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inmates in Mae Hong Son Province prison and to study the relationship of factors 
affectingrecidivismof inmates in Mae Hong Son Province prison.  The samples of 
the research were used the prisoners repeated offenses in Mae Hong Son prison 
and  selected  by  using  a  purposive  sampling  method  of  152  people.  The 
questionnaire  of  a  reliability  value  was  0.887.The  data  analysis  was  descriptive 
statistics,  which included frequency,  percentage,  mean,  standard deviation,  and 
inferential  statistics  used  in  hypothesis  testing  at  the  level  of  significance  0.05, 
which was the Chi-Square test.

         The results showed thatthe causes of recidivism of inmates in Mae Hong
 Son Province prison, it were at a medium level. As well as the particularization in
 factors,  the  data  found  every  factor  wasat  a  medium  level,  especially  in  the 
factor  of  economic,  in  secondaryfactor  was  a  family  factor  and  social  and 
community  factor.  The  hypothesis  testing  found  the  factor  of  economic,  the 
factor of family, and the factor of social and community affected to the repeated
 offending  of  jail  inmates  in  Mae  Hong  Son  province  prison  with  statistical 
significance at 0.05 
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บทท่ี 1 บทนํา 1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา  จากการท่ีป�ญหาอาชญากรรมในประเทศไทย  มีแนวโน�มขยายตัวสูงข้ึนท้ังในเชิงปริมาณและความรุนแรง ท้ังนี้เนื่องจากอัตราการขยายตัวของประชากร เศรษฐกิจ และสังคมท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอย�างยิ่งอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนมีการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการควบคู�กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี (อัคคกร ไชยพงษA, 2557 : 128) ประเทศไทยจึงพยายามท่ีจะกําหนดนโยบายในการปJองกันและปราบปรามอาชญากรรมเพ่ือให�สมาชิกในสังคมอยู�ร�วมกันอย�างสงบสุข ซ่ึงหน�วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการปJองกันและแก�ไขป�ญหาอาชญากรรมได�แก� หน�วยงานในกระบวนการยุติธรรมซ่ึงประกอบด�วยต�นทางและปลายทางกระบวนการยุติธรรมา  ได�แก�  ตํารวจ  อัยการ  ศาล  ราชทัณฑ ์ เรือนจํา ซ่ึงต�องทํางานประสานกันอย�างต�อเนื่องและเป>นระบบ  เนื่องจากทุกหน�วยงาน  มีภารกิจท่ีเก่ียว เนื่องกัน  ทํา ให�งานในการปJองกันสังคมดังกล�าวต�องอาศัยความร�วมมือจากทุกฝLายเพ่ือให�สังคมปลอด ภัยจากป�ญหา อาชญากรรม (นิรภัยจันทรAสวัสด์ิ, 2551,หน�า13-20) โดยสาเหตุหลักท่ีสําคัญประการหนึ่ง
