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บทคัดย่อ 

 บทความน้ี มีวัตถุประสงค์เพือ่ศกึษาการใช้กลไกการควบคมุพฤตกิรรมและกลไกการสนบัสนนุการปรับ

เปล่ียนพฤตินิสัยของผู้ถูกคุมความประพฤติในกระบวนงานแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระท�าผิด 

เพื่อยกระดับสัมฤทธิผลของการคุมประพฤติ
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 ผลการศึกษาพบว่า กลไกการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยได้ถูกน�ามาใช้ปฏิบัติต่อผู้ถูกคุม 

ความประพฤติมากกว่ากลไกการควบคุมพฤติกรรม โดยภายหลังที่ผ่านพ้นการคุมความประพฤติไป 3 เดือนแล้ว

น้ันพบว่าผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติไม่หวนกลับไปกระท�าผิดซ�้า สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างปกติสุข  

และมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ ทัง้ด้านจติใจ ร่างกาย สังคมและสิง่แวดล้อม ดังนัน้แล้ว ภาครัฐควรมนีโยบายทีส่่งเสรมิ

และสนับสนุนให้มีการพัฒนาพนักงานคุมประพฤติด้วยการอบรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  

เสริมทักษะที่จ�าเป็นต่อการควบคุม สอดส่องและแก้ไขผู้ถูกคุมความประพฤติ รวมถึงสนับสนุนให้มีการประสาน

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะท�าให้การคุมประพฤตินั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ:  การควบคุมพฤติกรรม;  การปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย;  ผู้ถูกคุมความประพฤติ; การคุมประพฤติ

Abstract 

 This article is to study the practices of behavior controlling mechanism and 

supporting mechanism for the change of behavioral habit of probationers in the process of 

rehabilitation and help of offenders for leveraging the probation results.

 Results of the study show mostly the probation officers apply supporting mechanism 

for the rehabilitation more than behavioral control mechanism. In 3 months after the 

completion of probation period. Moreover, they have satisfying quality of lie in all aspects 

mind, body, society and environment and are able to reform to be good citizen, that can live 

together with other people happily. Hence, for more effective the probation, the government 

should have a policy that promotes and supports probation officers by training them to have 

and utilize knowledge which will benefit their work and implementation, and supporting 

necessary skills for supervising and rehabilitating of the probationers, and including supporting 

the collaboration with government and private sectors, which will make the probationofficers 

on operational process.

Keywords:  Behavioral Control;  Rehabilitation;  Probationers;  Probation

1. บทน�า

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 

   การคุมประพฤติ (Probation) เป็นงานวิชาชีพ (Professional) ที่มีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อการ

แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดีโดยไม่ต้องควบคุมตัวไว้ การปฏิบัติงานคุมประพฤติจึงไม่ได้เป็น

เพยีงการท�าหน้าทีใ่นการบงัคบัใช้กฎหมาย (Law Enforcement) แต่ยงัต้องท�าบทบาทส�าคญัในการปรับเปลีย่น

พฤตินิสัยเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด (Rehabilitation) เพื่อมิให้เขาเหล่านั้นหวนกลับไปกระท�าความผิดซ�้า
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ขึ้นใหม่5 อีกทั้งยังต้องด�าเนินการให้ผู้กระท�าผิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

ได้อย่างปกติสุข6 โดยการปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้กระท�าผิดที่ถูกศาลสั่งให้คุมความประพฤติไว้ให้บรรลุ 

ผลแท้จริงในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดีนั้น พนักงานคุมประพฤติจึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง 

ที่จะต้องสามารถท�าบทบาทหน้าท่ีในการควบคุมพฤติกรรมและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ถูกคุม

ความประพฤติที่มีกระบวนการปฏิบัติงานคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู ้กระท�าผิดสามารถอธิบายด้วย 

องค์ความรู้ทางสหวิทยาการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ได้ด้วยกลไกหลักที่จะท�าให้เกิดการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดได ้

ด้วยกระบวนการทางสังคม 2 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการควบคุมทางสังคม (Social Control Process) 

และ 2) กระบวนการสนับสนุนทางสังคม (Social Support Process) ได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

งานด้านการควบคุมและสอดส่องที่มีปริมาณงานมากที่สุดเมื่อเทียบกับภารกิจการสืบเสาะและพินิจ7

   แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยความจ�ากัดของการบริหารทรัพยากรบุคคลในต�าแหน่งพนักงานคุม

ประพฤตใินระบบราชการไทยทีแ่ม้จะเริม่จากกรอบแนวคดิท่ีถกูต้อง โดยก�าหนดคณุสมบตัสิ�าหรบับคุคลทีจ่ะเข้า

มารับราชการในต�าแหน่งพนักงานคุมประพฤติให้มีขอบเขตท่ีเปิดกว้างครอบคลุมถึงผู้ท่ีมีวุฒิทางการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านกฎหมาย รัฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา และสังคมศาสตร์อื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถท่ีจ�าเป็นต้องใช้ใน

การปฏิบัติงานในต�าแหน่งพนักงานคุมประพฤติ และองค์กรกรมคุมประพฤติก็ได้ก�าหนดให้บุคลากรในต�าแหน่ง

พนักงานคุมประพฤติได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ เป็นหลักสูตรพื้นฐานบังคับเฉพาะแล้ว

ก็ตาม แต่ในความเป็นจริง ยังปรากฏว่าการฝึกอบรมดังกล่าวกย็ังไมอ่าจท�าไดอ้ย่างทัว่ถึง โดยเฉพาะกับพนกังาน

ราชการซ่ึงเป็นอตัราก�าลงัส่วนใหญ่ของบุคลากรพนกังานคมุประพฤตินีท้ีย่งัมข้ีอจ�ากดัของการใช้จ่ายงบประมาณ

ในการฝึกอบรมที่ท�าให้พนักงานคุมประพฤติที่เป็นพนักงานราชการ ขาดโอกาสได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตร 

ดังกล่าว อีกทั้งเมื่อปริมาณของอัตราก�าลังขยายเพิ่มขึ้น บุคลากรพนักงานคุมประพฤติของกรมคุมประพฤติ ซึ่งมี

ภูมิหลังทางการศึกษามาจากสาขาวิชาที่แตกต่างหลากหลายกันเช่นนี้ ที่ส่วนใหญ่ซ่ึงมีภูมิหลังทางการศึกษา 

ด้านกฎหมาย และการปกครอง จึงต่างคนต่างใช้เพียงความรู้เฉพาะในสาขาตามวุฒิการศึกษาของตนเป็นหลัก 

โดยขาดความตระหนักในความส�าคัญของการท�าบทบาทหน้าท่ีทั้งในการบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขฟื้นฟ ู

ผู้กระท�าผิดด้วยองค์ความรู้ในมิติท่ีเป็นสหวิทยาการของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด พนักงานคุมประพฤติเกือบ

