอยางมากมาย จึงทําใหพนักงานคุมประพฤติเกิดความตองการที่จะทดลองใชวิธีการในรูปแบบใหมเพื่อ
หาหนทางลดปญหาในปจจุบัน และเพิ่มประสิทธิภาพงานในความรับผิดชอบโดยสอดคลองกับนโยบาย
ของสวนราชการทุกระดับ และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
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ขอจํากัดของการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้เปนการนําวิธีการคุมประพฤติแบบเขมขนมาประยุกตและทดลองใช
เปนครั้งแรกในประเทศไทย จึงยังขาดผลการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบภายในประเทศ
2. การดําเนินโครงการทดลองในงานวิจัยเปนการศึกษาทดลองเฉพาะในเขตจังหวัด
นครราชสีมา และยังขาดการติดตามประเมินผลในระยะยาว จึงทําใหการประเมินผล
สัมฤทธโครงการยังไมครบสมบูรณทกุ ดาน
3. การวิจัยครั้งนี้เนนการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน
โดยการใชทีมงานรวมระหวางพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครมากกวาการเนน
เกี่ ย วกั บ โปรแกรมการแก ไ ขฟ น ฟู ผู ก ระทํ า ผิ ด โดยส ว นใหญ โ ปรแกรมที่ ใ ช ใ น
โครงการทดลองคุ มประพฤติแ บบเข มขน ยั งคงใชโ ปรแกรมตามปกติที่ใ ชอยูใ น
สํานักงานคุมประพฤติ เพียงแตเพิ่มความเขม และความถี่ของการนําไปใช โดยยังไม
มีการปรับปรุงโปรแกรมการแกไขฟนฟูขึ้นโดยฉพาะ
ขอเสนอแนะ
1.

2.

3.

ควรมีการใหความสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมของผูกระทําผิดในกลุม
ทดลอง และกลุมเปรียบเทียบในการศึกษาวิจัยครั้งนี้อยางตอเนื่องในลักษณะของ
การวิจัยติดตามผลระยะยาว แบบ Time Series design Research เพื่อใหไดขอมูล
ความสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินโครงการคุมประพฤติแบบเขมในประเทศไทยที่
สมบูรณ
ควรมีการขยายโครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขนไปดําเนินการในเขตพื้นที่
ตางๆเพื่อใหไดขอมูลเพิ่มมากขึ้นในการพัฒนาวิธีการคุมประพฤติแบบเขมขนเปน
ส ว นหนึ่ ง ในมาตรฐานการปฏิ บั ติ กั บ ผู ถู ก คุ ม ความประพฤติ และผู รั บ การฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ควรมีการทดลองใชรูปแบบทีมงานรวมพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุม
ประพฤติในการดําเนินการคุมประพฤติแบบปกติของสํานักงานคุมประพฤติ เพื่อให
ไดขอมูลเชิงประจักษในการรื้อปรับระบบ (reform) งานคุมประพฤติใหสอดคลอง
กับนโยบายของกรมคุมประพฤติ นโยบายของกระทรวงยุติธรรม และของรัฐ และ
เพื่อใหการดําเนินงานคุมประพฤติสามารถตอบสนองความตอความเปลี่ยนแปลง
และความตองการของสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4.

5.

ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหวางการดําเนินงานคุมประพฤติทั้ง
แบบเขมขน และแบบทั่วไปกับผูกระทําผิดกลุมตางๆ เชนผูกระทําผิด ที่ไดรับการรอ
ลงอาญาโดยไมมีเงื่อนไขคุมความประพฤติ ผูกระทําผิดที่อยูในเรือนจํา หรือใน
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมกับการปฏิบัติตอ
ผูกระทําผิดที่กอใหเกิดประโยชนตอสังคม และประชาชน
ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับทัศนะของผูพิพากษาตอการนําโครงการคุมประพฤติแบบ
เขมขน และ/หรือมาตรการในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดระดับกลาง (intermediate
sanctions) รวมทั้งการควบคุมผูกระทําผิดในชุมชนดวยเทคโนโลยี (electronic
monitoring) มาใช รวมทั้งการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ
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ภาคผนวก 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

แบบเก็บขอมูลจากสํานวนคดีผูกระทําผิดของสํานักงานคุมประพฤติ
แบบสอบถามพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครในงานคุมประพฤติ
แบบสอบถามผูรวมโครงการคุมประพฤติแบบเขมขน (ผูกระทําผิด)
แบบสอบถามครอบครัวและผูใกลชิดผูรวมโครงการฯ
แบบสอบถามประชาชน
การสนทนากลุมยอยเพื่อถอดบทเรียนการจัดกิจกรรม
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แบบเก็บขอมูลจากสํานวนคดีผูกระทําผิดของสํานักงานคุมประพฤติ
สํานักงานคุมประพฤติ………………………………………………………………………………………...
คดี ควบคุมสอดสอง/ แกไขฟนฟู/พักโทษ/ลดวันตองโทษ..หมายเลขทะเบียนที่……………..…….................
กลุมกระทําผิด ผูถูกคุมความประพฤติผูใหญ / ผูถูกคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน/ผูรับการฟนฟู
ที่อยู…………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………โทรศัพท................................................................
กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงใน ที่กําหนด
ขอมูลทั่วไปของผูกระทําผิด
1 ชาย
2 หญิง
1. เพศ
2.

อายุ

1
4

3.

ศาสนา

4.

สถานะการศึกษา

5.

วุฒิการศึกษาสูงสุด

14-19 ป
41-50 ป

4

2 อิสลาม
พุทธ
อื่นๆ ระบุ....................................

1

จบการศึกษา/เลิกเรียนแลว

1

1
2
3
4
5
6
7
8

6.

การประกอบอาชีพ

20-302 ป20-30 ป 31-40 ป
5 51 ปขึ้นไป

1
3
5

3

3

2

คริสต

ยังอยูระหวางการศึกษา

ไมเคยรับการศึกษาในสถานศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมหรือมัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ปวส./ อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ ระบุ.
2
ยังไมมีงานทํา
รับจางทั่วไป/ใชแรงงาน
4
เกษตรกร
คาขาย
อื่นๆ……………………………………………………………...
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7.

รายไดตอเดือน

1
3
5

ต่ํากวา 5,000 บาท
10,001-20,000 บาท
30,001- 40,000 บาท

2
4
6

5,000 - 10,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
มากกวา 40,000 บาท.

8.

สถานะของผูกระทําผิด ณ.วันที่ 28 กุมภาพันธ 2552
ยังอยูในระหวางการคุมความประพฤติ/การฟนฟูสมรรถภาพ
1
พนจากการคุมความประพฤติ/การฟนฟูสมรรถภาพไปแลว..
2

9.

ผูกระทําผิดรวมกิจกรรมเพื่อการแกไขฟนฟูของสํานักงานคุมประพฤติ
1
2
มากที่สุด (มากวา 4 ครั้งขึ้นไป)
มาก (3-4 ครั้ง)
3
4
ปานกลาง (2 ครั้ง)
นอย (1 ครั้ง)
5
ไมเคยรวมกิจกรรม

10. ผูกระทําผิดเคยไดรับบริการสงเคราะห
ไมเคย
1
เคย............ครั้ง (ระบุ)…………………………………………………………………….
2
11. พฤติการณระหวางการคุมประพฤติ/การฟน ฟูสมรรถภาพของผูกระทําผิด
1 ถูกจับกุมดําเนินคดีอาญาขึ้นใหมในระหวางการคุมความประพฤติ/การฟนฟูสมรรถภาพ
2 ยังคงเกีย่ วของกับการกระทําผิดอยูบางแตยงั ไมถูกจับกุมดําเนินคดี
3 ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมความประพฤติ/ขอกําหนดของคณะอนุกรรมการฯ
4 พฤติการณเปลีย่ นแปลงไปในทางที่เลวลง เชน ไมประกอบอาชีพ/ศึกษาเลาเรียน เมาสุรา
อาละวาด มีเรือ่ งทะเลาะวิวาท
5
พฤติการณเปลีย่ นแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เชนตั้งใจทํางาน/เรียนหนังสือ เชื่อฟงคําตักเตือน
6 พฤติการณไมเปลี่ยนแปลง
7 อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………
-------------------------------------------
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แบบสอบถามพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครในงานคุมประพฤติ
เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนําโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนมาใชในประเทศไทย
คําชี้แจง
1.

2.

3.

4.

5.