 คือมีสถิติการ กระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในปริมาณ  และลักษณะความรุนแรงท่ีสูงข้ึน (อัคคกร ไชยพงษA, 2557 : 129) สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย�างมากในป�จจุบัน ท้ังทางด�านครอบครัว ด�านเศรษฐกิจ และสังคม เนื่องจากมีการนําความรู�และเทคโนโลยีสมัยใหม�เข�ามาใช�อย�างแพร�หลาย เพ่ือให�เกิดความก�าวหน�าทัดเทียมนานาประเทศ อย�างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วนั้นย�อมส�งผลกระทบท้ังดีและเสียต�อสังคมไทย แม�ว�าเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจะพัฒนาไปเพียงใด แต�หากค�านิยมของคนในสังคมมุ�งเน�นเฉพาะในวัตถุนิยมความก�าวหน�าต�างๆ เหล�านั้นอาจนํามาซ่ึงป�ญหาต�างๆ ซ่ึงรวมถึงป�ญหาอาชญากรรมและความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสังคม (สุกัญญา สดศรี, 2561, หน�า 602) ซ่ึงการกระทําผิดหรือการก�ออาชญากรรมถูกถึงในทุกยุคทุกสมัยว�าเป>นปรากฏการณAท่ีเกิดข้ึนในทุกสังคมอย�างแพร�หลายอีกท้ังสร�างป�ญหาให�กับประชาชนและสังคมท่ัวโลกซ่ึงแต�ละประเทศจะมีป�ญหาท่ีแตกต�างกันตามสภาพแวดล�อมทางสังคมและวัฒนธรรม (จุฑารัตนAเอ้ืออํานวย, 2551, หน�า15) ท้ังนี้ในบรรดาป�ญหาสังคมท่ีเกิดข้ึน  อาชญากรรมเป>นป�ญหาหนึ่งท่ีได�รับความสนใจเป>นอย�างมาก  ต้ังแต� อดีตจนถึงป�จจุบัน แม�กระท่ังในอนาคตเพราะมีความเก่ียวข�องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยA  สินของประชาชน และมีแนวโน�มท่ีจะทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ กระท่ังมีผลกระทบท้ังด�านเศรษฐกิจ และสังคมรวมถึงความม่ันคงของประเทศชาติ  นอกจากนี้อาชญากรรมเป>นสิ่งท่ีกีดก้ันความเจริญของ สังคมทําลายความสงบสุข  และความเป>นระเบียบเรียบร�อยของสังคม  (นวลจันทรA  ทัศนชัยกุล,   2547 : 1-4)  ดังนั้นป�ญหาอาชญากรรมจึงเป>นป�ญหาสังคมท่ีสําคัญกับทุกประเทศ เอื้ออํานวย,

จันทรสวัสดิ์,



2 การกระทําความผิดครั้งแรกของผู�ต�องขังเก่ียวกับยาเสพติดก็นับว�าเป>นป�ญหาสําคัญอยู�แล�วและยิ่งไปกว�านั้นกลุ�มผู�ต�องขังเหล�านี้ยังมีการกระทําผิดซํ้าอีกหลายครั้งซ่ึงถือว�าเป>นป�ญหาท่ีสําคัญยิ่งข้ึนไปอีกและยากกว�าการกระทําผิดครั้งแรกอีกหลายเท�าตัวเนื่องจากการกระทําผิดซํ้านั้นมีสาเหตุท่ีเชื่อมโยงหรือได�รับอิทธิพลมาซ่ึงบางอย�างก็ไม�เหมือนกับการกระทําผิดครั้งแรกอาจมีสาเหตุท่ีลึกซ้ึงและยากต�อการท่ีจะค�นหาและยากต�อการท่ีจะปJองกันละแก�ไขได�ดังจะเห็นได�จากจากสถิติอัตราการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังปP 2560 พบว�าคดียาเสพติดเป>นคดีความผิดอันดับ 1 คิดเป>นร�อยละ 62.41ของคดีอาญารวม (กรมราชทัณฑA, 2561)   จากป�ญหาดังกล�าว และสถานการณAของสังคมท่ีเป>นอยู�ในป�จจุบันนั้น หลายคนต�องประสบ กับป�ญหารุมเร�าในด�านเศรษฐกิจอย�างรุนแรง  ผู�คนในสังคมต�างด้ินรนเพ่ือหารายได�มาจุนเจือ ครอบครัว ประกอบกับเกิดภาวะคนว�างงานไม�มีรายได�  ซ่ึงผู�ท่ีกระทําความผิดส�วนใหญ�จะเป>นกลุ�ม ชนชั้นล�างใน สังคมท่ีมีฐานะยากจนมีป�ญหาทางเศรษฐกิจมีการศึกษาตํ่า ตลอดจนมีอาชีพท่ีไม�ม่ันคงมีรายได�น�อยมี ป�ญหาท่ีอยู�อาศัยท่ีต�องอยู�กันอย�างหนาแน�น  จนก�อให�เกิดแหล�งเสื่อมโทรมและชุมชนแออัดตามมา