ทั้งหมดจึงยังมีศักยภาพที่อ่อนด้อยในการปฏิบัติงานคุมประพฤติในระดับที่เป็นวิชาชีพ

   ดังนั้นบทความฉบับนี้ จึงมุ่งน�าเสนอถึงการใช้กลไกการควบคุมพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความ

ประพฤตใินกระบวนงานควบคมุและสอดส่อง และกลไกการสนบัสนนุการปรับเปลีย่นพฤตินสิยัของผูถ้กูคมุความ

ประพฤตใินกระบวนงานแก้ไขฟ้ืนฟแูละช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระท�าผิดของพนกังานคมุประพฤติ เพ่ือน�าไปสู่การ
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ยกระดับสัมฤทธิผลของการคุมประพฤติให้มีขึ้นในตัวบุคลากรพนักงานคุมประพฤติ จึงนับเป็นความจ�าเป็น 

อย่างยิ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการคุมประพฤติ ให้บรรลุถึงผลส�าเร็จของการแก้ไขฟื้นฟู 

ผู้กระท�าผิดได้อย่างแท้จริง

 1.2 วัตถุประสงค์

   1.2.1 เพื่อศึกษาการใช้กลไกการควบคุมพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติในกระบวนงาน

ควบคุมและสอดส่องของพนักงานคุมประพฤติ

   1.2.2 เพื่อศึกษาการใช้กลไกการสนับสนุนการปรับเปล่ียนพฤตินิสัยของผู้ถูกคุมความประพฤต ิ

ในกระบวนงานแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระท�าผิดของพนักงานคุมประพฤติ

 1.3 ขอบเขตการวิจัย

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แบ่งขอบเขตการวิจัยออกเป็นขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างและด้านพื้นที่  

โดยขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 1) พนักงานคุมประพฤติ คือ พนักงานคุมประพฤติในส�านักงานคุม

ประพฤติหน่วยวิจัยที่มาจากส�านักงานคุมประพฤติขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จ�านวน 7 ส�านักงาน 

และ 2) ผู้ถูกคุมความประพฤติ คือ ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่ ซึ่งพิจารณาจากผู้ถูกคุมความประพฤติ 

ที่มีระดับความเสี่ยง สภาพปัญหา และความต้องการที่แตกต่างกัน และได้รับการจัดให้เข้ารับการควบคุมและ

สอดส่องโดยพนักงานคุมประพฤติจากส�านักงานคุมประพฤติหน่วยวิจัยจากทั้ง 7 ส�านักงาน 

   ในขณะที่ขอบเขตด้านพื้นที่ จัดแบ่งพ้ืนส�านักงานคุมประพฤติที่ประกอบด้วยกลุ่มส�านักงานคุม

ประพฤติขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทั้งสิ้น 7 ส�านักงาน ได้แก่ 1) ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 

2) ส�านกังานคมุประพฤตจิงัหวดัอบุลราชธาน ี3) ส�านกังานคมุประพฤติจงัหวดัเชยีงราย 4) ส�านกังานคุมประพฤติ

จงัหวดันครปฐม 5) ส�านกังานคมุประพฤตจิงัหวดัสงขลา 6) ส�านกังานคมุประพฤติจังหวดัตราด และ 7) ส�านกังาน

คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม

 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย

   การศกึษาวจิยัคร้ังนี ้เป็นการวจัิยเชงิปฏบิติัการแบบมส่ีวนร่วม (Participatory Action Research) 

ที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยกลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นผูถ้กูคุมความประพฤติท่ีเป็นผูใ้หญ่ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะ

เจาะจง (Purposive Sampling) แยกเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติกลุ่มควบคุม จ�านวน 243 รายกรณี และผู้ถูก

คุมความประพฤติกลุ่มทดลอง จ�านวน 279 รายกรณี รวมจ�านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 522 รายกรณี โดยคณะ

วจิยัได้พฒันาเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 4 อย่าง ท่ีมาจากการศกึษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมลูจากหนงัสือ เอกสาร 

คู่มือการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ และรายงานวิจัย ประกอบกับผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง

คณะวิจัยและหน่วยวิจัยทั้ง 7 หน่วย ซึ่งได้แก่ 1) คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานด้วยกลไกการควบคุมพฤติกรรม

และการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ถูกคุมความประพฤติ ส�าหรับพนักงานคุมประพฤติ 2) แบบ

บนัทกึพฤตกิรรมของพนกังานคมุประพฤต ิเพือ่ประเมนิการใช้กลไกการควบคมุพฤตกิรรมและการสนบัสนนุการ

ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยตามหลักการสหวิทยาการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 3) แบบสัมภาษณ์ผู้ถูกคุมความประพฤติ 



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 71หน้า 4 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561  (vol. 6 no. 2 July - December 2018)

ยกระดับสัมฤทธิผลของการคุมประพฤติให้มีขึ้นในตัวบุคลากรพนักงานคุมประพฤติ จึงนับเป็นความจ�าเป็น 

อย่างยิ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการคุมประพฤติ ให้บรรลุถึงผลส�าเร็จของการแก้ไขฟื้นฟู 

ผู้กระท�าผิดได้อย่างแท้จริง

 1.2 วัตถุประสงค์

   1.2.1 เพ่ือศึกษาการใช้กลไกการควบคุมพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติในกระบวนงาน

ควบคุมและสอดส่องของพนักงานคุมประพฤติ

   1.2.2 เพื่อศึกษาการใช้กลไกการสนับสนุนการปรับเปล่ียนพฤตินิสัยของผู้ถูกคุมความประพฤต ิ

ในกระบวนงานแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระท�าผิดของพนักงานคุมประพฤติ

 1.3 ขอบเขตการวิจัย

   การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ได้แบ่งขอบเขตการวิจัยออกเป็นขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างและด้านพื้นที่  

โดยขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 1) พนักงานคุมประพฤติ คือ พนักงานคุมประพฤติในส�านักงานคุม

ประพฤติหน่วยวิจัยที่มาจากส�านักงานคุมประพฤติขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จ�านวน 7 ส�านักงาน 

และ 2) ผู้ถูกคุมความประพฤติ คือ ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่ ซึ่งพิจารณาจากผู้ถูกคุมความประพฤติ 

ที่มีระดับความเสี่ยง สภาพปัญหา และความต้องการที่แตกต่างกัน และได้รับการจัดให้เข้ารับการควบคุมและ

สอดส่องโดยพนักงานคุมประพฤติจากส�านักงานคุมประพฤติหน่วยวิจัยจากทั้ง 7 ส�านักงาน 

   ในขณะที่ขอบเขตด้านพื้นที่ จัดแบ่งพ้ืนส�านักงานคุมประพฤติที่ประกอบด้วยกลุ่มส�านักงานคุม

ประพฤติขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทั้งสิ้น 7 ส�านักงาน ได้แก่ 1) ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 

2) ส�านกังานคมุประพฤติจงัหวดัอบุลราชธาน ี3) ส�านกังานคมุประพฤตจิงัหวดัเชยีงราย 4) ส�านกังานคุมประพฤติ