แบบสอบถามฉบับนี้สํานักงานคุมประพฤติภาค 3 จัดทําขึ้นเพื่อใชเก็บขอมูลในการดําเนินโครงการ
ทดลองการปฏิบัติงานทีมงานคุมประพฤติแบบเขมขนโดยมีจดุ มุงหมายทางวิชาการ เพื่อพัฒนา
กระบวนการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชนโดยการมีสว นรวมของเครือขายยุติธรรมชุมชน
ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ถือเปนความลับ ผูตอบแบบสอบถามไมตองเขียนชื่อนามสกุลลงในแบบสอบถาม
กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงและครบทุกขอ คําตอบที่ไดจะไมเปนผลรายตอผูตอบ
แบบสอบถาม แตจะเปนประโยชนและมีคายิ่งตอการพัฒนาการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน
โดยการมีสวนรวมของเครือขายยุติธรรมชุมชน
“ผูกระทําผิด” ที่ปรากฏในแบบสอบถาม หมายถึง ผูถูกคุมความประพฤติ หรือ ผูรับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด แลวแตกรณี
แบบสอบถามฉบับนี้แบงเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้
• ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
• ตอนที่ 2 การดําเนินโครงการทีมงานคุมประพฤติเขมขน
• ตอนที่ 3 ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ

กรุณาสงแบบสอบถามสงคืนมายังสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่.............................
ผูวิจัยขอขอบคุณผูต อบแบบสอบถามทุกคนที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามดวยดีและ
ขอใหอํานาจคุณพระศรีรตั นตรัยชวยปกปองคุมครองใหทุกทานมีความสุขและความเจริญยิ่งขึ้นตอไป
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงใน
กรอกขอมูลลงในชองวางทีก่ ําหนด)
1. สถานะของผูต อบแบบสอบถาม
1
ผูบริหารงานคุมประพฤติ
พนักงานคุมประพฤติ
2
3
อาสาสมัครคุมประพฤติ/เครือขายยุติธรรมชุมชน
4
ทีมงานคุมประพฤติเขมขน

ที่ทานเลือก และ
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2.

เพศ

1

3.

อายุ

1
3

4.

5.

ชาย

2

20-30 ป
41-50 ป

3

พุทธ
คริสต

การศึกษาสูงสุด

1

ศาสนา

1

2
3
4
5

6.

7.

2
4

2
4

หญิง
31-40 ป
51 ปขึ้นไป
อิสลาม
อื่นๆ ระบุ....................................

ประถมศึกษา
มัธยมหรือต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี สาขา........................................................................................
ปริญญาโท สาขา........................................................................................
อื่นๆ ระบุ....................................................................................................

ขาราชการ ตําแหนง...................................................................................
2 พนักงานราชการ. ตําแหนง.........................................................................
3 ขาราชการบํานาญ/บําเหน็จ
4 เกษตรกร เชน ทํานา ทําสวน ทําไร เลี้ยงสัตว เลี้ยงไหม ฯลฯ
5 ธุรกิจบริการ เชน คาขาย ขนสง กอสราง รานอาหาร สื่อมวลชน ฯลฯ
6 รับจางทั่วไป/ใชแรงงาน
7 องคกรเอกชน (NGOs) เชน กลุมการพัฒนาชุมชน
8 อาจารย/ นักวิชาการ/ ผูทรงคุณวุฒน
ิ ักการเมืองทองถิ่น
9 ไมไดทํางาน แมบาน พอบาน
10
อื่นๆ ระบุ....................................................................................................
ตําแหนง/บทบาท / การทํางานอาสาสมัครอืน่ ๆในชุมชน (ถามี)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
การประกอบอาชีพ

1

144

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการปฎิบัตงิ านทีมคุมประพฤติเขมขน (กรุณาทําเครื่องหมาย 9หนาขอความที่
ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด และเติมคําลงในชองวางลงในชองวางที่กําหนด)

ประเด็นวัดความคิดเห็นและความพึงพอใจ
1. ทานเขาใจ ความเปนมา แนวคิด หลักการและ
วิธีดําเนินการเกี่ยวกับทีมคุมประพฤติเขมขนกอนการ
ดําเนินโครงการทดลอง
2. ทานเขาใจบทบาท หนาที่ของทานในฐานะที่เปนสวน
หนึ่งของทีมคุมประพฤติเขมขน
3. . เพื่อใหการปฏิบัติงานทีมคุมประพฤติมีประสิทธิภาพ
พคป.และอาสาสมัครตองผานการอบรม และการฝก
ปฏิบัติงานรวมกันกอน
4. . เพื่อใหการปฏิบัติงานรูปแบบทีมงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ พคป.และอาสาสมัครตองมีทัศนคติที่ดี
ตอการทํางานรวมระหวางภาคเอกชนและภาครัฐ
5. วีซีดีปฐมนิเทศผูกระทําผิดเปนเครื่องมือที่ชวยให
ผูกระทําผิดเขาใจขั้นตอนการคุมประพฤติ ไดอยาง
ถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน
6. อาสาสมัครควรไดรับการอบรมและฝกปฏิบัติในการ
ตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะเชนเดียวกับพนักงาน
คุมประพฤติ
7. ในฐานะทีมคุมประพฤติทานมีสวนรวมใหคํา ปรึกษา
แนะนําและวางแผนการแกไขผูกระทําผิด
8. ในฐานะสวนหนึ่งของทีมคุมประพฤติทานมีสวนรวม
ในการสอดสองดูแลผูกระทําผิด
9. .ผูกระทําผิดในการคุมประพฤติเขมขนและครอบ ครัว
ขอรับคําแนะนํา ปรึกษาจากทานมากกวาผู กระทําผิด
และครอบครัวในการคุมประพฤติแบบปกติ

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

ไมมี/
ไม
พบ
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ประเด็นวัดความคิดเห็นและความพึงพอใจ
10. ในการคุมประพฤติเขมขนทานสามารถ สอดสอง
แกไขฟน ฟู และสงเคราะหผูกระทําผิดเปนรายบุคคล
ไดใกลชิด ทั่วถึง และครอบคลุมตามความตองการ
มากกวาที่สามารถทําไดในการคุมประพฤติแบบปกติ
11. . การประชุมคดี (case conference) ของทีมคุม
ประพฤติควรกระทํา 1เดือนตอครั้ง

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

ไมมี/
ไม
พบ

การประชุมทีมคุมประพฤติเขมขนควรทํา............... ครั้ง
ตอเดือน

12. การเยี่ยมเรือนจําควรใชกับผูก ระทําผิดทุกประเภทคดีที่
ยังไมเคยมีประวัตกิ ารตองโทษจําคุกมากอน
13. ระหวางดําเนินโครงการทดลอง ทานไดรับความ
รวมมือ จากเพือ่ นรวมทีมในการดูแลสอดสอง แกไข
ฟนฟู และสงเคราะห ผูกระทําผิด
14. . ทานรูความเคลื่อนไหว ความตองการ และพฤติการณ
ของผูกระทําผิดที่อยูในความดูแลของทีมคุมประพฤติ
ไดดีกวาการรับรูเกี่ยวกับผูกระทําผิดในการคุม
ประพฤติแบบปกติ
15. การจัดทีมคุมประพฤติเขมขนโดย 1 ทีม ประกอบดวย
พนักงานคุมประพฤติ 1 คน และอาสาสมัคร 3 คน มี ควรมีอาสาสมัครในทีมจํานวน ..................... คน
ความเหมาะสมเพียงใด
16. พนักงานคุมประพฤติ 1 คน สามารถมีทีมคุมประพฤติ
ในความรับผิดชอบไดมากกวา 1 ทีม
17. ทีมคุมประพฤติเขมขน 1 ทีม ดูแลสอดสองดูแล
ผูกระทําผิดกลุม เสี่ยง 20 คน ถือเปนสัดสวนที่มีความ
เหมาะสมเพียงใด
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มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย ไมมี/
ที่สุด ไม
(1)
พบ

18. ทานคิดวาชุมชนมีความพึงพอใจ รูสึกปลอดภัย และ
เชื่อมั่นตอการคุมประพฤติแบบเขมขน มากกวาแบบ
ปกติ เพราะมีเจาหนาที่ และตัวแทนชุมชนเขาไป
สอดสองดูแลผูกระทําผิดในชุมชนอยางใกลชิด
19. . ระยะเวลาการคุมประพฤติเขมขนอาจขยายหรือปรับ
ไปเปนการคุมประพฤติแบบปกติได ขึ้นอยูก ับ
พฤติการณของผูกระทําผิด
20. ระยะเวลาการคุมประพฤติเขมขนขั้นตนที่เหมาะสม
คือ 6 เดือน
ระยะเวลาคุมประพฤติเขมขนที่เหมาะสม..............เดือน
21. การสอดสองผูกระทําผิดในชุมชนอยางตอเนื่องเปน
ประโยชนตอทีมคุมประพฤติในการวางแผนการ
ควบคุมแกไขผูกระทําผิด
22. . การสอดสองดูแลผูกระทําผิดในชุมชนอยาง
ตอเนื่อง ชวยให ชุมชนมีทัศนคติที่ดีกับเจาหนาที่
และหนวยงานคุมประพฤติ
23. การสอดสองดูแลผูกระทําผิดในชุมชนอยางตอเนื่อง
ชวยใหชุมชนรูสึกปลอดภัยแมจะตองอยูรว มชุมชน
กับผูกระทําผิด
24. ทานเห็นวาผูกระทําผิดในการคุมประพฤติแบบปกติ
ที่มีพฤติการณที่ไมดีขึ้น ควรเขาสูโปรแกรมคุม
ประพฤติแบบเขมขน
25. ทีมคุมประพฤติเขมขนเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับ
ผูกระทําผิดทีม่ ีความเสี่ยงสูง
26. ทานคิดวาการคุมประพฤติที่มี พคป.ผูเดียว
รับผิดชอบคดีจํานวนมาก ควรไดรับการปรับปรุง
รูปแบบ แนวทางปฏิบัติ ใหสามารถรองรับปริมาณ
คดีอยางมีคุณภาพ และเปนที่ยอมรับไดเปนสากล
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27. การทํางานในรูปแบบทีมคุมประพฤติเปนทางออก
ของการปฏิบัติงานในสภาวะที่มีอัตรากําลังจํากัด
28. การทํางานในรูปแบบทีมคุมประพฤติเปนวิธีการใน
การควบคุมคุณภาพงานแกไขฟนฟูผูกระทําผิดใน
ชุมชน
29. หากนํารูปแบบทีมคุมประพฤติไปใชในการคุม
ประพฤติแบบปกติ การประชุมคดี (case conference)
ควรกระทําอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
30. รูปแบบทีมคุมประพฤติที่จะใชกับการคุมประพฤติ
แบบปกติ จะทําใหผูกระทําผิดไดรับการสอดสอง
ดูแล และสงเคราะหอยางทัว่ ถึงมากขึ้น
31. รูปแบบทีมคุมประพฤติ จะชวยใหพคป.มีเวลาทํา
หนาที่บริหารงานคดีไดอยางมีประสิทธิภาพ
32. รูปแบบทีมคุมประพฤติชวยเปดโอกาสให
อาสาสมัครมีสวนรวมแกไขผูกระทําผิดไดอยางเปน
ระบบ ตามหลักวิชาการมากยิ่งขึ้น
33. . การปฎิบัติงานคุมประพฤติในรูปแบบทีมงานจะ
ชวยสรางความเชื่อมั่น และความพีงพอใจแกชุมชน
ของผูกระทําผิด เพิ่มมากขีน้
34. . รูปแบบทีมงานคุมประพฤติเปนวิธีการทีแ่ สดงให
เห็นถึงความโปรงใส (transparency) ในการปฎิบัติ
ราชการ เนื่องจากเปนการทํางานเปนทีมรวมกัน
ระหวางเจาหนาที่รัฐกับชุมชน
35. รูปแบบทีมคุมประพฤติทําใหเกิดวงจรตรวจสอบ
สมดุล (check & balance) จึงชวยลดความผิดพลาด
เมื่อมีปริมาณคดีมาก