โดยเฉพาะการอพยพเข�ามาประกอบอาชีพเป>นจํานวนมาก  จนก�อให�เกิดป�ญหาด�านท่ี ่อยู�อาศัยและแหล�งอบายมุขเป>นส�วนผลักดันให�เกิดอาชญากรรม  หลายคดีซ่ึงหนึ่งในนั้นคือ คดียา เสพติดท่ีนับว�าเป>นภัยร�ายแรงอันดับหนึ่งของสังคมไทย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2561) ป�ญหาการกระทําผิดซํ้าในคดียาเสพติดจึงนับว�าก�อให�เกิดผลร�ายแรงอย�างมากในสังคมและถ�ามีการกระทําความผิดซํ้าแล�วซํ้าอีกสังคมจะได�รับผลกระทบด�านความเป>นอยู�ท่ีสงบสุขอย�างมากดังนั้นผู�ต�องขังในคดียาเสพติดจึงเป>นกุญแจสําคัญในการปราบปรามขบวนการค�ายาเสพติดการติดตามและการศึกษาข�อมูลเก่ียวกับผู�ต�องขังเหล�านี้จะเป>นประโยชนAต�อการวางแผนปJองกันปราบปรามป�ญหายาเสพติดอย�างยิ่ง  ซ่ึงสอดคล�องกับผลการศึกษาของสุรกาญจA  ซาวคํา  (2558)  ท่ีได�ศึกษาป�จจัยท่ีส�งผลต�อ การกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังคดียาเสพติดเรือนจําจังหวัดเชียงราย  พบว�า  พฤติกรรมกระทําผิดซํ้าคดียา เสพติด  มี  4  ข้ันตอนคือ  1)  การขยายเครือข�ายยาเสพติดในเรือนจํา  2)  การสร�างเครือข�ายยาเสพติด  3)  การสํารวจแหล�งขายยาเสพติด  4)  การขายยาเสพติดกับการติดคุกซํ้าโดยมีแนวทางการปJองกันในการเพ่ิมโทษให�หนักข้ึน  โดยเฉพาะผู�ต�องขังกระทําผิดซํ้า     รวมท้ังมีการเผยแพร�โทษทางเครื่องมือสื่อสารต�างๆ  และจัดต้ังหน�วยงานของรัฐเข�ามาปราบปรามเจ�าหน�าท่ีท ี่ทํางานทุจริต นอกจากนี้อัคคกร  ไชยพงษA  (2557)  ยังพบว�าผลการวิจัยพบว�า   สาเหตุการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังชายใน เรือนจําเขต  8  มาจาก ขาดการขัดเกลา  และขาดความอบอุ�นจากครอบครัว  ความคึกคะนองกลุ�ม เพ่ือน  การไม�ได�รับความ ไว�วางใจจากสังคม  การอาศัยอยู�ในแหล�งเสื่อมโทรมและยาเสพติด  รายได�ของ ครอบครัวตํ่า 



3 ท้ังนี้จังหวัดแม�ฮ�องสอนมีเรือนจําท้ังสิ้น 2 แห�ง ได�แก� เรือนจําจังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยมีอํานาจควบคุมผู�ต�องขังท่ีมีกําหนดโทษไม�เกิน 15 ปP ป�จจุบันมีผู�ต�องขังอยู�ในการควบคุมจํานวน 636 คนเป>นผู�ต�องขังกระทําผิดซํ้า 97 คน (เรือนจําจังหวัดแม�ฮ�องสอน, 2562) และเรือนจําอําเภอแม�สะเรียงเป>นเรือนจํารองรับนักโทษไม�เกิน 10 ปP และถ�ายโอนมาจากเรือนจําในจังหวัดใกล�เคียง  ป�จจุบันเรือนจําอําเภอแม�สะเรียง มีผู�ต�องขังท้ังหมด 503 คน เป>นผู�ต�องขังกระทําผิดซํ้า 55 คน (เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง, 2562)  ท้ังนี้เรือนจําท้ังสองมีหน�าท่ีในการปฏิบัติต�อผู�กระทําผิดให�เป>นไปตามคําพิพากษาของศาลและคําสั่งลงโทษของผู�ท่ีมีอํานาจทางกฎหมาย โดยปฏิบัติตามเปJาหมายของกรมราชทัณฑA คือการคืนคนดีสู�สังคมและปJองกันมิให�ผู�ต�องขังหวนกลับเข�ามากระทําผิดซํ้าภายหลังพ�นโทษผู�ต�องขังท่ีกระทําผิดซํ้าส�วนใหญ�ไม�เกรงกลัวต�อคําว�าคุก ไม�เกรงกลัวต�อคําประณามจากคนในสังคม ไม�เกรงกลัวต�อบาป และไม�เกรงกลัวต�อการขาดอิสรภาพ แม�ว�าจะเคยได�รับโอกาสในการกลับตัวเป>นคนดีมาแล�วแต�ยังกลับมากระทําผิดซํ้าอีก