จงัหวดันครปฐม 5) ส�านกังานคมุประพฤติจังหวดัสงขลา 6) ส�านกังานคมุประพฤตจิงัหวดัตราด และ 7) ส�านกังาน

คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม

 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย

   การศกึษาวจัิยคร้ังนี ้เป็นการวจัิยเชงิปฏบิติัการแบบมส่ีวนร่วม (Participatory Action Research) 

ที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยกลุม่ตัวอย่างทีเ่ป็นผูถ้กูคุมความประพฤตท่ีิเป็นผูใ้หญ่ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะ

เจาะจง (Purposive Sampling) แยกเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติกลุ่มควบคุม จ�านวน 243 รายกรณี และผู้ถูก

คุมความประพฤติกลุ่มทดลอง จ�านวน 279 รายกรณี รวมจ�านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 522 รายกรณี โดยคณะ

วจิยัได้พัฒนาเครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจัิย 4 อย่าง ท่ีมาจากการศกึษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมลูจากหนงัสอื เอกสาร 

คู่มือการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ และรายงานวิจัย ประกอบกับผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง

คณะวิจัยและหน่วยวิจัยทั้ง 7 หน่วย ซึ่งได้แก่ 1) คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานด้วยกลไกการควบคุมพฤติกรรม

และการสนับสนุนการปรับเปล่ียนพฤตินิสัยของผู้ถูกคุมความประพฤติ ส�าหรับพนักงานคุมประพฤติ 2) แบบ

บันทกึพฤตกิรรมของพนกังานคมุประพฤต ิเพือ่ประเมนิการใช้กลไกการควบคมุพฤตกิรรมและการสนบัสนนุการ

ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยตามหลักการสหวิทยาการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 3) แบบสัมภาษณ์ผู้ถูกคุมความประพฤติ 
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และ 4) แบบประเมินพัฒนาการของการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยและคุณภาพชีวิตของผู้ถูกคุมความประพฤติภาย

หลงัผ่านพ้นการคมุประพฤติ ซ่ึงแบบสมัภาษณ์ผูถ้กูคมุความประพฤตแิละแบบประเมนิพฒันาการ จะถกูน�าไปใช้

กับผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

   1.5.1 ท�าให้ทราบถึงกระบวนการปฏิบัติงานตามกลไกการควบคุมพฤติกรรมและกลไกการ

สนับสนนุการปรบัเปลีย่นพฤตนิสิยัของผูถ้กูคมุความประพฤต ิในกระบวนงานควบคมุและสอดส่องของพนกังาน

คุมประพฤติ

   1.5.2 ท�าให้ทราบถึงกลไกการสนับสนุนการปรับเปล่ียนพฤตินิสัยของผู้ถูกคุมความประพฤติใน

กระบวนงานแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระท�าผิดของพนักงานคุมประพฤติ และเป็นแนวทางให้กรม

คุมประพฤตสิามารถน�าผลลพัธ์ทีไ่ด้ไปพฒันาเป็นองค์ความรู้และกระบวนการปฏบิตังิานคมุประพฤตใินการแก้ไข

ฟ้ืนฟผููก้ระท�าผิดแบบไม่ควบคมุตวั เพือ่ให้ผูก้ระท�าผิดกลบัตนเป็นพลเมอืงดไีด้อย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นมาตรฐาน 

และถูกต้องตามหลักวิชาสหวิทยาการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ของงานคุมประพฤติ

2. ผลการวิจัย

 ผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กลไกการควบคุมพฤติกรรมและ

สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย และสัมฤทธิผลของการคุมประพฤติจากการน�ากลไกการควบคุมพฤติกรรม

และกลไกการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยไปปฏิบัติโดยมีรายละเอียดดังนี้

 2.1 กลไกการควบคุมพฤติกรรมและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย 

   พนักงานคุมประพฤติกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต่างเห็นสอดคล้องกันว่า การปฏิบัติงานควบคุมและ

สอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤตินั้น พนักงานคุมประพฤติจะพิจารณาจากบริบทของสถานการณ์ในช่วงเวลา ณ 

ขณะทีพ่นกังานคมุประพฤติพบเจอกบัผูถู้กคมุความประพฤตเิป็นรายครัง้และรายกรณ ีโดยบางกรณเีป็นรายกลุ่ม

กรณีทีมี่สภาพปัญหาและความต้องการใกล้เคยีงกนั เนือ่งจากความแตกต่างของผูถ้กูคมุความประพฤตแิต่ละราย

กรณีมีสภาพปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ดังนั้นการเลือกใช้กลไกใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่

กับสถานการณ์ในช่วงขณะนั้นเป็นส�าคัญ 

   หากแต่โดยส่วนใหญ่แล้วพนกังานคมุประพฤตจิะเลือกใช้กลไกการสนบัสนนุการปรบัเปลีย่นพฤติ

นิสยัของผูถ้กูคมุความประพฤตมิากกว่ากลไกการควบคมุพฤตกิรรมของผูถู้กคมุความประพฤต ิซ่ึงการปฏบิตังิาน

ควบคุมและสอดส่องตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2 การชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติและรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 

การวเิคราะห์และวางแผน ขัน้ตอนที ่4 การด�าเนนิการควบคมุและสอดส่อง ข้ันตอนท่ี 5 การตดิตามและประเมิน

ผล พนักงานคุมประพฤติกลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ทั้งกลไกการควบคุมพฤติกรรมและกลไกการสนับสนุนการปรับ

เปลีย่นพฤตนิสิยัในทกุขัน้ตอน หากแต่จะใช้กลไกการสนบัสนนุการปรับเปล่ียนพฤตินสิยัในแต่ละข้ันตอนมากกว่า

การใช้กลไกการควบคุมพฤติกรรม 

   เน่ืองจากพนกังานคมุประพฤตทิัง้หมดต่างกล่าวตรงกนัว่า ผู้ถกูคมุความประพฤติพบเจอเหตุการณ์

ทีก่ระทบกระเทอืนจติใจจากการทีถู่กด�าเนนิคดีมาแล้ว หากต้องมาพบเจอกบัการควบคมุโดยการบังคบัใช้กฎหมาย
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อย่างเข้มงวด ย่อมจะท�าให้สถานการณ์ที่จะต้องปฏิบัติงานคุมประพฤติร่วมกันจะเป็นไปในทิศทางที่แย่ลง ซึ่งจะ

มีผลต่อความส�าเร็จในการคุมประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นอย่างมาก อีกทั้งพนักงานคุมประพฤติล้วน

ตระหนกัดว่ีาการให้โอกาสผูถ้กูคมุความประพฤติได้ปรับเปล่ียนทศันคติ ปรับเปลีย่นพฤติกรรมและลักษณะนสิยั

จะช่วยท�าให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเกิดความรู้สึกส�านึกผิด ตระหนักถึงคุณค่าแห่งตน รู้ว่าตนเองมีความสามารถ 

การกระท�าผิดท่ีเกิดข้ึนน้ันเป็นเพียงความประมาท ความพลั้งเผลอที่สามารถเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเมื่อผู้ถูกคุมความ

ประพฤตริูจ้กัตนเอง มทีศันคตท่ีิเปลีย่นแปลงไปในทางทีดี่ขึน้ ย่อมท�าให้พฤติกรรมในทางลบเกดิการปรบัเปลีย่น

ไปในทศิทางท่ีดข้ึีน ท้ายท่ีสดุผู้ถูกคมุความประพฤติรายนัน้ย่อมมีโอกาสทีจ่ะกลายเป็นพลเมอืงทีดี่ของสงัคม และ

สามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ โดยที่ไม่ก่อความเดือดร้อนทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ

สังคมอีกต่อไป 

   การที่พนักงานคุมประพฤติเลือกใช้กลไกการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยในทุกขั้นตอน 

จึงแสดงให้เห็นว่าเป็นการให้การสนับสนุนในระดับบุคคล ซ่ึงก็คือ มุ่งสนับสนุนผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นหลัก 

อีกทั้งยังมีการสนับสนุนในระดับกลุ่ม คือ การจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู หรือการแนะน�า การให้ค�าปรึกษาแบบกลุ่ม

ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีสภาพปัญหาและความต้องการที่ใกล้เคียงกัน และการสนับสนุนระดับเครือข่าย 

คือ การให้อาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้น�าชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติในช่วงที่มี

การคมุความประพฤต ิอกีท้ังการประสานงานหน่วยงานทีส่ามารถแก้ไขปัญหาท่ีผู้ถูกคมุความประพฤติประสบอยู่ 

และส่งต่อผู้ถูกคุมความประพฤติไปยังหน่วยงานที่ท�าการประสานงานไว้ให้เข้ารับการสงเคราะห์ต่อไป 

   ในขณะทีก่ารใช้กลไกการควบคมุพฤตกิรรมด้วยการบงัคบัใช้กฎหมายมุง่หวงัเพือ่ให้ผูถ้กูคมุความ

ประพฤติมพีฤตกิรรมเป็นไปในทศิทางท่ีพงึปรารถนาและอยู่ในกรอบของกฎหมายและศลีธรรมอันด ีซึง่การควบคุม

ด้วยการบงัคบัใช้กฎหมายนัน้ พนกังานคมุประพฤตต้ิองบงัคบัใช้อย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่ง เพือ่ให้ผูถ้กูคมุความ

ประพฤติตระหนักว่ากฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ ผู้กระท�าผิดย่อมได้รับการลงโทษซึ่งถือเป็นมาตรการควบคุมทาง

กฎหมาย8 เกิดความเกรงกลัวและไม่กล้าที่จะกระท�าผิดซ�้า รวมทั้งไม่ละเมิดเงื่อนไข หรือฝ่าฝืนข้อห้ามต่าง ๆ ที่

ถกูก�าหนดมาจนกระทัง่สามารถพ้นการคมุประพฤตไิปได้อย่างส�าเรจ็ ด้วยการทีพ่นกังานคมุประพฤตเิลอืกใช้กลไก

การควบคมุพฤติกรรมเพือ่ควบคมุดแูลให้ผู้กระท�าความผิดปฏบิติัตามเง่ือนไขการคมุความประพฤติในการรายงาน

ตวัต่อพนกังานคมุประพฤตติามก�าหนด เพือ่ให้พนกังานคมุประพฤติทราบถึงข้อมลู พฤติการณ์ความเป็นไป ความ

เคล่ือนไหวเปลีย่นแปลงของผูก้ระท�าความผดิ และให้การปรกึษา แนะน�า ว่ากล่าวตกัเตอืนในเรือ่งความประพฤติ

ของผู้กระท�าความผิด หรือควบคุมดูแลให้ผู้กระท�าความผิดปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติในเรื่องการ

ให้ท�างานหรือประกอบอาชีพอย่างเป็นกิจจะลักษณะ การละเว้นการคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจชักน�าไปสู่ 

การกระท�าผดิซ�า้ หรอืการควบคมุดูแลให้เข้ารับการบ�าบดัรักษาอาการติดยาเสพติดหรือแก้ไขฟ้ืนฟูความประพฤติ
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อย่างเข้มงวด ย่อมจะท�าให้สถานการณ์ที่จะต้องปฏิบัติงานคุมประพฤติร่วมกันจะเป็นไปในทิศทางที่แย่ลง ซึ่งจะ

มีผลต่อความส�าเร็จในการคุมประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นอย่างมาก อีกทั้งพนักงานคุมประพฤติล้วน

ตระหนกัดีว่าการให้โอกาสผู้ถกูคมุความประพฤติได้ปรับเปล่ียนทศันคต ิปรบัเปลีย่นพฤติกรรมและลักษณะนสิยั

จะช่วยท�าให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเกิดความรู้สึกส�านึกผิด ตระหนักถึงคุณค่าแห่งตน รู้ว่าตนเองมีความสามารถ 

การกระท�าผิดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงความประมาท ความพลั้งเผลอท่ีสามารถเกิดข้ึนได้ ดังน้ันเมื่อผู้ถูกคุมความ

ประพฤติรู้จักตนเอง มทีศันคติท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางทีดี่ขึน้ ย่อมท�าให้พฤตกิรรมในทางลบเกดิการปรบัเปลีย่น

ไปในทศิทางทีดี่ขึน้ ท้ายทีส่ดุผู้ถกูคมุความประพฤติรายนัน้ย่อมมีโอกาสท่ีจะกลายเป็นพลเมอืงท่ีดขีองสงัคม และ

สามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ โดยที่ไม่ก่อความเดือดร้อนทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ

สังคมอีกต่อไป 

   การที่พนักงานคุมประพฤติเลือกใช้กลไกการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยในทุกขั้นตอน 

จึงแสดงให้เห็นว่าเป็นการให้การสนับสนุนในระดับบุคคล ซ่ึงก็คือ มุ่งสนับสนุนผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นหลัก 

อีกทั้งยังมีการสนับสนุนในระดับกลุ่ม คือ การจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู หรือการแนะน�า การให้ค�าปรึกษาแบบกลุ่ม

ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีสภาพปัญหาและความต้องการที่ใกล้เคียงกัน และการสนับสนุนระดับเครือข่าย 

คือ การให้อาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้น�าชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติในช่วงที่มี

การคมุความประพฤติ อกีทัง้การประสานงานหน่วยงานทีส่ามารถแก้ไขปัญหาท่ีผู้ถูกคมุความประพฤตปิระสบอยู่ 

และส่งต่อผู้ถูกคุมความประพฤติไปยังหน่วยงานที่ท�าการประสานงานไว้ให้เข้ารับการสงเคราะห์ต่อไป 

   ในขณะทีก่ารใช้กลไกการควบคมุพฤตกิรรมด้วยการบังคบัใช้กฎหมายมุง่หวงัเพือ่ให้ผูถ้กูคุมความ

ประพฤติมพีฤตกิรรมเป็นไปในทศิทางท่ีพงึปรารถนาและอยู่ในกรอบของกฎหมายและศลีธรรมอันด ีซึง่การควบคมุ

