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ุทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมของอาสาสมัครคุมประพฤติใน
การแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาผิดในชุมชนในสังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี และเพื่อศึกษา
ปั จ จั ย พื้ นฐานที่ส่ ง ผลต่ อ ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ใ นการแก้ ไ ขฟื้ นฟู
ผู้กระทาผิดในชุมชน จาแนกตามอายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ต่อเดือน และระยะเวลา
ที่ได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นอาสาสมัครคุ มประพฤติ โดยใช้ วิธีวิ จัยเชิ งสารวจ (Survey Research)
รวบรวมข้ อมู ลจากอาสาสมัครคุ มประพฤติท่ีอาศั ยอยู่ ในจั งหวั ดนนทบุ รี จานวน 180 ราย สุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่มด้ วยแบบสอบถาม (Questionnaires) วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิติ โดยสถิติท่ีใช้ ในการวิ จัย ได้ แก่ สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติเชิง
อนุ มาน (Inferential Statistics) ได้ แก่ สถิติทดสอบค่า t (t-test) และสถิติทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กาหนดนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 หากพบความ
แตกต่างจึงทาการจาแนกเป็ นรายคู่ด้วยวิธี LSD
ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาผิดในชุมชนของ
อาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับมากที่สดุ และ
อาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีท่มี ีปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาผิดในชุมชนไม่แตกต่างกัน

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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1. ุทนา
ที่มาของการทาสารนิพนธ์เรื่ อง“การมีส่วนร่ วมของอาสาสมัครคุมประพฤติในการ
แก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาผิดในชุมชนในสังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ” เนื่องจากหลาย
ทศวรรษที่ผ่ า นมาประเทศไทยมี ปั ญ หาทางสั ง คมต่ า งๆ ที่ต้ อ งเผชิ ญ มากมาย รวมทั้ง ปั ญ หา
ระบบงานยุติธรรม อาทิปัญหาความแออัดของผู้ต้องขัง การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมด้ านยาเสพ
ติดและการเข้ าถึงความยุติธรรมได้ ยากในทางปฏิบัติ และความพยายามที่จะปฏิรูปสังคมโดยรวม
ซึ่งหน่วยงานยุติธรรมไม่สามารถดาเนินงานได้ โดยลาพัง หากแต่ต้องทางานร่ วมกับชุมชนจึงจะ
ประสบความสาเร็จ
กรมคุมประพฤติ เป็ นหน่ วยงานที่ดาเนิ นการแก้ ไขฟื้ นฟู ผ้ ูกระทาผิดด้ วยมาตรการ
“การปฏิุตั ิต่อผูก้ ระทาผิดในชุมชน” เป็ นการทางานที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่ วมของชุ มชนและ
ภาคีเครือข่ายต่างๆ ซึ่งปั จจุ บันได้ ดาเนินการคุมความประพฤติเด็ก/เยาวชน และผู้กระทาผิดที่
เป็ นผู้ใหญ่ท่ศี าลยุติธรรมมี คาพิพากษาให้ คุมความประพฤติ รวมทั้งนักโทษเด็ดขาดที่ได้ รับการ
พั ก การลงโทษและลดวั น ต้ อ งโทษจ าคุ ก ที่ไ ด้ รั บ การปล่ อ ยตั ว และให้ คุ ม ความประพฤติ ไ ว้ ใ น
ระยะเวลาก่อนครบกาหนดโทษ รวมทั้งการสงเคราะห์ผ้ ูกระทาผิดภายหลังพ้ นการคุมประพฤติ
และภายหลั ง ปล่ อ ย นอกจากนี้ ยั ง ด าเนิ น การดู แ ลแก้ ไ ขฟื้ นฟู ผ้ ู เ สพและผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ตาม
พระราชบัญญัติฟ้ ื นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 การดาเนินการดังกล่าวมี “พนักงาน
คุมประพฤติ” ร่ วมกับ “อาสาสมัครคุมประพฤติ” และ “องค์กรในชุมชน” คอยควบคุมดูแล