โดยเฉพาะคดียาเสพติดมีการกระทําผิดซํ้ามากท่ีสุด แม�ว�าจะได�รับการอภัยโทษ และพักการลงโทษแก�ผู�ต�องขัง นับเป>นป�ญหาของเรือนจําและสังคมท่ีสําคัญอย�างยิ่งป�ญหาหนึ่ง ซ่ึงนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน  1.2 คําถามการวิจัย การวิจัยเรื่องการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําของจังหวัดแม�ฮ�องสอน มีคําถามท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัยดังนี้ จังหวัดแม�ฮ�องสอนเป>นจังหวัดท่ีต้ังอยู�ทางภาคเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทยจากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดแม�ฮ�องสอนท่ีเป>นปLาเขามีเขตพรมแดนติดกับชายแดนไทยและสหภาพเมียนม�ารA ประกอบกับราษฎรส�วนใหญ�เป>นชาวไทยภูเขาซ่ึงมีลักษณะความสัมพันธAด�านเครือญาติกับราษฎรของประเทศเพ่ือนบ�าน และมีกลุ�มอิทธิพลท่ีมีผลประโยชนAเก่ียวข�องกับธุรกิจท่ีกระทําผิดกฎหมาย เช�น ค�าไม�เถ่ือน ผู�ลักลอบหนีเข�าเมือง การค�าอาวุธสงคราม การค�าอัญมณี และรวมไปถึงชนกลุ�มน�อยซ่ึงมีความสัมพันธAเก่ียวเนื่องกับการค�ายาเสพติด ทําให�จังหวัดแม�ฮ�องสอนเป>นแหล�งผลิต จําหน�ายและนําเข�ายาเสพติดท่ีสําคัญอยู�หลายชนิด ดังนั้นป�ญหาสําคัญของจังหวัดแม�ฮ�องสอนท่ีพบคือป�ญหายาเสพติดซ่ึงหน�วยงานทหารตํารวจตํารวจตระเวนชายแดนมีการต้ังด�านสกัดจุดตรวจอย�างเข�มงวดมีการจับกุมและการรักษาบําบัดตามแผนงานของสาธารณสุขจังหวัดแม�ฮ�องสอน(สํานักงานสถิติจังหวัดแม�ฮ�องสอน, 2560)  ด�วยเหตุดังกล�าวผู�ศึกษาในฐานะเจ�าหน�าท่ีราชทัณฑAจึงมีความสนใจท่ีศึกษาการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําของจังหวัดแม�ฮ�องสอน เพ่ือทราบสาเหตุของการกระทําผิดซํ้าจากผู�ต�องขังและเป>นแนวทางในการปJองกัน และแก�ไขป�ญหาการกระทําผิดซํ้าในคดียาเสพติดได�อย�างถูกต�องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต�อหน�วยงานต�อไป 



4  1. ป�จจัยสาเหตุใดท่ีทําให�ผู�ต�องขังในเรือนจําแห�งหนึ่งของจังหวัดแม�ฮ�องสอนกระทําผิดซํ้า 2. อิทธิพลด�านครอบครัว ด�านเศรษฐกิจ และด�านสังคมและชุมชนส�งผลต�อการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําแห�งหนึ่งของจังหวัดแม�ฮ�องสอน หรือไม� 1.3 วัตถุประสงค&ของการวิจัย การวิจัยเรื่องการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําของจังหวัดแม�ฮ�องสอนมีวัตถุประสงคAของการวิจัยดังนี้ 1. เพ่ือศึกษาสาเหตุของการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําแห�งหนึ่งของจังหวัดแม�ฮ�องสอน 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธAของป�จจัยท่ีส�งผลต�อการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําแห�งหนึ่งของจังหวัดแม�ฮ�องสอน 1.4 สมมติฐานการวิจัย เพ่ือเป>นแนวทางในการวิจัย ผู�วิจัยได�ตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 1. ความสัมพันธAด�านครอบครัว ส�งผลต�อการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําแห�งหนึ่งของจังหวัดแม�ฮ�องสอน 2. ความสัมพันธAด�านเศรษฐกิจ ส�งผลต�อการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําแห�งหนึ่งของจังหวัดแม�ฮ�องสอน 3. ความสัมพันธAด�านสังคมและชุมชนส�งผลต�อการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําแห�งหนึ่งของจังหวัดแม�ฮ�องสอน 1.5 กรอบแนวคิดท่ีใช-ในการวิจัย ในการศึกษาเรื่องการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําของจังหวัดแม�ฮ�องสอน ได�ทําการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องท่ีนําไปสู�การสร�างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 1       



5   ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม          ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใช-ในการวิจัย 1.1 ด�านครอบครัว 1.2 ด�านเศรษฐกิจ 1.3 ด�านสังคมและชุมชน 2. ตัวแปรตาม ได�แก� 2.1 การกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําของจังหวัดแม�ฮ�องสอน ขอบเขตของการวิจัยไว�ดังนี้ 1.6.1 ขอบเขตด�านเนื้อหา ในการศึกษาการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําของจังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู�วิจัยได�1.6.2 ขอบเขตด�านประชากร ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ได�แก�ผู�ต�องขังกระทําผิดซํ้าในเรือนจําจังหวัดป�จจัยสาเหตุการกระทําผิดซํ้า  1. ด�านครอบครัว  2. ด�านเศรษฐกิจ  3. ด�านสังคมและชุมชน  การกระทําผิดซํ้าของผู-ต-องขังในเรือนจําของจังหวัดแม6ฮ6องสอน แม�ฮ�องสอน และเรือนจําแม�สะเรียง จํานวน 152 คน โดยกําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�างท่ีเป>นผู�ต�องขัง และเป>นผู�กระทําผิดซํ้าคดียาเสพติด ต้ังแต� 2 ครั้งข้ึนไป ตัวแปรท่ีศึกษา 1. ตัวแปรอิสระ ได�แก� 1.6 ขอบเขตของการวิจัย การวิจัยเรื่อง การกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําของจังหวัดแม�ฮ�องสอน  ผู�วิจัยได�กําหนดทําการศึกษาสาเหตุการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังคดียาเสพติดในเรือนจําของจังหวัดแม�ฮ�องสอน จํานวน 3 ด�าน ได�แก� 1. ด�านครอบครัว 2 ด�านเศรษฐกิจ และ3 ด�านสังคม 



6  1.6.3 ขอบเขตด�านระยะเวลา ระยะเวลาท่ีใช�ในการศึกษาครั้งนี้ระหว�างเดือน มีนาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562 1.7 นิยามศัพท& ในการวิจัยเรื่องการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําของจังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู�วิจัยได�ให�คํานิยามศัพทAท่ีใช�เฉพาะการศึกษาครั้งนี้ดังนี้ 1. การกระทําผิดซํ้า หมายถึง การกระทําผิดในคดียาเสพติด ต้ังแต� 2 ครั้งข้ึนไป ซ่ึงเป>นผู�ต�องขังท่ีเคยกระทําผิดและต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�ลงโทษจําคุก แล�วพ�นโทษปล�อยตัว ออกไปแต�ได�กระทําความผิดอีก และศาลได�พิพากษาให�ลงโทษจําคุก โดยเน�นว�าต�องกระทําความผิดซํ้าในฐานความผิดเดิมของผู�ต�องขังคดียาเสพติด 2. ด�านครอบครัว  หมายถึง การท่ีคนในครอบครัวไม�ช�วยหาแนว ทางแก�ไขป�ญหาในทางท่ีถูกต�อง