ด้วยการบงัคบัใช้กฎหมายนัน้ พนกังานคมุประพฤตต้ิองบงัคบัใช้อย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่ง เพือ่ให้ผูถ้กูคุมความ

ประพฤติตระหนักว่ากฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ ผู้กระท�าผิดย่อมได้รับการลงโทษซึ่งถือเป็นมาตรการควบคุมทาง

กฎหมาย8 เกิดความเกรงกลัวและไม่กล้าที่จะกระท�าผิดซ�้า รวมทั้งไม่ละเมิดเงื่อนไข หรือฝ่าฝืนข้อห้ามต่าง ๆ ที่

ถกูก�าหนดมาจนกระทัง่สามารถพ้นการคมุประพฤตไิปได้อย่างส�าเรจ็ ด้วยการทีพ่นกังานคมุประพฤตเิลอืกใช้กลไก

การควบคมุพฤติกรรมเพ่ือควบคมุดูแลให้ผู้กระท�าความผิดปฏบิติัตามเงือ่นไขการคมุความประพฤตใินการรายงาน

ตวัต่อพนกังานคมุประพฤติตามก�าหนด เพ่ือให้พนกังานคมุประพฤตทิราบถงึข้อมลู พฤตกิารณ์ความเป็นไป ความ

เคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงของผูก้ระท�าความผดิ และให้การปรกึษา แนะน�า ว่ากล่าวตกัเตอืนในเรือ่งความประพฤติ

ของผู้กระท�าความผิด หรือควบคุมดูแลให้ผู้กระท�าความผิดปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติในเรื่องการ

ให้ท�างานหรือประกอบอาชีพอย่างเป็นกิจจะลักษณะ การละเว้นการคบหาสมาคมกับบุคคลท่ีอาจชักน�าไปสู่ 

การกระท�าผดิซ�า้ หรือการควบคมุดูแลให้เข้ารับการบ�าบดัรักษาอาการตดิยาเสพตดิหรอืแก้ไขฟ้ืนฟคูวามประพฤติ

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 7

 9 Jutharat Ua-amneoy, “Social Psychology and the Modification for Control and Support the Probationer Behavior,” 

Workshop: How to Develop the Behavioral Control Mechanism and the Supporting Mechanism for the Rehabilitation of 

Probationers Process Through the Interdisciplinary of Behavioral Science 1st Under the Improvement of Behavioral Control 

Mechanism and the Supporting Mechanism for the Rehabilitation of Probationers to Leverage Probation Results Project, T.K. 

Palace Hotel, Bangkok, April 4-5, 2016. 27. [In Thai]

 10 Department of Probation, The National Standard of the Practice of Department of Probation (Bangkok: Department 

of Probation, 2004), 33. [In Thai]

 11 Department of Probation, The Recidivism After Probation (Research Report) (Bangkok: Department of Probation, 

1999), 6. [In Thai]

ที่เป็นปัญหาอื่น ๆ เป็นต้น ประกอบกับการใช้อ�านาจตามบทบาทหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติในการติดตาม

สอดส่องและตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของผู้ถูกคุมความประพฤติยังถือเป็นการควบคุมด้วยหลัก

จิตวิทยาทางสังคม9 เพื่อประเมินและควบคุมพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติให้เป็นไปในทางที่เหมาะสม

ผ่านการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างพนกังานคมุประพฤตแิละผูถ้กูคมุความประพฤตใินขัน้ตอนการปฏบิตังิานต่าง ๆ  เพือ่

ตอบสนองต่อการกระท�าผิด คือ การลงโทษแก่ผู้ที่กระท�าผิดเงื่อนไขและให้รางวัลแก่ผู้ถูกคุมประพฤติที่ปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขและเป็นแบบอย่างทีด่แีก่ผูถ้กูคมุประพฤตริายอืน่ อกีทัง้การส�ารวจและวเิคราะห์สาเหตทุีแ่ท้จรงิทีน่�า

ไปสูก่ารตดัสนิใจกระท�าผิด โดยการใช้วิธกีารพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ เช่น การใช้ประโยคค�าถามในการวเิคราะห์

ปัญหา (5 W1H: What Who Where When Why) การให้เล่าเรื่อง การเขียนบันทึก การศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ 

เป็นต้น ซึ่งวิธีการแบบไม่เป็นทางการมีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศที่ไม่เคร่งเครียด ท�าให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ 

เกิดความไว้วางใจและกล้าท่ีจะบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ปิดบัง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการวาง

โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างแท้จริง 

   ในระหว่างการควบคุมพฤติกรรมนั้น พนักงานคุมประพฤติจะมีการปรับทัศนคติที่มีต่อเจ้าหน้าที่

ต�ารวจ การจับกุม สิทธิที่พึงกระท�า การให้ความร่วมมือ ความเข้าใจการด�าเนินงานของศาล ในช่วงการชี้แจง

เงื่อนไขและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นการท�าให้ผู้ถูกคุมประพฤติตระหนักถึงเรื่องราวต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เข้าใจ

บริบทต่าง ๆ ของสังคมท่ีตนจ�าเป็นต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม เพ่ือให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกัน 

อย่างสงบสุข ซ่ึงการปฏิบัติงานตามกลไกการควบคุมพฤติกรรมนั้นจึงมีผลในการป้องกันไม่ให้ผู ้ถูกคุม 

ความประพฤติกระท�าผดิกฎหมายซ�า้ และหากปรากฏว่าผูถ้กูคมุความประพฤติปฏบิติัตนฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบัิติตาม

เงือ่นไขการคมุความประพฤต ิหรอืมพีฤตกิารณ์เปลีย่นแปลงไปในทางร้าย พนกังานคมุประพฤตสิามารถใช้อ�านาจ

หน้าที่ในการควบคุมทางสังคมด้วยการว่ากล่าวตักเตือน การให้ค�าปรึกษา ค�าแนะน�า บางคร้ังอาจมีการต�าหน ิ

แต่จะใช้น้อยมาก หรืออาจใช้อ�านาจในการลงโทษได้สูงสุด คือ การบังคับโทษด้วยการรายงานต่อศาลหรือผู้มี

อ�านาจสัง่คมุความประพฤตเิพือ่ให้ยกเลกิหรอืเพิกถอนการคมุความประพฤตินัน้10 ซ่ึงการเลือกใช้กลไกการควบคุม

พฤติกรรมและกลไกการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยในการปฏิบัติงาน ควบคุมและสอดส่องโดยพนักงาน

คุมประพฤติกลุ่มตัวอย่าง จึงเป็นการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามปรัชญาของการคุมประพฤติ11
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 12 Department of Probation, The National Standard of the Practice of Department of Probation, 33. [In Thai]
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 2.2 สมัฤทธผิลของการคมุประพฤตจิากการน�ากลไกการควบคมุพฤตกิรรมและกลไกการสนบัสนนุ

การปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยไปปฏิบัติ

   จากการด�าเนินงานตามกลไกการควบคุมพฤติกรรมและกลไกการสนับสนุนการปรับเปลี่ยน 

พฤตินิสัยพบว่า ผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติท้ังสองกลุ่มสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการคุมความประพฤต ิ