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

ไมมี/
ไม
พบ
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36. อาสาสมัครในทีมคุมประพฤติตองสมัครใจเขารวม
ทํางานเปนทีม และเปนผูมีความเสียสละ และ มีเวลา
ทํางาน
37. การปฎิบัติงานคุมประพฤติในรูปแบบทีมงาน ชวยให
อาสาสมัครไดใชศักยภาพในการทํางานเต็มที่ และมี
ทักษะในการทํางานอยางตอเนื่อง
38. เพื่อใหการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ ควรแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ที่เกี่ยวของเพื่อใหสามารถรองรับการทํางาน
รูปแบบทีมคุมประพฤติได
39. . ควรมีการทบทวนขอตกลงกับกระทรวงการคลังใน
การดําเนินโครงการอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อ
เพิ่มอัตราการเบิกจายใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ
และภาวะที่สมดุลกับปริมาณงานที่เพิม่ ขึ้น
40. . แนวคิดทีมงานคุมประพฤติอาจนําไปใชในการคุม
ประพฤติชุมชน (การทํางานรูปแบบทีมคุมประพฤติ
ที่ประจําอยูใ นชุมชน)
41. ทานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานรูปแบบทีมคุม
ประพฤติแบบเขมขนในระดับใด

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

ไมมี/
ไม
พบ
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ตอนที่ 3 แบบแสดงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะอื่นๆ
1.

2.

3.

สิ่งที่ทานพึงพอใจ หรือคิดวาเปนจุดเดนของการดําเนินโครงการทีมคุมประพฤติเขมขน คือ
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ทานเห็นวาโครงการทีมคุมประพฤติเขมขน มีสิ่งที่ควรแกไข ปรับปรุงดังนี้…
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม***
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แบบสอบถามผูรวมโครงการทดลองคุมประพฤติแบบเขมขน
เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนําโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนมาใชในประเทศไทย
กลุม…………………………………………………………………………………………………………...
ฐานความผิด…………………………………………………………………………………………………..
ที่อยู ..................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
คําชี้แจง
6. แบบสอบถามฉบับนี้สํานักงานคุมประพฤติภาค 3 จัดทําขึ้นเพื่อใชเก็บขอมูลในการดําเนินโครงการ
ทดลองการปฏิบัติงานทีมงานคุมประพฤติแบบเขมขนโดยมีจดุ มุงหมายทางวิชาการ เพื่อพัฒนา
กระบวนการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชนโดยการมีสว นรวมของเครือขายยุติธรรมชุมชน
7. ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ถือเปนความลับ ผูตอบแบบสอบถามไมตองเขียนชื่อนามสกุลลงในแบบสอบถาม
8. กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงและครบทุกขอ
คําตอบที่ไดจะไมเปนผลรายตอผูตอบ
แบบสอบถาม แตจะเปนประโยชนและมีคายิ่งตอการพัฒนาการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน
โดยการมีสวนรวมของเครือขายยุติธรรมชุมชน
9. “ผูกระทําผิด” ที่ปรากฏในแบบสอบถาม หมายถึง ผูถูกคุมความประพฤติ หรือ ผูรับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด แลวแตกรณี
10. แบบสอบถามฉบับนี้แบงเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้
• ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
• ตอนที่ 2 การดําเนินโครงการทีมงานคุมประพฤติเขมขน
• ตอนที่ 3 ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ
กรุณาสงแบบสอบถามสงคืนมายังสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่.............................
ผูวิจัยขอขอบคุณผูต อบแบบสอบถามทุกคนที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามดวยดีและ
ขอใหอํานาจคุณพระศรีรตั นตรัยชวยปกปองคุมครองใหทุกทานมีความสุขและความเจริญยิ่งขึ้นตอไป
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงใน
กรอกขอมูลลงในชองวางทีก่ ําหนด)
1.

เพศ

1

2.

อายุ

1
4

3.

ศาสนา

1
4

4.

สถานะการศึกษา

5.

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ชาย

หญิง

14-19 ป
41-50 ป

2
5

1

จบการศึกษา/เลิกเรียนแลว
1

3
4
5
6
7
8

การประกอบอาชีพ

20-30 ป
51 ปขึ้นไป

3

31-40 ป

2 อิสลาม
3 คริสต
พุทธ
อื่นๆ (ระบุ)..................................................................

2

6.

ที่ทานเลือก และ

1
2
3
4
5

2

ยังอยูระหวางการศึกษา

ไมไดรับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
มัธยมหรือมัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.
ปวส. /อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ(ระบุ)....................................................................................
ยังไมมีงานทํา
รับจางทั่วไป ใชแรงงาน
เกษตรกร เชน ทํานา ทําสวน ทําไร เลี้ยงสัตว เลี้ยงไหม ฯลฯ
คาขาย
อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................
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7.

รายไดตอเดือน

1
3
5

ต่ํากวา 5,000 บาท
10,001-20,000 บาท
30,001- 40,000 บาท

2
4
6

5,000 - 10,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
มากกวา 40,000 บาท.

8.

ทานเคยถูกจับกุมดําเนินคดีอาญามาแลวกี่ครั้ง กอนมาอยูในความดูแลของสํานักงานคุมประพฤติใน
ครั้งนี้
1-2 ครั้ง
1 ไมเคยถูกจับกุมดําเนินคดีอาญาใดๆมากอน
2
5 ครั้งขึ้นไป
3 3-4 ครั้ง
4

9.

ทานเคยอยูในความดูแลของสํานักงานคุมประพฤติมากอนหรือไม (ไมรวมครั้งนี้)
1 เคย
2
ไมเคย

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานคุมประพฤติ ( กรุณาทํา
เครื่องหมาย 9หนาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดหรือเติมคําลงในชองวางทีก่ าํ หนด)
10. ทานคิดวาการคุมประพฤติ/การสอดสองดูแลผูถูกคุมความประพฤติ/ผูเสพ ผูตดิ ยาเสพติดใหโทษ คือ
อะไร? (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1 การใหโอกาสผูกระทําผิดไดกลับตนเปนพลเมืองดีโดยไมตองใชโทษจําคุก
2 การปองกันสังคมโดยมีเจาหนาที่/อาสาสมัคร ออกสอดสองดูแลผูกระทําผิดในชุมชนเปน
ครั้งคราว
3 การชวยใหผูกระทําผิดไมกระทําผิดกฎหมายอีก โดยการใหคําแนะนํา วากลาวตักเตือน ให
ความสงเคราะห ชวยเหลือ ตามความเหมาะสม
4 การปองกันสังคมโดยเสนอใหสงผูถูกคุมความประพฤติที่ไมปฎิบัติตามเงื่อนไขกลับไปรับ
โทษจําคุกที่รอการลงโทษไว
5 การปองกันสังคมโดยการสงผูเสพ/ผูติดยาเสพติดที่ไมสามารถแกไขไดในระบบบังคับ
รักษาคืนใหพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีทางอาญาตอไป
6 การปลอยใหผก
ู ระทําผิดกลับสูสังคมอยางอิสระ ไมตองมีการติดตามดูแลแกไข
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11. เมื่อทานตองอยูในความดูแลของสํานักงานคุมประพฤติ ทานคิดวา………..(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1 จะไมตองถูกตราหนาวาเปนคนขี้คุก
2 จะไดรับการควบคุมดูแล ชวยเหลือ เพื่อยับยั้งจิตใจไมใหกระทําความผิดอีก
3 จะไดรับการอบรม แกไข และชวยเหลือใหกลับตนเปนคนดี
4 จะมีโอกาสไปเรียนตอ หรือประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวไดตามปกติ
5 ตองเสียเวลามาพบพนักงานคุมประพฤติแทนการตองโทษจําคุก
ตองรวมกิจกรรมกับสํานักงานคุมประพฤติเพื่อชดใชความผิดที่ไดกระทําไป
6 ไมทําใหทานเลิกทําผิดกฎหมายได
7 อื่นๆ(ระบุ)…………………………………………………………………………………
12.