ไม�เคยให�ความช�วยเหลือกําลังใจ ทําให�ไม�มีความผูกพันกับครอบครัวและญาติพ่ีน�อง มีความคิดขัดแย�ง/โต�แย�งกับบิดา-มารดาหรือ ผู�ปกครอง เป>นผลให�รู�สึกขาดความอบอุ�นจากครอบครัว อันเกิดจากการท่ีสมาชิกในครอบครัวไม�มีการทํากิจกรรมร�วมกัน 3. ด�านเศรษฐกิจ หมายถึง การประสบป�ญหาไม�มีงานทําหลังพ�นโทษ เนื่องจากการท่ีมีประวัติติดคุก อันเป>นอุปสรรคสําคัญในการหางานทําท่ีสุจริต ท่ีมักจะได�รับการปฏิเสธไม�ให�เข�าทํางาน ทําให�ได�รับความเดือดร�อนเรื่องเงิน เพราะต�องรับภาระเรื่อง ค�าใช�จ�ายในครอบครัว และต�องใช�จ�ายเงินเป>นจํานวนมากในชีวิตประจําวัน 4. ด�านสังคม หมายถึง การท่ีมีท่ีอยู�อาศัยอยู�ในชุมชนแออัด แหล�งเสื่อมโทรม มีกลุ�มมิจฉาชีพอาศัยอยู�มาก เป>นแหล�งการซ้ือขายยาเสพติด ทําให�เกิดการเรียนรู�เทคนิคและวิธีการในการกระทําความผิดจากบุคคลใกล�ชิด เช�น ญาติพ่ีน�อง หรือคนรู�จักสนิทสนมในชุมชน รวมไปถึงในชุมชนท่ีอาศัยอยู�มีผู�เสพยาเสพติด ซ่ึงเป>นป�จจัยสําคัญท่ีทําให�กระทําผิดอีกครั้ง 5. ผู�ต�องขัง หมายถึง นักโทษชายท่ีกระทําความผิดซํ้าคดียาเสพติด ถูกควบคุมตัวอยู�ในเรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน 6. เรือนจํา หมายถึง เรือนจําอําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน     



7  1.8 ประโยชน&ท่ีคาดว6าจะได-รับ การวิจัยเรื่องการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําของจังหวัดแม�ฮ�องสอนในครั้งนี้เพ่ือ 1. ผลการศึกษาครั้งนี้ทําให�ทราบป�จจัยสาเหตุของการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําแห�งหนึ่งของจังหวัดแม�ฮ�องสอน สามารถนําผลการศึกษาครั้งนี้เป>นแนวทางในการปJองกันการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในอนาคตได� 2. ผลการศึกษาครั้งนี้ทําให�ทราบถึงป�จจัยท่ีส�งผลต�อการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจํา แห�งหนึ่งของจังหวัดแม�ฮ�องสอน สามารถนําผลการศึกษาไปใช�ในการลดจํานวนผู�ต�องขังท่ีกระทําผิดซํ้าอันนําไปสู�การลดป�ญหาความแออัดในเรือนจํา และลดป�ญหาอาชญากรรมในสังคมต�อไปในอนาคต  



8 บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องการวิจัยเรื่องการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําของจังหวัดแม ฮ องสอน ผู�วิจัยได�นําเสนอแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องโดยมีรายละเอียดดังต อไปนี้ 2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับสาเหตุการกระทําผิดของอาชญากร2.2 แนวคิดสาเหตุการกระทําผิดซํ้า2.3 แนวคิดอิทธิพลของครอบครัวท่ีส งผลต อการกระทําผิดซํ้า2.4 แนวคิดอิทธิพลของเศรษฐกิจท่ีส งผลต อการกระทําผิดซํ้า2.5 แนวคิดอิทธิพลของสังคมและชุมชนท่ีส งผลต อการกระทําผิดซํ้า2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 2.