มีการปรับปรงุพฤตนิสิยัทัง้ด้านความรูแ้ละความเข้าใจเก่ียวกบัพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ ความตระหนกัเกีย่วกับ

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และการแสดงออกของพฤติกรรม อีกทั้งไม่หวนกลับไปกระท�าผิดซ�้าในช่วง 3 เดือน 

หลังพ้นการคุมความประพฤติ มีคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ ร่างกาย สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ตนเองพึงพอใจ และ

สามารถกลับตัวเป็นพลเมืองดี ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างปกติสุข ซึ่งเป็นไปตามสัมฤทธิผลของการคุม

ประพฤติที่ก�าหนดไว้ อันประกอบด้วยผู ้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ  

มีการปรับปรุงพฤตินิสัย ไม่กระท�าผิดซ�้า มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี และอยู่ร่วมกับ 

ผู้อื่นอย่างปกติสุข12 กล่าวคือ

   1) การปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติทั้งกลุ่มควบคุม

และกลุ่มทดลองสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติไปได้ด้วยดี 

   2) การปรบัปรุงพฤตนิสิยัด้านความรู้และความเข้าใจเกีย่วกบัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ผูผ่้านพ้น

การคุมความประพฤติทั้งสองกลุ่มตระหนักว่าการกระท�าที่ท�าให้ได้รับการคุมความประพฤตินั้นเป็นการกระท�า

ผดิกฎหมาย การท�าตามกฎหมายเป็นสิง่ท่ีตนต้องปฏบิติัตาม และหากตนไม่ปฏบิติัตามกฎหมายตนต้องได้รบัการ

ลงโทษ ด้านความตระหนักเก่ียวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติทั้งสองกลุ่มมีความ

ตัง้ใจว่าจะไม่กลบัไปกระท�าผดิซ�า้อกีทัง้ในลกัษณะการกระท�าผดิทัง้แบบเดมิ หรอืแบบใหม่ และมคีวามตัง้ใจทีจ่ะ

เปลี่ยนแปลงตนเองในทุก ๆ  ด้าน ที่จะท�าให้ตนเองมีคุณค่าเพื่อตนเอง หากแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ผ่านพ้นการคุม

ความประพฤตทิัง้สองกลุม่นัน้มคีวามเหน็เหมอืนกนัว่าจะไม่ประพฤติปฏบิติัตัวเพ่ือเป็นพลเมอืงทีดี่ของชมุชนและ

สังคมท่ีอาศัยอยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติท้ังสองกลุ่มตระหนักว่าการท่ีตนจะปรับปรุง

ตนเอง ไม่กระท�าผดิซ�า้ ถอืเป็นการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมของตนเองทีจ่ะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ครอบครวั 

ชุมชน และสังคมที่อาศัยอยู่ และด้านการแสดงออกของพฤติกรรม ผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติทั้งสองกลุ่ม

ได้ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบัของสงัคมทีอ่าศยัอยู ่ในช่วงทีผ่่านมาสามารถลด ละ เลกิการดืม่สรุา การ

ใช้ยาเสพตดิ การก่อเหตทุะเลาะววิาทไปได้ พร้อมทัง้สามารถประกอบอาชพีทีเ่ป็นกจิจะลักษณะ มแีนวทางสร้าง

อาชพีให้แก่ตนเอง เพือ่ทีจ่ะสามารถแสดงความรบัผดิชอบในการดแูลตนเองและครอบครัว พร้อมทัง้มคีวามพร้อม

ที่จะให้ความช่วยเหลือชุมชนและสังคมที่อาศัยอยู่13 ได้แก่

    2.1) การไม่กระท�าผิดซ�้า ผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติทั้งสองกลุ่มไม่กลับไปกระท�าผิดซ�้า

หลังจากพ้นการคุมความประพฤติในช่วง 3 เดือน หลังพ้นการคุมความประพฤติ
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 12 Department of Probation, The National Standard of the Practice of Department of Probation, 33. [In Thai]
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 2.2 สมัฤทธผิลของการคมุประพฤตจิากการน�ากลไกการควบคมุพฤตกิรรมและกลไกการสนบัสนนุ

การปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยไปปฏิบัติ

   จากการด�าเนินงานตามกลไกการควบคุมพฤติกรรมและกลไกการสนับสนุนการปรับเปลี่ยน 

พฤตินิสัยพบว่า ผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติท้ังสองกลุ่มสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤต ิ

มีการปรับปรงุพฤตนิสิยัทัง้ด้านความรูแ้ละความเข้าใจเก่ียวกบัพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ ความตระหนักเก่ียวกับ

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และการแสดงออกของพฤติกรรม อีกทั้งไม่หวนกลับไปกระท�าผิดซ�้าในช่วง 3 เดือน 

หลังพ้นการคุมความประพฤติ มีคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ ร่างกาย สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ตนเองพึงพอใจ และ

สามารถกลับตัวเป็นพลเมืองดี ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างปกติสุข ซึ่งเป็นไปตามสัมฤทธิผลของการคุม

ประพฤติที่ก�าหนดไว้ อันประกอบด้วยผู ้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ  

มีการปรับปรุงพฤตินิสัย ไม่กระท�าผิดซ�้า มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี และอยู่ร่วมกับ 

ผู้อื่นอย่างปกติสุข12 กล่าวคือ

   1) การปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติทั้งกลุ่มควบคุม

และกลุ่มทดลองสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติไปได้ด้วยดี 

   2) การปรับปรุงพฤตินสัิยด้านความรู้และความเข้าใจเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ ผูผ่้านพ้น

การคุมความประพฤติทั้งสองกลุ่มตระหนักว่าการกระท�าที่ท�าให้ได้รับการคุมความประพฤตินั้นเป็นการกระท�า

ผดิกฎหมาย การท�าตามกฎหมายเป็นสิง่ท่ีตนต้องปฏบิติัตาม และหากตนไม่ปฏบัิตติามกฎหมายตนต้องได้รบัการ

ลงโทษ ด้านความตระหนักเก่ียวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติท้ังสองกลุ่มมีความ

ตัง้ใจว่าจะไม่กลบัไปกระท�าผดิซ�า้อกีทัง้ในลกัษณะการกระท�าผดิทัง้แบบเดมิ หรอืแบบใหม่ และมคีวามตัง้ใจทีจ่ะ

เปลี่ยนแปลงตนเองในทุก ๆ  ด้าน ที่จะท�าให้ตนเองมีคุณค่าเพื่อตนเอง หากแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ผ่านพ้นการคุม

ความประพฤติท้ังสองกลุ่มนัน้มคีวามเหน็เหมอืนกนัว่าจะไม่ประพฤตปิฏบิตัติวัเพือ่เป็นพลเมอืงทีด่ขีองชมุชนและ

สังคมท่ีอาศัยอยู่ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติทั้งสองกลุ่มตระหนักว่าการที่ตนจะปรับปรุง