ให้ ความช่วยเหลือผู้กระทาผิด หรือผู้เสพยาเสพติดสามารถแก้ ไขปรับปรุงตนเองและปรับตนเข้ า
กับสังคม โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมต่าง ๆ การให้ คาปรึกษา แนะนา บาบัดเยียวยา จัดให้ ทางาน
บริการสังคมตลอดจนให้ การสงเคราะห์ท่จี าเป็ นต่อการปรับปรุงนิสัยความประพฤติเพื่อ “คืนคน
ดี สู่สงั คม”
การคุ ม ประพฤติ (Probation)
หรื อ การแก้ ไ ขฟื้ นฟู ผ้ ู ก ระท าผิ ด ในชุ ม ชน
(Community Based Correction) จึงเป็ นมาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดโดยการเลี่ยงโทษจาคุก
เป็ นการไม่ควบคุมตัวผู้กระทาผิดไว้ ในเรือนจา (Non-Custodial Treatment) แต่จะใช้ การกาหนด
เงื่อนไขเพื่อการควบคุมความประพฤติไว้ ให้ ผ้ ูกระทาผิดกลับไปใช้ ชีวิตในสังคมได้ อย่างปกติโดยไม่
เป็ นอันตรายต่อสังคม การคุมประพฤติจึงเป็ นวิธีการที่เปลี่ยนแนวความคิดที่เน้ นจากการลงโทษ
(Punishment) มาเป็ นการแก้ ไขฟื้ นฟูพฤตินิ สัย (Rehabilitation) และใช้ วิธีการเลี่ยงโทษจาคุก
แทนการลงโทษจาคุก โดยมีพ นักงานคุมประพฤติเป็ นผู้ควบคุ มดูแล ช่ วยเหลือให้ ผ้ ูกระทาผิด
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สามารถแก้ ไขปรับปรุงนิสัยและความประพฤติของตนได้ ภายใต้ ความช่วยเหลือของชุมชน โดยใน
ระยะแรกมีเพี ยงบุ คลากรภาครั ฐเท่านั้ นที่มีบทบาทในการดาเนินงาน ต่อมา พ.ศ. 2529 กรม
คุ มประพฤติ ได้ สรรหาประชาชนที่สมั ครใจเข้ า อบรมเป็ นอาสาสมั ครคุ มประพฤติ (Volunteer
Probation Officer) ทาหน้ า ที่ช่ ว ยเหลื อ การปฏิบั ติง านของพนั ก งานคุ ม ประพฤติ โครงการ
อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมจึงเกิดขึ้นจากเหตุผลที่ว่าสังคมควรมีระบบและกลไกใน
การป้ องกัน ตนเองจากปั ญ หาอาชญากรรมและการกระทาผิดซ้า นอกเหนื อไปจากระบบงาน
ยุติธรรมทางอาญาที่มีอยู่ในทุกสังคมซึ่งพบว่าวิธกี ารป้ องกันและแก้ ไขปัญหาอาชญากรรมที่ได้ ผลดี
คือการให้ ความรู้แก่ประชาชนในการป้ องกันตนเองและสนับสนุ นให้ ประชาชนมี ส่วนร่ วมในการ
ทางานกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดในการบริหารจัดการภาครัฐคือแนวความคิด
การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service: NPS) ที่มีค่านิยมของภาคประชาสังคมที่
พร้ อ มมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิบั ติ โดยอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ มีบ ทบาทหน้ า ที่ในการช่ ว ยเหลื อ
พนักงานคุมประพฤติในการออกสอดส่อง เยี่ยมเยือน แก้ ไขฟื้ นฟู และสงเคราะห์ ผู้ท่อี ยู่ระหว่าง
ถู ก คุ มประพฤติ ติ ด ตามสงเคราะห์ ผ้ ู ก ระท าผิ ดภายหลั งปล่ อ ย และช่ ว ยเผยแพร่ ความรู้ แ ละ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุมประพฤติ ดังนั้นอาสาสมัครคุมประพฤตินับเป็ นทรัพยากรบุคคล
ที่สาคัญในการบรรเทาปัญหาปริมาณงานเกินมาตรฐานและเชื่อมโยงผู้กระทาผิดเพื่อให้ กลับคืนสู่
สังคมอีกครั้ ง โดยปั จจุ บัน (พ.ศ. 2558) มีอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมสนับสนุ นงานคุม
ประพฤติอยู่ท่ัวประเทศ จานวน 20,319 คน โดยมีอาสาสมัครคุ มประพฤติจังหวั ดนนทบุ รี ท่ี
ปฏิบัติงานจริงจานวน 237 คน
ด้ วยเหตุผลดังกล่ าว ผู้ วิจัยจึ งมีความสนใจที่จะศึ กษาการมีส่วนร่ วมของอาสาสมัครคุ ม
ประพฤติ ในสังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ในการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาผิดในชุมชน
เพื่ อ น าผลการวิ จั ยที่ได้ รั บ มาเป็ นข้ อ มู ลในการปรั บ ปรุ งการประชาสัมพั นธ์งานอาสาสมั ครคุ ม
ประพฤติ แก่ ประชาชน สื่อ มวลชน รวมทั้งเป็ นแนวทางจัดการความร่ วมมือระหว่ างหน่ วยงาน
ภาครั ฐ (กรมคุมประพฤติ) กับภาคประชาสังคมในรูปแบบอาสาสมัครคุมประพฤติในจังหวัด