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับสาเหตุการกระทําผิดของอาชญากร จากแนวคิดท่ีเก่ียวข�องกับสาเหตุการกระทําผิดของอาชญากร ผู�วิจัยได�ค�นคว�าแนวคิดท่ีเก่ียวข�องในการวิจัยครั้งนี้ ได�ดังนี้ 2.1.1 ทฤษฎีการเรียนรู�ทางสังคม (Social Learning Theory) แบนดูรา (Bandura, 1977อ�างถึงในกรรณิการT มณเฑียร, 2544) นักจิตวิทยาได� กล าวถึง2.1.2 ทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกต าง (Differential Association Theory) วอรTค และคณะ (Ward etal, 1980 อ�างถึงใน สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงาน ราชทัณฑT กรมราชทัณฑT, 2552) ได�สรุปทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกต างของเอ็ดวินเอชซัตเธอรTแลนดT (Sutherland) โดยมีสมมติฐานว าการท่ีบุคคลจะมีพฤติกรรมเก่ียวข�องกับ การกระทําผิดข้ึนอยู กับสถานการณTท่ีเหมาะสม โดยมีขบวนการดังนี้ ทฤษฎีการเรียนรู�ไว�ว า พฤติกรรมเบี่ยงเบนของคนเรานั้นน าจะเกิดจากการสังเกต และการลอกเลียนแบบจากตัวแบบในสภาพแวดล�อมท่ีเขาอยู  โดยเฉพาะอย างยิ่งจากตัวแบบท่ีกระทําพฤติกรรมเบี่ยงเบนแล�วได�รับการเสริมแรง จะมีโอกาสได�รับการลอกเลียนแบบมากเปXนเท่าตัวแบบตามแนวความคิดของแบนดูรานั้น อาจแบ งออกได�เปXน 2 ลักษณะ คือ ตัวแบบท่ีเปXนชีวิตจริง (Live Model) และตัวแบบท่ีเปXนสัญลักษณT (Symbolic Model) อันได�แก  ตัวแบบในภาพยนตรT โทรทัศนTหรือหนังสือ เปXนต�น



9 1) พฤติกรรมอาชญากรเกิดจากการเรียนรู� ซ่ึงการเรียนรู�นั้นได�จากการอบรมสั่ง สอนโดยตรง และการเรียนรู�จากปfจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลจากกระบวนการทางสังคม 2) พฤติกรรมของการเปXนอาชญากร เปXนการเรียนรู�จากการติดต อสื่อสารจากบุคคล อ่ืน ซ่ึงการติดต อสื่อสารนั้นมีอยู หลายวิธี อาทิ การเรียนรู�จากการสนทนากัน รวมถึงการ เรียนรู�จากการติดต อสื่อสาร โดยสัญลักษณT เช น การแสดงกิริยาท าทาง หรือสัญลักษณTอ่ืนใด ท่ีทําให�เข�าใจกันได� 3) การเรียนรู�ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การเรียนรู�จากบุคคลท่ีมีความใกล�ชิดสนิทสนมกัน เนื่องจากการยอมรับ และมีการถ ายทอดพฤติกรรมอาชญากรรมได�ดีกว าบุคคลอ่ืน 4) การเรียนรู�พฤติกรรมอาชญากรรมจะประกอบด�วย การเรียนรู�จากองคTประกอบ อ่ืนๆท่ีเปXนสิ่งกระตุ�นให�กระทําผิดด�วย อาทิ เทคนิคและวิธีการในการประกอบอาชญากรรม การวางแผนท่ีเปXนเฉพาะของตนเอง รวมท้ังมีแนวคิดต างๆ 5) พฤติกรรมในการกระทําผิดหรือการประกอบอาชญากรรม บุคคลเรียนรู�ได�จาก การปฏิสัมพันธTกับสังคมนั้นๆ หากบุคคลอยู ในสังคมท่ีบุคคลอ่ืนให�ความสําคัญแก การเคารพ ต อกฎเกณฑTของสังคม บุคคลนั้นก็จะเคารพต อกฎหมายไปด�วย ดังนั้น บุคคลในสังคมก็จะ ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม  เปXนสิ่งท่ีบุคคลสามารถเรียนรู�ได�จากบุคคลในสังคมนั้นๆ 6) การกระทําผิดกฎหมาย เปXนเพราะบุคคลมีความพึงพอใจท่ีจะละเมิดกฎหมาย มากกว าท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย ซ่ึงแนวคิดนี้เปXนหลักสําคัญของทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ี แตกต าง 7) ผลท่ีได�จากการติดต อสัมพันธTกับพฤติกรรมอาชญากรและพฤติกรรมท่ีเปXนปฏิปfกษTต ออาชญากรนั้น เนื่องมาจากความถ่ี ระยะเวลา ท่ีบุคคลนั้นได�ติดต อสัมพันธTและ ได�รับประสบการณTมา