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การมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรคุมประพฤติในการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิด 

ในชุมชน ในสงักดัส านกังานคุมประพฤติังัววดันนทุุรี 

สุวิมล ด าสุวรรณ* 

รองศาสตราัารย ์พพิฒัน ์ไทยอารี** 

ุทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติใน

การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชนในสังกัดส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี และเพ่ือศึกษา

ปัจจัยพ้ืนฐานที่ ส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไขฟ้ืนฟู

ผู้กระท าผิดในชุมชน จ าแนกตามอายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลา

ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 

รวบรวมข้อมูลจากอาสาสมัครคุมประพฤติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี จ านวน 180 ราย สุ่ม

ตัวอย่างแบบกลุ่มด้วยแบบสอบถาม (Questionnaires) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป

ทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติเชิง

อนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ สถิติทดสอบค่า t (t-test) และสถิติทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หากพบความ

แตกต่างจึงท าการจ าแนกเป็นรายคู่ด้วยวิธ ีLSD 

 ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชนของ

อาสาสมัครคุมประพฤติในสังกดัส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับมากที่สดุและ

อาสาสมัครคุมประพฤติในสังกดัส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีที่มีปัจจัยส่วนบุคคล

แตกต่างกนัมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชนไม่แตกต่างกนั  
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1. ุ ทน า 

ที่มาของการท าสารนิพนธ์เร่ือง“การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติในการ

แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชนในสังกัดส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี” เน่ืองจากหลาย

ทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยมีปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่ต้องเผชิญมากมาย รวมทั้งปัญหา

ระบบงานยุติธรรม อาทิปัญหาความแออัดของผู้ต้องขัง การเพ่ิมขึ้นของอาชญากรรมด้านยาเสพ

ติดและการเข้าถึงความยุติธรรมได้ยากในทางปฏบัิติ และความพยายามที่จะปฏรูิปสังคมโดยรวม 

ซ่ึงหน่วยงานยุติธรรมไม่สามารถด าเนินงานได้โดยล าพัง หากแต่ต้องท างานร่วมกับชุมชนจึงจะ

ประสบความส าเรจ็   

กรมคุมประพฤติ เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดด้วยมาตรการ  

“การปฏิุติัต่อผูก้ระท าผิดในชุมชน” เป็นการท างานที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ

ภาคีเครือข่ายต่างๆ  ซ่ึงปัจจุบันได้ด าเนินการคุมความประพฤติเดก็/เยาวชน และผู้กระท าผิดที่

เป็นผู้ใหญ่ที่ศาลยุติธรรมมี  ค าพิพากษาให้คุมความประพฤติ รวมทั้งนักโทษเดด็ขาดที่ได้รับการ

พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจ าคุกที่ได้รับการปล่อยตัวและให้คุมความประพฤติไว้ใน

ระยะเวลาก่อนครบก าหนดโทษ  รวมทั้งการสงเคราะห์ผู้กระท าผิดภายหลังพ้นการคุมประพฤติ

และภายหลังปล่อย นอกจากน้ียังด าเนินการดูแลแก้ไขฟ้ืนฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ตาม

พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 การด าเนินการดังกล่าวมี “พนกังาน

คุมประพฤติ”  ร่วมกับ “อาสาสมคัรคุมประพฤติ” และ “องคก์รในชุมชน” คอยควบคุมดูแล      

ให้ความช่วยเหลือผู้กระท าผิด หรือผู้เสพยาเสพติดสามารถแก้ไขปรับปรุงตนเองและปรับตนเข้า

กบัสงัคม โดยมีการจัดกจิกรรมอบรมต่าง ๆ การให้ค าปรึกษา แนะน า บ าบัดเยียวยา จัดให้ท างาน

บริการสงัคมตลอดจนให้การสงเคราะห์ที่จ าเป็นต่อการปรับปรุงนิสัยความประพฤติเพ่ือ  “คืนคน

ดี สู่สงัคม” 

การคุมประพฤติ (Probation) หรือการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชน 

(Community Based Correction) จึงเป็นมาตรการปฏบัิติต่อผู้กระท าผิดโดยการเล่ียงโทษจ าคุก 

เป็นการไม่ควบคุมตัวผู้กระท าผิดไว้ในเรือนจ า (Non-Custodial Treatment) แต่จะใช้การก าหนด

เง่ือนไขเพ่ือการควบคุมความประพฤติไว้ให้ผู้กระท าผิดกลับไปใช้ชีวิตในสงัคมได้อย่างปกติโดยไม่