นนทบุรีให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.วัตถุประสงค์
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ การมีส่วนร่ วมของอาสาสมัค รคุ ม ประพฤติใ นสัง กัดสานั กงานคุ ม
ประพฤติจังหวัดนนทบุรีในการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาผิดในชุมชน
2. เพื่ อศึกษาผลกระทบของปั จจัยพื้ นฐานที่มีต่อระดับการมีส่วนร่ วมในการแก้ ไขฟื้ นฟู
ผู้กระทาผิดในชุมชนของอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี
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3. เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดนนทบุรีในการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาผิด จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจัยเชิงสารวจ ทาการเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม จากอาสาสมัครคุม
ประพฤติในสังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จานวน 180 คน ทาการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้ วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้ แก่
สถิติทดสอบค่า t (t-test) และสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
กาหนดนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 หากพบความแตกต่างจึงทาการจาแนกเป็ นรายคู่ด้วยวิธี
LSD
ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาผิดในชุมชนของ
อาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับมากที่สดุ และ
อาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีท่มี ีปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาผิดในชุมชนไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานการวิจัย ผู้วิจัยได้ กาหนดสมมุติฐานเพื่อใช้ เป็ นแนวทางการดาเนินการวิจัย
ดังนี้
1.ปัจจัยพื้นฐานมีผลกระทบในเชิงบวกกับระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทา
ผิดของอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี
2. อาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีท่มี ีปัจจัยส่วน
บุคคลแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาผิดในชุมชนในระดับที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดังนี้
1. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ปัจจัยพื้นฐานมีผลกระทบในเชิงบวกกับระดับ
การมีส่วนร่วมในการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาผิดของอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดนนทบุรี
2. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า อาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดนนทบุรีท่มี ีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาผิด
ในชุมชนในระดับที่ไม่แตกต่างกัน
ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้ รับรู้ถึงระดับของการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ ไขฟื้ นฟู
ผู้กระทาผิดในชุมชนในสังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีเพื่อสามารถนาไปเป็ นแนวทาง
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ในการสร้ างความรู้เกี่ยวกับปั จจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบในทางบวกกับระดับการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี
2. สามารถนาไปเป็ นข้ อมูลในการพัฒนาแนวทางประชาสัมพันธ์สร้ างเสริมการมีส่วนร่วม
ของอาสาสมัครคุมประพฤติให้ มีความเข้ มแข็งโดยกรมคุมประพฤติ
สรุปและอภิปรายผลงานวิจัย