เพื่อปองกันไมใหเกิดการกระทําผิดซ้ํา ทานคิดวาพนักงานคุมประพฤติควรไปเยี่ยมบานทาน
เดือนละ 1 ครั้ง
1 มากกวา 1 ครั้งตอเดือน
2
3 2 เดือนตอครั้ง
4
3 เดือนตอครั้ง
5 ปละ1 ครั้ง
6
อื่นๆ.....................................................

13.

การเขาไปเยี่ยมรือนจํา จะเปนการเตือนสติไมใหกระทําผิดซ้ําไดเพียงใด
1 มากที่สุด
2
มาก
นอย
3 ปานกลาง
4
6
อื่นๆ......................................................
5 นอยที่สุด

14.

ทานมีความเห็นวาประชาชนควรมีสวนชวยชุมชนและราชการโดยการเปนอาสาสมัครคุมประพฤติ
หรือไม
1 เห็นดวย เพราะ.......................................................................................................................
2 ไมเห็นดวย
เพราะ…………………………………………………………………….

15.

ทานคิดวาอาสาสมัครในทีมคุมประพฤติซงึ่ มาจากประชาชนที่ไดรับการยอมรับนับถือจากชุมชนจะ
เขาใจปญหาของชุมชนและครอบครัวผูกระทําผิด และจะสามารถชวยเหลือ ใหคําปรึกษาแนะนําแก
ผูกระทําผิดและครอบครัวไดอยางใกลชดิ ตรงกับความตองการ………
มาก
1 มากที่สุด
2
นอย
3 ปานกลาง
4
6
อื่นๆ......................................................
5 นอยที่สุด
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กรุณาอานขอความตอไปนีก้ อนทําแบบสอบถามขอตอไป
การคุมประพฤติแบบปกติ หมายถึง
การที่ผูกระทําผิดตองไปรายงานตัวตอเจาหนาที่ที่
สํานักงานคุมประพฤติตามที่กําหนด โดยมีพนักงานคุมประพฤติ 1 คน ทําหนาที่ควบคุมดูแลใหผูกระทําผิด
ปฎิบัติตามเงื่อนไขและจะมีการออกไปสอดสองยังที่พักอาศัยของผูกระทําผิดโดยเฉลี่ย 1-2 ครั้งตอป ซึ่ง
พนักงานคุมประพฤติอาจสงคดีใหอาสาสมัครคุมประพฤติรับไปดําเนินการสอดสองแทนก็ได
การคุมประพฤติแบบเขมขน หมายถึง การดูแลผูกระทําผิดโดยทีมงานคุมประพฤติซึ่ง
ประกอบดวยพนักงานคุมประพฤติ 1 คนและอาสาสมัครที่ผานการอบรม 3 คน โดยมีการไปสอดสอง
ประมาณ 1ครั้งตอเดือน และมีโปรแกรมเพื่อการแกไขฟน ฟู รวมทั้งการสงเคราะหมากกวาในการคุม
ประพฤติแบบปกติขึ้นอยูก ับความจําเปนของผูถูกคุมความประพฤติ/ผูรับการฟนฟูสมรรถภาพยาเสพติด
16. การอยูในความดูแลของทีมคุมประพฤติแบบเขมขน ทําใหทานรูสึกวา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1
มีคนดูแล เตือนสติเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตทําใหทานมีความตั้งใจเพิ่มมากขึ้นที่จะเปนคนดี
2
จะไมหวนกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก
ดี เพราะทีมงานคุมประพฤติรับฟงปญหาและใหคําแนะนํา ชวยเหลือได
3
4
มีความรูสึกไมพอใจ เพราะ.....................................................................................................
5
อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................................................................
17. ในระยะ 6 เดือนที่อยูในความดูแลของทีมคุมประพฤติแบบเขมขนทาน...... (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1
ไมถูกจับกุมดําเนินคดีอาญาใดๆ ในระหวางนี้
12
เชื่อฟงคําตักเตือนของพนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครในทีมคุมประพฤติ
3
เชื่อฟงคําตักเตือนของบุคคลในครอบครัวมากขึ้น
4
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขนึ้ เชนตั้งใจทํางาน/ศึกษาเลาเรียน
ยังคงเกีย่ วของกับการกระทําผิดอยูบางแตยงั ไมถูกจับกุมดําเนินคดี
5
ไมมีความเปลีย่ นแปลงใดๆ
6
7
อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................................
18. การปฐนิเทศโดยการใช วีซดี ี ประกอบคําอธิบายของเจาหนาที่ชวยใหทานเขาใจขั้นตอนการทํางาน
ของสํานักงานคุมประพฤติไดชัดเจนยิง่ ขึน้
1
1
ใช
ไมใช
ความเห็นเพิ่มเติม....................................................................................................................................
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19.

ทานมีความพึงพอใจตอการมาสอดสองเยีย่ มบานโดยทีมงานคุมประพฤติเพียงใด
1
มากที่สุด
2 มาก
3
ปานกลาง
4 นอย
นอยที่สุด
5
6 ไมมีความเห็น
ความเห็นเพิ่มเติม....................................................................................................................................

20.

ทานมีความพึงพอใจตอใหคาํ ปรึกษาแนะนํา การตักเตือน ผูกระทําผิดของทีมงานคุมประพฤติ
เพียงใด
มากที่สุด
1
2 มาก
3
ปานกลาง
4 นอย
นอยที่สุด
5
6 ไมมีความเห็น
ความเห็นเพิ่มเติม....................................................................................................................................

21.

ทานมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการแกไขฟนฟู การอบรมที่ทีมงานคุมประพฤติจัดใหเพียงใด
1
มากที่สุด
2 มาก
3
ปานกลาง
4 นอย
นอยที่สุด
5
6 ไมมีความเห็น
ความเห็นเพิ่มเติม....................................................................................................................................

22. ทานมีความพึงพอใจตอการใหการสงเคราะห เชน การใหคาอาหารกลางวัน คาพาหนะ ฯลฯ ที่
ทีมงานคุมประพฤติจัดใหเพียงใด
1
มากที่สุด
2 มาก
3
ปานกลาง
4 นอย
นอยที่สุด
5
6 ไมมี
ความเห็นเพิ่มเติม.................................................................................................................................
23. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจในการปฎิบัตงิ านของทีมคุมประพฤติแบบเขมขนอยูในระดับใด
มากที่สุด
1
2 มาก
3
ปานกลาง
4 นอย
นอยที่สุด
5
6 ไมมี
ความเห็นเพิ่มเติม....................................................................................................................................
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ตอนที่ 3 แบบแสดงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะอื่นๆ
4.
สิ่งที่ทานพึงพอใจ หรือคิดวาเปนจุดเดนของการดําเนินโครงการทีมคุมประพฤติเขมขน คือ
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
5.

ทานเห็นวาโครงการทีมคุมประพฤติเขมขน มีสิ่งที่ควรแกไขปรับปรุงดังนี…
้
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม***
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แบบสอบถามครอบครัวและผูใกลชิดผูกระทําผิด
เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนําโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนมาใชในประเทศไทย
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้สํานักงานคุมประพฤติภาค 3 จัดทําขึ้นเพื่อใชเก็บขอมูลในการดําเนินโครงการ
ทดลองการปฏิบัติงานทีมงานคุมประพฤติแบบเขมขนโดยมีจดุ มุงหมายทางวิชาการ
เพื่อพัฒนา
กระบวนการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชนโดยการมีสว นรวมของเครือขายยุติธรรมชุมชน
2. ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ถือเปนความลับ ผูตอบแบบสอบถามไมตองเขียนชือ่ นามสกุลลงในแบบสอบถาม
3. กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงและครบทุกขอ คําตอบที่ไดจะไมเปนผลรายตอผูตอบ
แบบสอบถาม แตจะเปนประโยชนและมีคายิ่งตอการพัฒนาการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน โดย
การมีสวนรวมของเครือขายยุติธรรมชุมชน
4. ผูกระทําผิด” ที่ปรากฏในแบบสอบถาม หมายถึง ผูถูกคุมความประพฤติ หรือ ผูรับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด แลวแตกรณี
5. แบบสอบถามฉบับนี้แบงเปน 2 ตอน ดังตอไปนี้

• ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
• ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับงานคุมประพฤติ
กรุณาสงแบบสอบถามสงคืนมายังสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่.............................
ผูวิจัยขอขอบคุณผูต อบแบบสอบถามทุกคนที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามดวยดีและ
ขอใหอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยชวยปกปองคุมครองใหทุกทานมีความสุขและความเจริญยิ่งขึ้นตอไป

158

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงใน
กรอกขอมูลลงในชองวางทีก่ ําหนด)
1.

เพศ

1

ชาย

2

หญิง

2.

อายุ

1

20-30 ป
51-60 ป

2

31-40 ป
61 ปขึ้นไป

4

3.

ศาสนา

1
4

4.