เป็นอันตรายต่อสังคม การคุมประพฤติจึงเป็นวิธีการที่เปล่ียนแนวความคิดที่เน้นจากการลงโทษ 

(Punishment) มาเป็นการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤตินิสัย (Rehabilitation) และใช้วิธีการเล่ียงโทษจ าคุก

แทนการลงโทษจ าคุก โดยมีพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ควบคุมดูแล ช่วยเหลือให้ผู้กระท าผิด
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สามารถแก้ไขปรับปรุงนิสัยและความประพฤติของตนได้ภายใต้ความช่วยเหลือของชุมชน โดยใน

ระยะแรกมีเพียงบุคลากรภาครัฐเท่าน้ันที่มีบทบาทในการด าเนินงาน ต่อมา พ.ศ. 2529 กรม              

คุมประพฤติได้สรรหาประชาชนที่สมัครใจเข้าอบรมเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ (Volunteer 

Probation Officer) ท าหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ โครงการ

อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมจึงเกิดขึ้นจากเหตุผลที่ว่าสังคมควรมีระบบและกลไกใน

การป้องกันตนเองจากปัญหาอาชญากรรมและการกระท าผิดซ ้า นอกเหนือไปจากระบบงาน

ยุติธรรมทางอาญาที่มีอยู่ในทุกสงัคมซ่ึงพบว่าวิธกีารป้องกนัและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่ได้ผลดี

คือการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองและสนับสนุนให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการ

ท างานกับหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดในการบริหารจัดการภาครัฐคือแนวความคิด

การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service: NPS) ที่มีค่านิยมของภาคประชาสังคมที่

พร้อมมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ โดยอาสาสมัครคุมประพฤติมีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือ

พนักงานคุมประพฤติในการออกสอดส่อง เย่ียมเยือน แก้ไขฟ้ืนฟู และสงเคราะห์ ผู้ที่อยู่ระหว่าง

ถูกคุมประพฤติ ติดตามสงเคราะห์ผู้กระท าผิดภายหลังปล่อย และช่วยเผยแพร่ความรู้และ

ประชาสมัพันธภ์ารกจิของกรมคุมประพฤติ ดังน้ันอาสาสมัครคุมประพฤตินับเป็นทรัพยากรบุคคล

ที่ส าคัญในการบรรเทาปัญหาปริมาณงานเกินมาตรฐานและเช่ือมโยงผู้กระท าผิดเพ่ือให้กลับคืนสู่

สังคมอีกคร้ัง โดยปัจจุบัน (พ.ศ. 2558)  มีอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมสนับสนุนงานคุม

ประพฤติอยู่ทั่วประเทศ จ านวน 20,319 คน  โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีที่

ปฏบัิติงานจริงจ านวน 237 คน  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุม

ประพฤติ    ในสงักดัส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชน 

เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้รับมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์งานอาสาสมัครคุม

ประพฤติแก่ประชาชน สื่อมวลชน รวมทั้งเป็นแนวทางจัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐ (กรมคุมประพฤติ) กับภาคประชาสังคมในรูปแบบอาสาสมัครคุมประพฤติในจังหวัด

นนทบุรีให้มีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

 

2.วตัถุประสงค ์

การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี  

 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดส านักงานคุม

ประพฤติจังหวัดนนทบุรีในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชน 

 2. เพ่ือศึกษาผลกระทบของปัจจัยพ้ืนฐานที่มีต่อระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟ้ืนฟู

ผู้กระท าผิดในชุมชนของอาสาสมัครคุมประพฤติในสงักดัส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี 
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3. เพ่ือเปรียบเทยีบระดับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติในสงักัดส านักงานคุม

ประพฤติจังหวัดนนทบุรีในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ท าการเกบ็ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากอาสาสมัครคุม

ประพฤติในสังกัดส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จ านวน 180 คน  ท าการวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ 

สถิติทดสอบค่า t (t-test) และสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หากพบความแตกต่างจึงท าการจ าแนกเป็นรายคู่ด้วยวิธ ี

LSD 

 ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชนของ

อาสาสมัครคุมประพฤติในสังกดัส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับมากที่สดุและ

อาสาสมัครคุมประพฤติในสังกดัส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีที่มีปัจจัยส่วนบุคคล

แตกต่างกนัมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชนไม่แตกต่างกนั  

 สมมติฐานการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมุติฐานเพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินการวิจัย 

ดังน้ี 

1.ปัจจัยพ้ืนฐานมีผลกระทบในเชิงบวกกับระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท า