ข้ อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มีอายุ 50 ปี ขึ้นไประดับการศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับจ้ าง มีรายได้ ต่อเดือน 10,00120,000 บาท ระยะเวลาเป็ นอาสาสมัครคุมประพฤติ ส่วนใหญ่ระยะเวลา 5 – 10 ปี
จากการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาผิด
ในชุมชนในสังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่าระดับการมีส่วนร่ วม
เฉลี่ยต่อการปฏิบัติงานแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาผิดในชุมชนในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยการ
ให้ คาแนะนาแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูถูกคุมความประพฤติ/ ผู้เข้ ารับการฟื้ นฟูฯ ให้ กลับตนเป็ นพลเมืองดี
มี ค่า เฉลี่ ยมากที่สุ ด คื อ 4.80 รองลงมาคื อ สอดส่ อ ง เยี่ ย มเยื อ น ผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ มี
ค่าเฉลี่ย คือ 4.76 และสืบเสาะข้ อเท็จจริ งนักโทษเด็ดขาดที่ได้ รับการพิ จารณาให้ ปล่ อยตัว โดย
การพักการลงโทษหรือลดวันต้ องโทษ มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด คือ 4.50 และระดับการมีส่วนร่ วมใน
การแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาผิดในชุมชนในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.57) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.481 ซึ่งแปลความหมายได้ ว่าอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เมื่อวิเคราะห์
ในแต่ละรายการ จะเห็นได้ ว่ารายการที่อยู่ในระดับ “การมีส่วนร่ วมมากที่สุด” ทั้ง 4 รายการ การ
ร่ วมวางแผน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.62 รองลงมาคือ การร่ วมคิด มีค่าเฉลี่ย คือ 4.59 และ
การร่วมติดตามประเมินผล มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือ 4.52
ส าหรั บ ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ ต้ั ง ไว้ ปรากฏว่ า สมมติ ฐ าน ไม่ เ ป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว้ ดังนั้ น จึ งสรุปได้ ว่า อาสาสมัครคุ มประพฤติในสังกัดสานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนนทบุรีท่มี ีข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกันมีส่วนร่ วมในการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาผิดในชุมชน
ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน
สาหรั บ ปั จ จั ยพื้ นฐานที่ส่งเสริ มการมี ส่ว นร่ ว มของอาสาสมัครคุ มประพฤติ จังหวั ด
นนทบุรี มี 4 ด้ าน ดังนี้
1. การส่งเสริ มด้ านความสามารถ เลือกลาดับ 1 มากที่สุด จานวน 82 ราย คือ ข้ อ
1.1 กรมคุมประพฤติควรพัฒนาความรู้ของอาสาสมัครคุมประพฤติเกี่ยวกับงานคุมประพฤติอยู่
เสมอเพื่อนามาใช้ ในการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาผิด คิดเป็ น 45.6% ลาดับที่ 2 คือ ข้ อ 1.2 กรมคุม
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ประพฤติควรให้ โอกาสอาสาสมัครคุมประพฤติได้ แสดงความสามารถในการดาเนินกิจกรรมการ
แก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาผิดในชุมชนด้ วยตนเอง จานวน130 ราย คิดเป็ น 72.2% และลาดับที่ 3 คือ
ข้ อ 1.3 กรมคุ มประพฤติค วรส่งเสริ ม ให้ อาสาสมั ครคุ มประพฤติ ได้ ศึ กษาดู ง านเพื่ อ เกิด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จานวน 94 ราย คิดเป็ น 52.2%
2.การส่งเสริมด้ านความพร้ อม เลือก ลาดับ 1 มากที่สุด จานวน 80 ราย คือ ข้ อ
2.3 กรมคุมประพฤติควรจัดห้ องทางานในสานักงานให้ อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิบัติงาน คิดเป็ น
44.4% ลาดับที่ 2 คือ ข้ อ 2.1กรมคุมประพฤติควรสนับสนุนด้ านวัสดุอุปกรณ์ในการทางานให้