ตนเอง ไม่กระท�าผดิซ�า้ ถอืเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองทีจ่ะไม่ไปสร้างความเดอืดร้อนให้แก่ครอบครวั 

ชุมชน และสังคมที่อาศัยอยู่ และด้านการแสดงออกของพฤติกรรม ผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติทั้งสองกลุ่ม

ได้ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบัของสงัคมทีอ่าศยัอยู ่ในช่วงทีผ่่านมาสามารถลด ละ เลกิการดืม่สรุา การ

ใช้ยาเสพติด การก่อเหตทุะเลาะววิาทไปได้ พร้อมทัง้สามารถประกอบอาชพีทีเ่ป็นกจิจะลกัษณะ มแีนวทางสร้าง

อาชพีให้แก่ตนเอง เพือ่ทีจ่ะสามารถแสดงความรบัผดิชอบในการดแูลตนเองและครอบครัว พร้อมทัง้มคีวามพร้อม

ที่จะให้ความช่วยเหลือชุมชนและสังคมที่อาศัยอยู่13 ได้แก่

    2.1) การไม่กระท�าผิดซ�้า ผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติท้ังสองกลุ่มไม่กลับไปกระท�าผิดซ�้า

หลังจากพ้นการคุมความประพฤติในช่วง 3 เดือน หลังพ้นการคุมความประพฤติ
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    2.2) คุณภาพชีวิต ด้านจิตใจ ผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติกลุ่มทดลองมีคุณภาพชีวิต 

ด้านจิตใจที่ดีกว่าผู้ถูกคุมความประพฤติกลุ่มควบคุม โดยผู้ถูกคุมความประพฤติกลุ่มทดลองไม่มีความรู้สึกเหงา 

เศร้า หดหู่ สิ้นหวงั หรอืวิตกกังวล และรู้ว่าชีวิตตนเองมีความหมาย มากกว่าผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติกลุม่

ควบคุม เนื่องจากตลอดช่วงระยะเวลาการคุมความประพฤตินั้น ผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติกลุ่มทดลองได้

รับการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยผ่านการแนะน�า การให้ค�าปรึกษา การให้ก�าลังใจ การสงเคราะห์ และ

การเสริมแรงและให้รางวัล ซึ่งถือเป็นกลไกการสนับสนุนการปรับเปล่ียนพฤตินิสัยของผู้ถูกคุมความประพฤติ

มากกว่าผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติกลุ่มควบคุม จึงท�าให้คุณภาพชีวิตด้านจิตใจของผู้ผ่านพ้นการคุมความ

ประพฤตมิจีติใจท่ีเข้มแข็งมากกว่าผูผ่้านพ้นการคมุความประพฤตกิลุม่ควบคมุ ด้านร่างกาย ผูผ่้านพ้นการคมุความ

ประพฤติทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจต่อสุขภาพของตนเองในปัจจุบัน และสามารถใช้ร่างกายในการประกอบ

กิจกรรมต่าง ๆ ไปได้ในแต่ละวัน ด้านสังคม ผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติกลุ่มทดลองสามารถปรับตัวและ 

ผูกมิตรหรือเข้ากับคนอ่ืนได้ดีกว่าผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติกลุ่มควบคุม อาจมาจากในช่วงที่ผู้ผ่านพ้นการ

คุมความประพฤติท�างานบริการสังคมนั้น ผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติได้รับการควบคุมและดูแลทั้งจาก 

เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้น�าชุมชน หรืออาสาสมัครอื่น ๆ มากกว่าผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติที่ได้รับการควบคุมและ

ดูแลจากอาสาสมัครคุมประพฤติ จึงท�าให้ผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติได้อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอ่ืน หรือคนใน

ชมุชนหรอืสงัคมมากข้ึน การปรบัตัวหลงัจากพ้นการคมุความประพฤติจึงเป็นไปในลักษณะทีดี่มากกว่าผู้ผ่านพ้น

การคุมความประพฤติกลุ่มควบคุมที่ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวมากกว่าผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติ 

กลุ่มทดลอง แต่อย่างไรก็ตาม ผูผ่้านพ้นการคุมความประพฤติทัง้สองกลุ่มยงัคงได้รบัความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง 

ทัง้ครอบครวัและชมุชน และมชีวีติท่ีมัน่คงปลอดภัย และด้านสิง่แวดล้อมและคณุภาพชวีติ ผูผ่้านพ้นการคมุความ

ประพฤติทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจกับที่อยู่อาศัยของตนเองในปัจจุบัน ซึ่งเป็นบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อ

สขุภาพ มเีงนิและทรพัย์สนิเพยีงพอส�าหรบัเป็นค่าใช้จ่ายตามความจ�าเป็น มโีอกาสได้พักผ่อน คลายความเครียด 

    2.3) การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างปกติสุข ผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติทั้งสองกลุ่มเห็นด้วย 

ว่าตนเองยังคงได้รับการยอมรับจากครอบครัว ชุมชน ซ่ึงคนในครอบครัวและชุมชนให้การชื่นชมเมื่อตนปฏิบัต ิ

ในสิ่งที่ดีอีกทั้งคนรอบข้างและคนในชุมชนยังเชิญชวนให้ตนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน 

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรุปผล

   พนักงานคุมประพฤติเริ่มใช้กลไกการควบคุมและสนับสนุนการปรับเปล่ียนพฤตินิสัยในขั้นตอน

การรับคดี การชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และวางแผน การด�าเนินการ

ควบคุมและสอดส่อง และการติดตามประเมินผล ซึ่งในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นพนักงานคุมประพฤติได้

ใช้กลไกการควบคมุพฤติกรรมและกลไกการสนบัสนนุการปรบัเปลีย่นพฤตินสิยัทีแ่ตกต่างไปตามสภาพปัญหาและ

ความต้องการของผูถ้กูคมุความประพฤตแิต่ละรายกรณหีรือรายกลุม่ โดยส่วนใหญ่พนกังานคมุประพฤติจะเลอืก

ใช้กลไกการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยมากกว่ากลไกการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งการว่ากล่าวตักเตือนเป็น

กลไกการควบคุมพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติที่พนักงานคุมประพฤติเลือกใช้มากที่สุด ในขณะที่การ

แนะน�าเป็นกลไกการสนับสนุนการปรับเปล่ียนพฤตินิสัยของผู้ถูกคุมความประพฤติที่พนักงานคุมประพฤติเลือก
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ใช้มากที่สุด และพบว่าการควบคุมและสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติโดยใช้กลไกการควบคุมและสนับสนุน 

การปรบัเปลีย่นพฤตนิสิยัมส่ีวนช่วยให้เกดิสัมฤทธผิลของการคมุประพฤติ คอื ผู้ผ่านพ้นการคมุความประพฤตทิัง้

สองกลุม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขการคมุความประพฤต ิมกีารปรบัปรงุพฤตนิสิยัทัง้ด้านความรูแ้ละความเข้าใจ

เกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ความตระหนักเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และการแสดงออกของ