ผิดของอาสาสมัครคุมประพฤติในสงักดัส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี 

2. อาสาสมัครคุมประพฤติในสงักดัส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีที่มีปัจจัยส่วน

บุคคลแตกต่างกนัมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชนในระดับที่แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดังน้ี 

1. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ปัจจัยพ้ืนฐานมีผลกระทบในเชิงบวกกบัระดับ

การมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดของอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกดัส านักงานคุม

ประพฤติจังหวัดนนทบุรี 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า อาสาสมัครคุมประพฤติในสงักดัส านักงานคุม

ประพฤติจังหวัดนนทบุรีที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด

ในชุมชนในระดับที่ไม่แตกต่างกนั 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้รับรู้ถึงระดับของการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไขฟ้ืนฟู

ผู้กระท าผิดในชุมชนในสังกัดส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีเพ่ือสามารถน าไปเป็นแนวทาง
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ในการสร้างความรู้เกี่ยวกบัปัจจัยพ้ืนฐานที่ส่งผลกระทบในทางบวกกบัระดับการมีส่วนร่วมของ

อาสาสมัครคุมประพฤติในสังกดัส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี 

2. สามารถน าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางประชาสมัพันธ์สร้างเสริมการมีส่วนร่วม

ของอาสาสมัครคุมประพฤติให้มีความเข้มแขง็โดยกรมคุมประพฤติ 

สรุปและอภิปรายผลงานวิจัย 

ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุ 50 ปีขึ้นไประดับการศึกษา กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับจ้าง มีรายได้ต่อเดือน 10,001-

20,000 บาท ระยะเวลาเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ ส่วนใหญ่ระยะเวลา 5 – 10 ปี 

จากการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด

ในชุมชนในสังกัดส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่าระดับการมีส่วนร่วม

เฉล่ียต่อการปฏบัิติงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชนในภาพรวม  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยการ

ให้ค าแนะน าแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ/   ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี  

มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ 4.80 รองลงมาคือ สอดส่อง เย่ียมเยือน  ผู้ถูกคุมความประพฤติ มี

ค่าเฉล่ีย คือ 4.76 และสืบเสาะข้อเทจ็จริงนักโทษเดด็ขาดที่ได้รับการพิจารณาให้ปล่อยตัว โดย

การพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ 4.50 และระดับการมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชนในภาพรวม  อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย = 4.57) ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กับ 0.481 ซ่ึงแปลความหมายได้ว่าอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เมื่อวิเคราะห์

ในแต่ละรายการ จะเหน็ได้ว่ารายการที่อยู่ในระดับ “การมีส่วนร่วมมากที่สุด” ทั้ง 4 รายการ การ

ร่วมวางแผน มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ 4.62 รองลงมาคือ การร่วมคิด  มีค่าเฉล่ีย คือ 4.59 และ 

การร่วมติดตามประเมินผล มีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุ คือ 4.52 

  

ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานที่ ต้ังไว้ ปรากฏว่าสมมติฐาน ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ต้ังไว้  ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า อาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดส านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดนนทบุรีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชน

ในระดับที่ไม่แตกต่างกนั 

ส าหรับปัจจัยพ้ืนฐานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัด

นนทบุรี มี 4 ด้าน ดังน้ี 

1. การส่งเสริมด้านความสามารถ เลือกล าดับ 1 มากที่สุด จ านวน 82 ราย คือ ข้อ 

1.1 กรมคุมประพฤติควรพัฒนาความรู้ของอาสาสมัครคุมประพฤติเกี่ยวกับงานคุมประพฤติอยู่

เสมอเพ่ือน ามาใช้ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด คิดเป็น 45.6% ล าดับที่ 2 คือ ข้อ 1.2 กรมคุม
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ประพฤติควรให้โอกาสอาสาสมัครคุมประพฤติได้แสดงความสามารถในการด าเนินกิจกรรมการ

แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชนด้วยตนเอง จ านวน130 ราย คิดเป็น 72.2% และล าดับที่ 3 คือ 

ข้อ 1.3 กรมคุมประพฤติควรส่งเสริมให้อาสาสมัครคุมประพฤติได้ศึกษาดูงานเพ่ือเกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 94 ราย คิดเป็น 52.2% 

2.การส่งเสริมด้านความพร้อม เลือก ล าดับ 1 มากที่สุด จ านวน 80 ราย คือ ข้อ 

2.3 กรมคุมประพฤติควรจัดห้องท างานในส านักงานให้อาสาสมัครคุมประพฤติปฏบัิติงาน คิดเป็น 