เพียงพอ จานวน 69 ราย คิดเป็ น 38.3% ลาดับที่ 3 คือ ข้ อ 2.2 กรมคุมประพฤติควรสนับสนุน
ด้ านเงินงบประมาณในการทางานของอาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ ไขฟื้ นฟู ผ้ ู ถูกคุมความ
ประพฤติให้ เพียงพอ จานวน 32 ราย คิดเป็ น 17.8 %
3. การส่งเสริมด้ านความเต็มใจ เลือก ลาดับ 1 มากที่สุด จานวน 76 ราย คือ ข้ อ
3.3
กรมคุ ม ประพฤติ ค วรส่ ง เสริ ม ให้ อาสา สมั ค รคุ ม ประพฤติ ไ ด้ รั บ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์มากขึ้น ลาดับที่ 2 คือ ข้ อ 3.1 กรมคุมประพฤติควรส่งเสริมด้ านสวัสดิการ
ให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไปจานวน 73 ราย คิดเป็ น 40.6% ลาดับที่ 3 คือ ข้ อ 3.2
กรมคุมประพฤติควรส่งเสริมให้ อาสาสมัครคุมประพฤติได้ รับรับรางวัลอาสาสมัครคุมประพฤติ
ดีเด่นมากขึ้น จานวน 32 ราย คิดเป็ น 17.8 %
4. การส่งเสริมด้ านความเป็ นไปได้ เลือก ลาดับ 1 มากที่สุด จานวน 78 ราย คือ ข้ อ
4.3 กรมคุมประพฤติควรส่งเสริมให้ อาสาสมัครคุมประพฤติมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
ในพื้ นที่เพื่อการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาผิดในชุ มชน คิดเป็ น 43.3% เลือกลาดับ 2 มากที่สุด คือข้ อ
4.2 กรมคุมประพฤติควรส่งเสริมให้ อาสาสมัครคุมประพฤติบริ หารจัดการศูนย์ประสานงาน
อาสาสมัครคุมประพฤติด้วยตนเอง จานวน 121 ราย คิดเป็ น 67.2 % และเลือกเป็ นลาดับที่ 3
มากที่สุด คือข้ อ 4.1 กรมคุมประพฤติควรส่งเสริ มให้ อาสาสมัคร คุมประพฤติดาเนินกิจกรรม
การแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาผิดด้ วยตนเอง จานวน 78 ราย คิดเป็ น 43.3%

3.ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้ัากการวิัยั ในครั้งนี้
จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้
1) ข้ อเสนอแนะด้ านการศึกษา
ในการศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่ วม เห็นว่า อาสาสมัครคุมประพฤติ
ยังต้ องการการส่งเสริมด้ านความสามารถ โดยกรมคุมประพฤติควรจัดทาโครงการพัฒนาความรู้
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อาสาสมัครคุมประพฤติโดยเป็ นหลักสูตรเข้ มข้ นซึ่งต้ องมีการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการมีการศึกษาดู
งานหน่วยงานอาสาสมัครอื่นๆ เช่น อาสาสมัครของกระทรวงสาธารณสุข ให้ มากขึ้น
2) ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.1 กรมคุมประพฤติควรจัดสถานที่ทางานในสานักงานให้ อาสาสมัครคุมประพฤติ
2.2 กรมคุมประพฤติควรจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้ อง
กับการปฏิบัติงานให้ กบั อาสาสมัครคุมประพฤติใช้ ได้ อย่างเหมาะสม
2.3 กรมคุ มประพฤติ ควรขยายเครื อข่ า ย อาสาสมัครให้ ครอบคลุ มทุ กตาบล
หมู่บ้าน โดยจัดงบประมาณอบรมพั ฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการทางาน เช่น การจัดทารายงานคดี
ควบคุมและสอดส่อง การใช้ จิตวิทยาในการสืบเสาะข้ อเท็จจริง เป็ นต้ น
3) ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ผู้วิจัยได้ ให้ ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาอาสาสมัครคุมประพฤติในวงกว้ าง
มากขึ้นไม่เจาะจงแค่พ้ ืนที่จังหวัดนนทบุรีแห่งเดียว โดยอาจจะเพิ่มเติมในวิธีศึกษาเชิงคุณภาพ เช่น
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก หรือสนทนากลุ่ม
2. ควรมีการศึกษาเรื่อง การขยายเครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติให้ เพิ่มมากขึ้น
เพื่ อ จะได้ น าผลการวิ จั ย ไปใช้ เป็ นแนวทางในการขยายจ านวนอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ใ ห้
ครอบคลุมทุกตาบล
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