วุฒิการศึกษาสูงสุด

5

1

3
4
5
6
7
8

การประกอบอาชีพ

41-50 ป

2 อิสลาม
3 คริสต
พุทธ
อื่นๆ (ระบุ)..................................................................

2

5.

3

ที่ทานเลือก และ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ไมไดรับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
มัธยมหรือมัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
ปวส. / อนุปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ (ระบุ) .............................
ขาราชการ/ พนักงานราชการ
ขาราชการบํานาญ/บําเหน็จ
เกษตรกร เชน ทํานา ทําสวน ทําไร เลี้ยงสัตว เลี้ยงไหม ฯลฯ
ธุรกิจบริการ เชน คาขาย กอสราง รานอาหาร สื่อมวลชน ฯลฯ
รับจางทั่วไป / ใชแรงงาน
นักวิชาการ องคกรเอกชน (NGOs)
นักการเมืองทองถิ่น
ไมไดทํางาน / แมบาน / พอบาน
อื่นๆ ระบุ...............................................................................
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6.

รายไดตอเดือน

1
3
5

ต่ํากวา 5,000 บาท
10,001-20,000 บาท
30,001- 40,000 บาท

2
4
6

5,000 - 10,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
มากกวา 40,000 บาท.

7.

ตําแหนง/บทบาท / การทํางานอาสาสมัครอื่นๆในชุมชน (ถามี)
(1)............................................................................................................................................................
(2)...........................................................................................................................................................
(3)...........................................................................................................................................................
(4)...........................................................................................................................................................
(5)............................................................................................................................................................

8.

ทานเปน...............ของผูถูกคุมความประพฤติ / ผูรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
1 พอ/แม
2 สามี/ ภรรยา
3 บุตร
4 ญาติ
5 อื่นๆ(ระบุ)…………………………………………………….…

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับงานคุมประพฤติ ( กรุณาทําเครื่องหมาย
9หนาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดหรือเติมคําลงในชองวางทีก่ าํ หนด)
9.

ทานรูจักงานคุมประพฤติ/พนักงานคุมประพฤติ เพราะ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ญาติ/คนรูจักเปนผูอยูในความดูแลของสํานักงานคุมประพฤติ
1
2
เห็นงานคุมประพฤติผาน สื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เอกสารประชาสัมพันธ
พนักงานคุมประพฤติเคยออกไปสอบถามขอมูล
3
เคยเห็นกิจกรรมที่จัดโดยสํานักงานคุมประพฤติ เชน การรณรงคเมาไมขับ การทํางาน
4
บริการสังคม/สาธารณประโยชน ฯลฯ
เคยรวมกิจกรรมจากสํานักงานคุมประพฤติ
5
6
อื่นๆ(ระบุ)…………………………………………………………………………………...
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10. ทานคิดวาการคุมประพฤติ/การสอดสองดูแลผูถูกคุมความประพฤติ/ผูเสพ ผูติดยาเสพติดใหโทษ คือ
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1 การใหโอกาสผูกระทําผิดไดกลับตนเปนพลเมืองดีโดยไมตองใชโทษจําคุก
2 การปองกันสังคมโดยมีเจาหนาที่/อาสาสมัคร ออกสอดสองดูแลผูกระทําผิดในชุมชนเปน
ครั้งคราว และผูกระทําผิดมารายงานตัวตอพนักงานเจาหนาที่ตามกําหนด
3 การชวยใหผูกระทําผิดไมกระทําผิดกฎหมายอีก โดยการใหคําแนะนํา วากลาวตักเตือน ให
ความสงเคราะห ชวยเหลือ ตามความเหมาะสม
4 การปองกันสังคมโดยทําความเห็นใหผูถูกคุมความประพฤติที่ไมปฎิบัติตามเงื่อนไข
กลับไปรับโทษจําคุกที่รอการลงโทษไว
5 การปองกันสังคมโดยการสงผูเสพ/ผูติดยาเสพติดที่ไมสามารถแกไขไดในระบบบังคับ
รักษาคืนใหพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีทางอาญาตอไป
6 การปลอยใหผก
ู ระทําผิดกลับสูสังคมอยางอิสระ ไมตองมีการติดตามดูแลแกไข
11. เมื่อบุคคลในครอบครัวของทานตองอยูในความดูแลของสํานักงานคุมประพฤติ ทานคิดวา………..
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1 ผูกระทําผิดจะไดไมตองถูกตราหนาวาเปนคนขี้คุก
 มกับผูกระทําผิดรายแรงในเรือนจําและเรียนรูการกระทําผิดที่รายแรงยิ่งขึ้น
2 ไมตองไปอยูรว
3 ผูกระทําผิดจะไดรับการควบคุมสอดสองมิใหกระทําความผิดอีก
4 ผูกระทําผิดจะไดรับการอบรบ แกไข และชวยเหลือใหกลับตนเปนคนดี
5 ผูกระทําผิดยังมีโอกาสไปเรียนตอ หรือประกอบอาชีพเลีย้ งตนเอง และครอบครัวได
ตามปกติ
6 เปนการดีสําหรับทานและครอบครัว ที่มีเจาหนาที่และอาสาสมัครคอยดูแลวากลาว
ตักเตือนผูกระทําผิด
7 ผูกระทําผิดไมนาจะเข็ดหลาบ และคงจะทําผิดอีกถาไมมีคนคอยควบคุมดูแลอยางใกลชิด
8 ไมเปนนาจะเปนประโยชนตอผูกระทําผิด เพราะผูกระทําผิดคงไมสามารถกลับตัวได
12. เพื่อปองกันไมใหเกิดการกระทําผิดซ้ํา ทานคิดวาพนักงานคุมประพฤติควรไปเยีย่ มบานผูกระทําผิด
เดือนละ 1 ครั้ง
1 มากกวา 1 ครั้งตอเดือน
2
3 2 เดือนตอครั้ง
4
3 เดือนตอครั้ง
5 ปละ1 ครั้ง
6
อื่นๆ......................................................
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13. การเขาไปเยีย่ มเรือนจํา จะเปนการเตือนสติ และชวยใหผูกระทําผิดไมกระทําผิดซ้ําไดเพียงใด
1 มากที่สุด
2
มาก
นอย
3 ปานกลาง
4
6
อื่นๆ
5 นอยที่สุด
...................................................................
14. ทานมีความเห็นวาประชาชนควรมีสวนชวยเหลือชุมชนและราชการโดยการเปนอาสาสมัครคุม
ประพฤติหรือไม
1 เห็นดวย เพราะ....................................................................................................................
2 ไมเห็นดวย
เพราะ…………………………………………………………………….
15. ทานคิดวาอาสาสมัครในทีมคุมประพฤติซึ่งมาจากประชาชนที่ไดรับการยอมรับนับถือจากชุมชนจะ
เขาใจปญหาของชุมชนและครอบครัวผูกระทําผิด และจะสามารถชวยเหลือ ใหคําปรึกษาแนะนําแก
ผูกระทําผิดและครอบครัวไดอยางใกลชิด ตรงกับความตองการเพียงใด
มาก
1 มากที่สุด
2
นอย
3 ปานกลาง
4
6 อื่นๆ.......................................................
5 นอยที่สุด