44.4% ล าดับที่ 2 คือ ข้อ 2.1กรมคุมประพฤติควรสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ในการท างานให้

เพียงพอ จ านวน 69 ราย คิดเป็น 38.3% ล าดับที่ 3 คือ ข้อ 2.2 กรมคุมประพฤติควรสนับสนุน

ด้านเงินงบประมาณในการท างานของอาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมความ

ประพฤติให้เพียงพอ จ านวน 32 ราย คิดเป็น 17.8 % 

3. การส่งเสริมด้านความเตม็ใจ เลือก ล าดับ 1 มากที่สุด จ านวน 76 ราย คือ ข้อ 

3.3  กรมคุมประพฤติควรส่งเสริมให้อาสาสมัครคุมประพฤติได้รับพระราชทาน

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์มากขึ้น ล าดับที่ 2 คือ ข้อ 3.1 กรมคุมประพฤติควรส่งเสริมด้านสวัสดิการ

ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนไปจ านวน 73 ราย คิดเป็น 40.6% ล าดับที่ 3 คือ ข้อ 3.2 

กรมคุมประพฤติควรส่งเสริมให้อาสาสมัครคุมประพฤติได้รับรับรางวัลอาสาสมัครคุมประพฤติ

ดีเด่นมากขึ้น จ านวน 32 ราย คิดเป็น 17.8 % 

4. การส่งเสริมด้านความเป็นไปได้ เลือก ล าดับ 1 มากที่สุด จ านวน 78 ราย คือ ข้อ 

4.3 กรมคุมประพฤติควรส่งเสริมให้อาสาสมัครคุมประพฤติมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ 

ในพ้ืนที่เพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชน คิดเป็น 43.3% เลือกล าดับ 2 มากที่สุด คือข้อ 

4.2 กรมคุมประพฤติควรส่งเสริมให้อาสาสมัครคุมประพฤติบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน

อาสาสมัครคุมประพฤติด้วยตนเอง จ านวน 121 ราย คิดเป็น 67.2 %  และเลือกเป็นล าดับที่ 3 

มากที่สุด คือข้อ 4.1 กรมคุมประพฤติควรส่งเสริมให้อาสาสมัคร  คุมประพฤติด าเนินกิจกรรม

การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดด้วยตนเอง จ านวน 78 ราย คิดเป็น 43.3% 

3.ขอ้เสนอแนะทีไ่ด ้ั ากการวิัยัในครั้งนี้  

จากการศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1) ข้อเสนอแนะด้านการศึกษา 

   ในการศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เหน็ว่า อาสาสมัครคุมประพฤติ

ยังต้องการการส่งเสริมด้านความสามารถ โดยกรมคุมประพฤติควรจัดท าโครงการพัฒนาความรู้
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อาสาสมัครคุมประพฤติโดยเป็นหลักสตูรเข้มข้นซ่ึงต้องมีการฝึกอบรมเชิงปฏบัิติการมีการศึกษาดู

งานหน่วยงานอาสาสมัครอื่นๆ เช่น อาสาสมัครของกระทรวงสาธารณสขุ ให้มากขึ้น 

2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

   2.1 กรมคุมประพฤติควรจัดสถานที่ท  างานในส านักงานให้อาสาสมัครคุมประพฤติ 

   2.2 กรมคุมประพฤติควรจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

กบัการปฏบัิติงานให้กบัอาสาสมัครคุมประพฤติใช้ได้อย่างเหมาะสม 

   2.3 กรมคุมประพฤติ  ควรขยายเครือข่าย อาสาสมัครให้ครอบคลุมทุกต าบล 

หมู่บ้าน โดยจัดงบประมาณอบรมพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการท างาน เช่น การจัดท ารายงานคดี

ควบคุมและสอดส่อง การใช้จิตวิทยาในการสบืเสาะข้อเทจ็จริง เป็นต้น 

   3) ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป ดังน้ี 

1.  ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาอาสาสมัครคุมประพฤติในวงกว้าง

มากข้ึนไม่เจาะจงแค่พ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีแห่งเดียว โดยอาจจะเพ่ิมเติมในวิธีศึกษาเชิงคุณภาพ เช่น 

การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก หรือสนทนากลุ่ม 

2.  ควรมีการศึกษาเร่ือง การขยายเครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติให้เพ่ิมมากขึ้ น

เพ่ือจะได้น าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการขยายจ านวนอาสาสมัครคุมประพฤติให้

ครอบคลุมทุกต าบล 
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