พฤติกรรม อีกทั้งไม่หวนกลับไปกระท�าผิดซ�้าในช่วง 3 เดือน หลังพ้นการคุมความประพฤติ มีคุณภาพชีวิตด้าน

จิตใจ ร่างกาย สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ตนเองพึงพอใจ และสามารถกลับตัวเป็นพลเมืองดี ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นอย่างปกติสุขมากยิ่งขึ้น

 3.2 ข้อเสนอแนะ

   3.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

     ภาครัฐควรใช้วิธีการคุมความประพฤติของผู้กระท�าความผิดแทนการลงโทษโดยคุมขังใน

เรอืนจ�า และภาครฐัต้องสร้างความมัน่ใจให้กบัสังคมว่าผูก้ระท�าความผดิท่ีถูกคมุความประพฤติหรอืไม่ถกูควบคมุ

ตัวไว้ในเรือนจ�านั้น โดยต้องมีการก�าหนดมาตรการในการควบคุมดูแลจากผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานคุม

ประพฤติ ขณะเดียวกันต้องมีการสนับสนุนพัฒนาให้มีการน�าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: 

EM) หรือการใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ เข้ามาช่วยปฏิบัติงาน เช่น การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว การแก้ไข

กฎหมาย การให้บุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ เข้ามามีส่วนช่วยในการควบคุม สอดส่อง ดูแล และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�า

ความผิด และต้องมีมาตรการให้ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน เข้ามาช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น อาจงดเว้น

ภาษีส�าหรับผู้ที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้การสงเคราะห์ผู้กระท�าความผิด การให้รางวัลเชิดชูคุณงามความดี เป็นต้น

   3.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

     กรมคุมประพฤติควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และควรมีแนวทางหรือจัดท�า

คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติมีเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่กรม 

คุมประพฤติต้องให้ความส�าคัญมาเป็นล�าดับต้น ๆ และประสานการมีส่วนร่วม การลงนามบันทึกความร่วมมือ

ต่าง ๆ  กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจัดให้มีอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเข้ามาช่วยเหลือการท�างาน

ของพนักงานคุมประพฤติ และนอกจากนี้ กรมคุมประพฤติควรสนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยีในการปฏิบัติ

งาน รวมทั้งการเสริมสร้างขวัญก�าลังใจกับผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่ ซึ่งมีความจ�าเป็นเช่นกันที่จะท�าให้พนักงานคุม

ประพฤตมิกี�าลงัใจเป็นผูท้ีจ่ะคอยช่วยเหลอืสนบัสนนุ แก้ไขฟ้ืนฟ ูรวมท้ังกรมคมุประพฤติควรเข้มงวดในการบังคบั

ใช้กฎหมายกบัผูถู้กคมุความประพฤต ิอนัจะส่งผลให้บรรลเุป้าหมายภารกจิของกรมคมุประพฤติในการเป็นหน่วย

งานหลักในการใช้มาตรการทางเลือกในการลงโทษผู้กระท�าความผิดโดยไม่ควบคุมตัว และเป็นการแก้ไขฟื้นฟ ู

ผู้กระท�าผิดในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

     ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่นั้น ควรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะด้าน
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ใช้มากที่สุด และพบว่าการควบคุมและสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติโดยใช้กลไกการควบคุมและสนับสนุน 

การปรับเปล่ียนพฤตินสิยัมส่ีวนช่วยให้เกดิสัมฤทธผิลของการคมุประพฤต ิคอื ผูผ่้านพ้นการคมุความประพฤตทิัง้

สองกลุม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขการคมุความประพฤต ิมกีารปรบัปรงุพฤตนิสิยัทัง้ด้านความรูแ้ละความเข้าใจ

เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ความตระหนักเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ และการแสดงออกของ

พฤติกรรม อีกทั้งไม่หวนกลับไปกระท�าผิดซ�้าในช่วง 3 เดือน หลังพ้นการคุมความประพฤติ มีคุณภาพชีวิตด้าน

จิตใจ ร่างกาย สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ตนเองพึงพอใจ และสามารถกลับตัวเป็นพลเมืองดี ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นอย่างปกติสุขมากยิ่งขึ้น

 3.2 ข้อเสนอแนะ

   3.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

     ภาครัฐควรใช้วิธีการคุมความประพฤติของผู้กระท�าความผิดแทนการลงโทษโดยคุมขังใน

เรอืนจ�า และภาครฐัต้องสร้างความมัน่ใจให้กบัสังคมว่าผูก้ระท�าความผดิท่ีถูกคมุความประพฤตหิรอืไม่ถกูควบคมุ

ตัวไว้ในเรือนจ�านั้น โดยต้องมีการก�าหนดมาตรการในการควบคุมดูแลจากผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานคุม

ประพฤติ ขณะเดียวกันต้องมีการสนับสนุนพัฒนาให้มีการน�าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: 

EM) หรือการใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ เข้ามาช่วยปฏิบัติงาน เช่น การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว การแก้ไข

กฎหมาย การให้บุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ เข้ามามีส่วนช่วยในการควบคุม สอดส่อง ดูแล และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�า

ความผิด และต้องมีมาตรการให้ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน เข้ามาช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น อาจงดเว้น

ภาษีส�าหรับผู้ที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้การสงเคราะห์ผู้กระท�าความผิด การให้รางวัลเชิดชูคุณงามความดี เป็นต้น

   3.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

     กรมคุมประพฤติควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และควรมีแนวทางหรือจัดท�า

คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติมีเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่กรม 

คุมประพฤติต้องให้ความส�าคัญมาเป็นล�าดับต้น ๆ และประสานการมีส่วนร่วม การลงนามบันทึกความร่วมมือ

ต่าง ๆ  กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจัดให้มีอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเข้ามาช่วยเหลือการท�างาน

ของพนักงานคุมประพฤติ และนอกจากนี้ กรมคุมประพฤติควรสนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยีในการปฏิบัติ

งาน รวมทั้งการเสริมสร้างขวัญก�าลังใจกับผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่ ซึ่งมีความจ�าเป็นเช่นกันที่จะท�าให้พนักงานคุม

ประพฤติมกี�าลังใจเป็นผู้ท่ีจะคอยช่วยเหลือสนบัสนนุ แก้ไขฟ้ืนฟ ูรวมทัง้กรมคมุประพฤตคิวรเข้มงวดในการบงัคบั

ใช้กฎหมายกบัผูถ้กูคมุความประพฤติ อนัจะส่งผลให้บรรลเุป้าหมายภารกจิของกรมคมุประพฤตใินการเป็นหน่วย

งานหลักในการใช้มาตรการทางเลือกในการลงโทษผู้กระท�าความผิดโดยไม่ควบคุมตัว และเป็นการแก้ไขฟื้นฟ ู

ผู้กระท�าผิดในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

     ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่นั้น ควรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะด้าน

ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ แนวทาง และอาศัยเทคโนโลยีช่วยปฏิบัติงาน รวมถึงมีการพัฒนา
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