กรุณาอานขอความตอไปนีก้ อนทําแบบสอบถามขอตอไป
การคุมประพฤติแบบปกติ หมายถึง
การที่ผูกระทําผิดตองไปรายงานตัวตอเจาหนาที่ที่
สํานักงานคุมประพฤติตามที่กําหนด โดยมีพนักงานคุมประพฤติ 1 คน ทําหนาที่ควบคุมดูแลใหผูกระทําผิด
ปฎิบัติตามเงื่อนไขและจะมีการออกไปสอดสองยังที่พักอาศัยของผูกระทําผิดโดยเฉลี่ย 1-2 ครั้งตอป ซึ่ง
พนักงานคุมประพฤติอาจสงคดีใหอาสาสมัครคุมประพฤติรับไปดําเนินการสอดสองแทนก็ได
การคุมประพฤติแบบเขมขน หมายถึง การดูแลผูกระทําผิดโดยทีมงานคุมประพฤติซึ่ง
ประกอบดวยพนักงานคุมประพฤติ 1 คนและอาสาสมัครที่ผานการอบรม 3 คน โดยมีการไปสอดสอง
ประมาณ 1ครั้งตอเดือน และมีโปรแกรมเพื่อการแกไขฟน ฟู รวมทั้งการสงเคราะหมากกวาในการคุม
ประพฤติแบบปกติขึ้นอยูก ับความจําเปนของผูถูกคุมความประพฤติ/ผูรับการฟนฟูสมรรถภาพยาเสพติด
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16. การที่คนในครอบครัวของทานอยูในความดูแลของทีมคุมประพฤติแบบเขมขน ทําใหทานรูสึก
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1
มีความหวังวาคนในครอบครัวของทานจะเพิ่มความตั้งใจในการปฎิบัติตนเปนพลเมืองดี
2
มีความหวังวาคนในครอบครัวของทานจะไมหวนกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก
มีความรูสึกที่ดี เพราะทีมงานคุมประพฤติสามารถรับฟงปญหาของทานและใหคําแนะนํา
3
เกี่ยวกับผูกระทําผิดได
4
มีความรูสึกไมพอใจ เพราะ....................................................................................................
5
อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................................................................
17. ในระยะ 6 เดือนที่คนใกลชิด/ญาติของทานอยูในความดูแลของทีมคุมประพฤติแบบเขมขน ทานเห็น
วาคนในครอบครัว/ญาติของทานมีพฤติการณ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1
ไมถูกจับกุมดําเนินคดีอาญาใดๆ ในระหวางนี้
2
เชื่อฟงคําตักเตือนของทีมคุมประพฤติ
3
เชื่อฟงคําตักเตือนของบุคคลในครอบครัว
4
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขนึ้ เชนตั้งใจทํางาน/ศึกษาเลาเรียน
ยังคงกี่ยวของกับการกระทําผิด หรือเกี่ยวของกับยาเสพติดแตยงั ไมถูกจับกุมดําเนินคดีใหม
5
ไมมีพฤติการณเปลี่ยนแปลงไปในทางทีด่ ขี ึ้น
6
7
อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................................................................
18. ทานมีความพึงพอใจตอการมาสอดสองเยี่ยมบานโดยทีมงานคุมประพฤติเพียงใด
1
มากที่สุด
2 มาก
3
ปานกลาง
4 นอย
นอยที่สุด
5
6 ไมมีความเห็น
ความเห็นเพิ่มเติม.....................................................................................................................................
19. ทานมีความพึงพอใจตอใหคาํ ปรึกษาแนะนํา การตักเตือน ผูกระทําผิดโดยทีมงานคุมประพฤติเพียงใด
1
มากที่สุด
2 มาก
3
ปานกลาง
4 นอย
นอยที่สุด
5
6 ไมมีความเห็น
ความเห็นเพิ่มเติม.....................................................................................................................................
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20. ทานมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการแกไขฟนฟู การอบรมที่ทีมงานคุมประพฤติจัดใหเพียงใด
1
มากที่สุด
2 มาก
3
ปานกลาง
4 นอย
นอยที่สุด
5
6 ไมมี
ความเห็นเพิ่มเติม....................................................................................................................................
21. ทานมีความพึงพอใจตอบริการสงเคราะหที่ใหแกผูกระทําผิด เชน การใหคาอาหารกลางวัน คา
พาหนะ ฯลฯ ที่ทีมงานคุมประพฤติจัดใหเพียงใด
1
มากที่สุด
2 มาก
3
ปานกลาง
4 นอย
นอยที่สุด
5
6 ไมมี
ความเห็นเพิ่มเติม.................................................................................................................................
22.

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะอื่นๆ
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม***
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แบบสอบถามประชาชน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนําโครงการคุมประพฤติแบบเขมขนมาใชในประเทศไทย
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้สํานักงานคุมประพฤติภาค 3 จัดทําขึ้นเพื่อใชเก็บขอมูลในการดําเนินโครงการ
ทดลองการปฏิบัติงานทีมงานคุมประพฤติแบบเขมขนโดยมีจดุ มุงหมายทางวิชาการ เพื่อพัฒนา
กระบวนการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชนโดยการมีสว นรวมของเครือขายยุติธรรมชุมชน
2. ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ถือเปนความลับ ผูตอบแบบสอบถามไมตองเขียนชื่อนามสกุลลงในแบบสอบถาม
3. กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงและครบทุกขอ คําตอบที่ไดจะไมเปนผลรายตอผูตอบ
แบบสอบถาม แตจะเปนประโยชนและมีคายิ่งตอการพัฒนาการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน
โดยการมีสวนรวมของเครือขายยุติธรรมชุมชน
4. แบบสอบถามฉบับนี้แบงเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้
• ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
• ตอนที่ 2 การดําเนินงานคุมประพฤติ
กรุณาสงแบบสอบถามสงคืนมายังสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่.............................
ผูวิจัยขอขอบคุณผูต อบแบบสอบถามทุกคนที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามดวยดี
และขอใหอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยชวยปกปองคุมครองใหทุกทานมีความสุขและความเจริญยิ่งขึ้นตอไป
กรุณาอานขอความตอไปนีก้ อนทําแบบสอบถาม
การคุมประพฤติแบบปกติ หมายถึง
การที่ผูกระทําผิดตองไปรายงานตัวตอเจาหนาที่ที่
สํานักงานคุมประพฤติตามที่กําหนด โดยมีพนักงานคุมประพฤติ 1 คน ทําหนาที่ควบคุมดูแลใหผูกระทําผิด
ปฎิบัติตามเงื่อนไขและจะมีการออกไปสอดสองยังที่พักอาศัยของผูกระทําผิดโดยเฉลี่ย 1-2 ครั้งตอป ซึ่ง
พนักงานคุมประพฤติอาจสงคดีใหอาสาสมัครคุมประพฤติรับไปดําเนินการสอดสองแทนก็ได
การคุมประพฤติแบบเขมขน หมายถึง การดูแลผูกระทําผิดโดยทีมงานคุมประพฤติซึ่ง
ประกอบดวยพนักงานคุมประพฤติ 1 คนและอาสาสมัครที่ผานการอบรม 3 คน โดยมีการไปสอดสอง
ประมาณ 1ครั้งตอเดือน และมีโปรแกรมเพื่อการแกไขฟน ฟู รวมทั้งการสงเคราะหมากกวาในการคุม
ประพฤติแบบปกติขึ้นอยูก ับความจําเปนของผูถูกคุมความประพฤติ/ผูรับการฟนฟูสมรรถภาพยาเสพติด
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงใน
กรอกขอมูลลงในชองวางทีก่ ําหนด)
1.

เพศ

1

ชาย

2

หญิง

2.

อายุ

1

20-30 ป
51-60 ป

2

31-40 ป
61 ปขึ้นไป

4

3.

ศาสนา

1
4

4.

5

วุฒิการศึกษาสูงสุด

1

3
4
5

6
1

การประกอบอาชีพ

2
3
4
5
6
7
8
9

6.

รายไดตอเดือน

41-50 ป

2 อิสลาม
3 คริสต
พุทธ
อื่นๆ (ระบุ)..................................................................

2

5.

3

ที่ทานเลือก และ

1
3
5

ไมไดรับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
มัธยมหรือมัธยมศึกษาหรือต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ (ระบุ) .............................
ขาราชการ/ พนักงานราชการ
ขาราชการบํานาญ/บําเหน็จ
เกษตรกร เชน ทํานา ทําสวน ทําไร เลี้ยงสัตว เลี้ยงไหม ฯลฯ
ธุรกิจบริการ เชน คาขาย กอสราง รานอาหาร สื่อมวลชน ฯลฯ
รับจางทั่วไป / ใชแรงงาน
นักวิชาการ องคกรเอกชน (NGOs)
ผูทรงคุณวุฒ/ิ นักการเมืองทองถิ่น
ไมไดทํางาน / แมบาน / พอบาน
อื่นๆ ระบุ...............................................................................

ต่ํากวา 5,000 บาท
10,001-20,000 บาท
30,001- 40,000 บาท

2
4
6

5,000 - 10,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
มากกวา 40,000 บาท.
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7.

ตําแหนง/บทบาท / การทํางานอาสาสมัครอืน่ ๆในชุมชน (ถามี)
(1)............................................................................................................................................................
(2)...........................................................................................................................................................
(3)...........................................................................................................................................................
(4)...........................................................................................................................................................
(5)............................................................................................................................................................

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับงานคุมประพฤติ ( กรุณาทําเครื่องหมาย
9หนาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดหรือเติมคําลงในชองวางทีก่ าํ หนด)
8.

ทานรูจัก “คุมประพฤติ” หรือ “คุมความประพฤติ หรือไม
1
รูจักดี
2
รูจักบาง/ เคยไดยิน
3
ไมรูจักไดยินคํานี้มากอนเลย

9.

ทานรูจักงานคุมประพฤติ/พนักงานคุมประพฤติ เพราะ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1
เคยไดยินคนพูดถึงงานคุมประพฤติ/สํานักงานคุมประพฤติ/พนักงานคุมประพฤติ
2
เคยเห็น/ไดยินเกี่ยวกับงานคุมประพฤติผาน สื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เอกสาร
ประชาสัมพันธ
3
เห็นกิจกรรมทีจ่ ัดโดยสํานักงานคุมประพฤติ เชน การรณรงคเมาไมขับ การทํางานบริการ
สังคมบําเพ็ญ/สาธารณประโยชน ฯลฯ
4
เคยรวมกิจกรรมจากสํานักงานคุมประพฤติ
5
เคยถูกพนักงานคุมประพฤติไปสอบถามขอมูลตางๆ
6
ญาติ/คนรูจักเปนผูอยูในความดูแลของสํานักงานคุมประพฤติ
7
อื่นๆ(ระบุ)…………………………………………………………………………………...

10. ทานรูหรือไมวามีผูกระทําผิดในชุมชนเดียวกับทานอยูภายใตการคุมความประพฤติ
1
2
รู
ไมรู
3
อื่นๆ(ระบุ)…………………………………………………………………..
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11. ทานคิดวาการคุมความประพฤติ คือ............................. (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1 การใหโอกาสผูกระทําผิดไดกลับตนเปนพลเมืองดีโดยยังไมใชโทษจําคุก
2 การมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนํา วากลาวตักเตือน ใหความชวยเหลือสงเคราะห ผูกระทํา
ผิดเพื่อไมใหกระทําผิดกฎหมายอีก
3 การมีเจาหนาที่/อาสาสมัครไปสอดสองดูแลผูกระทําผิดในชุมชน และผูกระทําผิดตองไป
รายงานตัวตอเจาหนาที่เพื่อแกไขนิสัยความประพฤติและเพื่อปองกันชุมชน
4 การปองกันสังคมโดยการสงผูกระทําผิดที่ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมประพฤติกลับไปรับ
โทษจําคุกเพื่อยับยั้งการทําผิดซ้ํา
5 การปองกันสังคมโดยการสงผูติดยาเสพติดที่แกไขฟน
 ฟูไมไดคืนใหตํารวจดําเนินคดีตอ ไป
การปลอยใหผกู ระทําผิดกลับสูสังคมอยางอิสระ ไมตองมีการติดตามดูแลแกไข
6 การปลอยใหผก
ู ระทําผิดกลับสูสังคมโดยไมตองชดใชการกระทําผิด
7 อื่นๆ.......................................................................................................................................
12. ทานคิดวาการแกไขฟน ฟูผูกระทําผิดในชุมชนแทนการลงโทษจําคุกทําให..... (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1 ผูกระทําผิดจะไดไมตองถูกตราหนาวาเปนคนขี้คุก
2 ผูกระทําผิดไมตองไปอยูรวมกับผูที่ทําผิดรายแรงในเรือนจําและเรียนรูการกระทําผิดที่
รายแรงยิ่งขึ้น
3 ผูกระทําผิดจะไดรับการควบคุมสอดสองมิใหกระทําความผิดอีก
4 ผูกระทําผิดนาจะไดรับการอบรบ แกไข และชวยเหลือใหกลับตนเปนคนดี
5 ผูกระทําผิดยังมีโอกาสไปเรียนตอ /ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวไดตามปกติ
เปนการดีตอชุมชนที่มีเจาหนาที่และอาสาสมัครคอยควบคุม ดูแลตักเตือนผูกระทําผิด
67 ผูกระทําผิดจะไมเข็ดหลาบ และทําใหชุมชนตองเสี่ยงตอความปลอดภัยในชีวต
ิ และ
ทรัพยสิน
8 เกิดความเสี่ยงตอชุมชนมากกวาการใหผูกระทําผิดไดรับโทษจําคุก
9 ไมเปนนาจะเปนประโยชนตอผูใด เพราะผูกระทําผิดคงไมสามารถกลับตัวได
10 อื่นๆ......................................................................................................................................
13. เพื่อปองกันการกระทําผิดซ้ํา ทานคิดวผูกระทําผิดตองมพบพนักงานคุมประพฤติ…………………….
เดือนละ 1 ครั้ง
1 มากกวา 1 ครั้งตอเดือน
2
3 2 เดือนตอครั้ง
4
3 เดือนตอครั้ง
5 อื่นๆ......................................................
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14. เพื่อปองกันการกระทําผิดซ้ํา ทานคิดวาพนักงานคุมประพฤติควรไปเยีย่ มบานผูกระทําผิด
เดือนละ 1 ครั้ง
1 มากกวา 1 ครั้งตอเดือน
2
3 2 เดือนตอครั้ง
4
3 เดือนตอครั้ง
5 ปละ1 ครั้ง
6
อื่นๆ......................................................
15. ทานคิดวาจัดใหผูกระทําผิดไปเยี่ยมเรือนจํา จะเปนการเตือนสติไมใหเกิดการกระทําผิดซ้ําไดเพียงใด
1 มากที่สุด
2
มาก
นอย
3 ปานกลาง
4
6
อื่นๆ......................................................
5 นอยที่สุด
16. ทานมีความเห็นวาประชาชนควรมีสวนชวยชุมชนและราชการโดยการเปนอาสาสมัครคุมประพฤติ
หรือไม
1 เห็นดวย เพราะ....................................................................................................................
2 ไมเห็นดวย
เพราะ…………………………………………………………………….
17. ทานคิดวาอาสาสมัครในทีมคุมประพฤติซึ่งมาจากประชาชนที่ไดรับการยอมรับนับถือในชุมชนจะ
เขาใจปญหาของชุมชนและครอบครัวผูกระทําผิด และจะสามารถชวยเหลือ ใหคําปรึกษาแนะนําแก
ผูกระทําผิดและครอบครัวไดอยางใกลชิด ตรงกับความตองการเพียงใด
มาก
1 มากที่สุด
2
นอย
3 ปานกลาง
4
6 อื่นๆ.......................................................
5 นอยที่สุด
18. ทานเห็นดวยกับที่ทีมงานคุมประพฤติมาสอดสองดูแลที่บานของผูกระทําผิดเพียงใด
มาก
1 มากที่สุด
2
นอย
3 ปานกลาง
4
5 นอยที่สุด
6 อื่นๆ.......................................................
19. ทานเห็นดวยกับการมีทีมคุมประพฤติใหคาํ ปรึกษาแนะนํา ตักเตือน ผูก ระทําผิดในชุมชนเพียงใด
มาก
1 มากที่สุด
2
นอย
3 ปานกลาง
4
5 นอยที่สุด
6 อื่นๆ.......................................................
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20. ทานเห็นดวยกับการแกไขฟน ฟูผูกระทําผิดดวยการจัดอบรมธรรมะ อบรมคุณภาพชีวิตการฝกอาชีพ
เพียงใด
มากที่สุด
มาก
1
2
ปานกลาง
นอย
3
4
นอยที่สุด
5
6 อื่นๆ.......................................................
21. ทานเห็นวาควรนําวิธีคุมประพฤติแบบเขมขนมาใชในประเทศไทยหรือไม
1
2
เห็นควรนํามาใช
ไมจําเปนตองนําวิธีการคุมประพฤติแบบเขมขนมาใช
22. ทานเห็นวาควรนําการคุมประพฤติแบบเขมขนมาใชในประเทศไทยเพราะ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1
ผูกระทําผิดจะไดรับการดูแลแกไขอยางใกลชิด ทําใหโอกาสในการทําผิดซ้ํามีนอยลง
2
ประชาชนรูสึกปลอดภัยมากขึ้นเมื่อตองในชุมชนเดียวกับผูกระทําผิด
3
อื่นๆ.....................................................................................................................................
23.

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะอื่นๆ
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม***
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การสนทนากลุมยอยเพื่อถอดบทเรียนการจัดกิจกรรม
I.

การปฐมนิเทศ
ปญหาและอุปสรรค
1. การเตรียมอุปกรณ สื่อตางๆ ไมมีความพรอม
2. ผูถูกคุมความประพฤติมาไมตรงเวลานัดหมาย
3. การสื่อสาร – การชี้แจงไมชัดเจน
ขอที่ควรแกไขปรับปรุง
1.

เจาหนาที่ควรมีความพรอมและเตรียมขอมูลใหชัดเจน

2.

สถานที่ควรสะดวกและเพียงพอ

3.

สื่อ – อุปกรณ ตองพรอมและเพียงพอ

4.

เวลาในการจัดปฐมนิเทศ ควรปรับใหเหมาะสม

ขอเสนอแนะ
1.

ควรมีเอกสารแผนพับประกอบการปฐมนิเทศ

2.

แยกตามฐานความผิด /ผูใหญ /เด็ก

3.

ควรชี้แจงเปนรายบุคคล เพิ่มเติม

4.

ควรมีกิจกรรมเสริมระหวางรอ การมารายงานตัวรวมกิจกรรมฯ

5.

ควรเพิ่มเอกสาร /คูมือ /แผนพับ

6.

ควรเพิ่มคําจํากัดความเกี่ยวกับกฎหมาย

II. VCD ปฐมนิเทศ
ปญหาและอุปสรรค

ภาพกับคําบรรยายไมตรงกัน คป. 11

ขอเสนอแนะ
1.

ควรใชแสดงตัง้ แตขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทายโดยเปนรายเดียว

2.

การกรอกขอมูลควร โพสขณะเขียนใหชดั เจน

3.

การบรรยายควรปรับน้ําเสียง ,การเวนวรรค , ควรพูดชาลง

4.

ควรแนะนําสํานักงานฯ ในภาพรวม ตอมาใหเขาสูทีละขัน้ ตอน

5.

ใน VCD ควรบอกผลที่ตามมาหากผูถูกคุมความประพฤติไมปฏิบัติตาม

6.

ควรอธิบายความหมาย “รอการลงโทษ” และรอการลงอาญาไวดว ย
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III. การออกสอดสอง
ปญหาและอุปสรรค
1.

เมื่อออกสอดสอง ผูถูกคุมความประพฤติและผูปกครองไมอยูบาน

2.

ผูถูกคุมความประพฤติไมไดพักอยูใ นพืน้ ที่ ไปทํางานยังตางจังหวัด

3.

ขาดความรวมมือจากเพื่อนบานใกลเคียง

ขอเสนอแนะ
ควรจัดประชาสัมพันธใหชุมชนมีความรูความเขาใจ
IV.

การอบรมความรู /การทํากิจกรรมกลุม
ปญหาและอุปสรรค
1.

การประสานงานกับวิทยากร

2.

วิทยากรขาดเทคนิคในการนําเสนอ

3.

เจาหนาที่ขาดความชํานาญในการทํากลุมบําบัด

4.

ผูถูกคุมความประพฤติมีปญหาดานการรับรู

5.

ใบงานเขาใจยาก

6.

สถานที่ไมเหมาะสม

ขอเสนอแนะ
1.

จําแนกกลุมเปาหมายใหสอดคลองกับกิจกรรม จัดแยกกลุม ผูใหญ /เด็ก /ฐานความผิด
ชัดเจน

2.

เนื้อหาในการอบรมควรมีหลากหลาย สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ควรมีหัว
ขอความรูเรื่องกฎหมายเบื้องตน ทักษะชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง กฏหมายเบื้องตน

3.

ควรเลือกวิทยากรที่มีความรูค วามสามารถตรงกับกิจกรรม หรือหัวขอที่จะบรรยาย

4.

ควรพัฒนาทักษะผูนํากลุม

5.

สื่อมีนอยเกินไป ควรมีวีดีทศั นประกอบ

6.

ในการจัดกลุมบําบัดควรสงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
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V.

การทํางานบริการสังคม
ปญหาและอุปสรรค
1.

ขาดอุปกรณ

2.

สงคนไปทํางานไมตรงกับความสามารถ

3.

หนวยงานรองรับไมเขาใจกัน (การสื่อสาร)

ขอเสนอแนะ

VI

1.

ประสานหนวยงานรองรับใหเขาใจกัน

2.

ควรจําแนกกลุม ตามวัย /ความรูความสามารถ /เพศ

3.

หาหนวยงานรองรับที่หลากหลาย

4.

จัดอบรมความรูใหหนวยงานรองรับ

5.

ควรมีการชี้แจงกอนการทํางาน

6.

งานที่ควรจัดใหผูถูกคุมความประพฤติ -

การฝกวิชาชีพ
ปญหาและอุปสรรค
จัดกิจกรรมไมตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย
ขอเสนอแนะ
1.

สอบถาม และจัดตามความตองการของผูถูกคุมความประพฤติกอนจัดกิจกรรม

2.

สามารถยึดเปนอาชีพเสริมสรางรายไดเพิ่ม

VII. การสงเคระห
ปญหาและอุปสรรค
งบประมาณจํากัด
ขอเสนอแนะ
1.

ควรมีงบประมาณดานการสงเคราะหอยางพอเพียง

2.

ประสานงานกับหนวยงานภาคี
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VIII. การศึกษาดูงาน เรือนจํากลางนครราชสีมา
ปญหาและอุปสรรค
1.

ไมมีงบประมาณเพียงพอ

2.

ขาดพาหนะในการเดินทาง

3.

เวลาในการศึกษาดูงานนอย

4.

ไมรูระเบียบของเรือนจํา

ขอเสนอแนะ
1.

จัดสรรงบประมาณดานการศึกษาดูงานเพิ่ม

2.

ควรศึกษาระเบียบของเรือนจํากอนไปดูงาน

3.

สถานที่ที่ควรพาไปศึกษาดูงาน เรือนจํากลางนครราชสีมา สถานพินิจ

IX. การปจฉิมนิเทศ
ปญหาและอุปสรรค
1.

ปญหาดานการสื่อสารการติดตอผูปกครอง

2.

สถานที่คับแคบ

ขอเสนอแนะ
1.

ควรนําผูปกครองมารวมกิจกรรมดวย

2.

ควรมีสื่อเกี่ยวกับความกตัญูกตเวที สําหรับเด็กถาเปนผูใหญควรเปนเรื่องเวรกรรม

3.

จัดพิธีขอขมาผูปกครอง
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ภาคผนวก 2
รายนามทีมงานคุมประพฤติ
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รายนามทีมงานคุมประพฤติแบบเขมขน
โครงการทดลองการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนําเครือขายยุติธรรมชุมชนมาใชใน
การคุมความประพฤติแบบเขมขนในประเทศไทย
กลุมที่ 1 กลุมผูถูกคุมความประพฤติผใู หญ

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

หัวหนาทีม

นายภูรพิ งศ จีบจอหอ

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

อาสาสมัคร

1. นายณรงคกร ดวงเนตร

เครือขายยุติธรรมชุมชน

2. นายแสนปรีดา บุญหาญณรงค

เครือขายยุติธรรมชุมชน

3. นายบุญธรรม เพ็ญสุข

เครือขายยุติธรรมชุมชน

กลุมที่ 2 กลุมผูถูกคุมความประพฤติเด็กและเยาวชนา
หัวหนาทีม
อาสาสมัคร

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

นางสาวรตาพร ศิวะวณิชกุล

พนักงานคุมประพฤติ

1. นางสาวรุงทิวา บุญมีมีไชย

เครือขายยุติธรรมชุมชน

2. นายสมหมาย พรหมสุขกาย

เครือขายยุติธรรมชุมชน

3. บุญธรรม โอจะโปะ

เครือขายยุติธรรมชุมชน

กลุมที่ 3 กลุมเผูเขารับการฟน ฟูสมรรถภาพผูตดิ ยาเสพติด สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
หัวหนาทีม

นายณฐ อนงคเวช

พนักงานคุมประพฤติ

อาสาสมัคร

1. นายบุญนาค สุริยะธวานนท

เครือขายยุติธรรมชุมชน

2. นายสม ภูกุดแกว เ

ครือขายยุติธรรมชุมชน

3. นางรําพึง อาศัยบุญ

เครือขายยุติธรรมชุมชน

ที่ปรึกษาและผูประสานงานทีมงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
นายภูเบศ เพชรกิ่ง พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ
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รายนามทีมงานคุมประพฤติแบบเขมขน
กลุมที่ 4 กลุมผูถูกคุมความประพฤติเด็ก/เยาวชน สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
หัวหนาทีม

นางสาววริษา พลไกรษร

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ

อาสาสมัคร

1. นายพันธ วรรณกิจ

เครือขายยุติธรรมชุมชน

2. นางสาวสุภาพร ไพฑูรย

เครือขายยุติธรรมชุมชน

3. นายสมมิตร ทับสูงเนิน

เครือขายยุติธรรมชุมชน

กลุมที่ 5 กลุมผูถูกคุมความประพฤติเด็ก/เยาวชน และผูถ ูกคุมความประพฤติผูใหญ
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ
หัวหนาทีม
อาสาสมัคร

นายเชษฐ เทศแกว

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการร

1. นายหมายอินทร แกวดอนรี

เครือขายยุติธรรมชุมชน

2. นายจิรันธนิน ตั้งตรีวีระกุล

เครือขายยุติธรรมชุมชน

3. นายขันชัย บัวศรี

เครือขายยุติธรรมชุมชน
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ประวัติคณะผูว ิจัย
หัวหนาโครงการและผูวิจัยหลัก
ชื่อ-นามสกุล
นางกรกช นาควิเชตร
Mrs.Korakod Narkvichetr
ตําแหนงปจจุบัน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการแกไขฟนฟูและกิจกรรมชุมชน
หนวยงานและสถานที่ติดตอ
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร A ชั้น 4
เลขที่ 120 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลัก 4 กรุงเทพมหานคร
10210โทรศัพท 021414710
E-mail address : nkorakor@hotmail.com
การศึกษา

2523 ครุศาสตรบัณฑิต. (จิตวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2528 สังคมสงเคราะหมหาบัณฑิต. (กระบวนการยุติธรรม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2548 MS. in Criminal Justice University of North Carolina, Charlotte

ผลงานทางวิชาการ
2552
2551
2548
2548
2549
2544
2543

การวิจยั เรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในศูนยยตุ ิธรรมชุมชน
ตําบลพระพุทธ
Juvenile Crime and Treatment of Serious and Violent
Juvenile Delinquents in Thailand
Intensive Probation Supervision in Cabarrus County: Success
and Failure
Trafficking in women in Thailand
Youth Crime and Juvenile Justice Beyond America and Europe
การวิจยั เพื่อพัฒนาแนวทางในการตรวจสอบประวัตกิ ารกระทํา
ความผิด
การประเมินผลการพัฒนางานคุมประพฤติ โครงการวีดีทศั น
เพื่อการสอบปากคําจําเลยและ ผูถูกคุมความประพฤติ
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นักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวภาวนา ธนคุณรักษ
Ms.Puavana Tanakunaruk

ตําแหนงปจจุบัน

หัวหนากลุมงานกิจกรรมชุมชนและเครือขายยุติธรรมชุมชน
หัวหนากลุมงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร

หนวยงานและสถานที่ติดตอ

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
178 หมู 8 ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท 0-4437-1065 มือถือ 081 9769334
E mail pichitmanee@hotmail.com

การศึกษา

นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ผลงานทางวิชาการ
- การบริหารจัดการโครงการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ ในบริบท
สํานักงานคุมประพฤติภาค 3
- การบริหารจัดการโครงการแกไขฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดย
วัด(วิถีพุทธ) ของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
- การวิจยั เรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในศูนยยตุ ิธรรมชุมชนตําบล
พระพุทธ (2552)
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นักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงปจจุบัน
หนวยงานและสถานที่ติดตอ

การศึกษา

นางสาวศุจีนนั ท กรณหิรัญกฤษฎ
Ms.Sujeenun Kornhirunkitr
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
178 หมู 8 ตําบลจอหอ อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
หมายเลขโทรศัพท 044-371065 081-9992606
E mail duan_1234@hotmail.com
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยาและการแนะแนว
สถาบันราชภัฎเลย จังหวัดเลย (พ.ศ. 2537)

งานทางวิชาการ
- อาจารยพิเศษวิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
- การวิจยั เรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในศูนยยตุ ิธรรมชุมชน
ตําบลพระพุทธ (2552)