ตามลําดับก อนหรือหลัง และมีความรู�สึกแรงกล�าท่ีจะรับพฤติกรรม 8) ขบวนการของการเรียนรู�พฤติกรรม มีความสัมพันธTกับแบบของอาชญากรรม และแบบท่ีต อต�านอาชญากรรม ซ่ึงมีลักษณะเดียวกับการเรียนรู�อ่ืนๆ กล าวคือ บุคคลกระทําผิดเนื่องจากการได�สัมผัสกับรูปแบบหรือแบบแผนของอาชญากรรม ในขณะเดียวกันก็เรียนรู� รูปแบบการเปXนคนดี ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากการเรียนรู�พฤติกรรมอาชญากรรม ในลักษณะการ เรียนรู�แบบการสื่อสาร เปXนต�น 9) พฤติกรรมอาชญากร เปXนการแสดงออกถึงความต�องการและค านิยมโดยท่ัวๆ ไป แต จะอธิบายว าคนกระทําผิดเพราะมีค านิยมและความต�องการ โดยท่ัวไปนั้นไม สามารถท่ีจะ อธิบายได� เพราะพฤติกรรมท่ีไม เปXนอาชญากรก็แสดงออกถึงความต�องการและค านิยมแบบ เดียวกัน สรุปได�ว าการคบหาสมาคม เปXนความผูกพันกับเพ่ือนจะสร�างสภาพแวดล�อมท่ีเหมาะสมสําหรับ การเรียนรู� และการส งเสริมสนับสนุน ท้ังในด�านความประพฤติ และความเห็นด�วยในพฤติกรรม ดังกล าว บุคคลท่ีมีความผูกพันกับกลุ มเพ่ือนท่ีเปXนคนดี มีแนวโน�มท่ีจะมีพฤติกรรมท่ีดี และ เห็นด�วยกับพฤติกรรมท่ีถูกกฎหมาย ในทางตรงกันข�ามบุคคลท่ีมีความผูกพันกับกลุ มเพ่ือนท่ีเปXนอาชญากรจะมีแนวโน�มท่ีมีพฤติกรรมอาชญากรรมและเห็นด�วยกับพฤติกรรมอาชญากรรม 



10  2.1.3 ทฤษฎีความกดดัน (Strain Theory) ทฤษฎีความกดดันพัฒนามาจากทฤษฎีสภาพไร�บรรทัดฐาน (Anomie) ซ่ึง หมายถึง สภาพท่ีผู�คนไม เคารพต อกฎเกณฑTของสังคม (Normlessness) เอมิลเดิรTคไฮมT (Emile - Durkheim) นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสได�เสนอหลักสําคัญเก่ียวกับการเกิด อาชญากรรมไว� 2 ประการ คือ  1) ประการแรก ถือว าอาชญากรรมเปXนสิ่งธรรมดาในสังคม เปXน สิ่งท่ีมิอาจจะหลีกเลี่ยงได� เปXนลักษณะของสังคมท่ีมีสุขภาพดี เปXนสิ่งท่ีจะต�องลงทุนแก�ไข เพ่ือความมีเสรีภาพในสังคม และเสรีภาพนี้เองท่ีทําให�เกิดสิ่งใหม ๆ อันเปXนรากฐานของ ความเจริญในสังคม อาชญากรรมเปXนตัวการสําคัญท่ีทําให�สังคมเปลี่ยนแปลง ในบางกรณี อาชญากรรมยังมีผลโดยตรงต อความพร�อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงอีกด�วย กล าวคือ อาชญากรรม บางอย างสะท�อนถึงพฤติกรรมในรูปแบบใหม  แม�ว าเราจะไม ยอมรับพฤติกรรมนั้นๆ โดย ดุษฎีภาพก็ตาม 2) ประการท่ีสอง ซ่ึงเดิรTคไฮมTได�วางเอาไว�ก็คือ การนําคําว า “Anomie” (สภาพไร�บรรทัดฐาน) มาใช� เคิรTคไฮมTได�อธิบายไว�ว า สภาพไร�บรรทัดฐาน หมายถึงสภาพท่ีกฎเกณฑTแห งความประพฤติไม มีความชัดเจนเพียงพอ ทําให�ผู�คนมิอาจจะ คาดคะเนพฤติกรรมของผู�อ่ืนได� อาจจะกล าวอีกนัยหนึ่งก็คือว ากฎเกณฑTท่ีกําหนดไว�แล�วนั้น มิอาจจะเปXนแนวทางในการแสดงพฤติกรรมในบางสถานการณTได� คือ คนแสดงความ ประพฤติโดยไม เคารพกฏเกณฑTนั่นเอง ความคิดเรื่องสภาพไร�บรรทัดฐานของเดิรTคไฮมTมีลักษณะเปXนนามธรรมยัง ไม มีความชัดเจนเพียงพอต อการอธิบายสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม แต เขาก็ควรได�รับคําสรรเสริญในฐานะท่ีได�เปXนผู� ปูพ้ืนฐานเพ่ือการอธิบายเรื่องนี้ให�ชัดเจนในสมัยต อมา เปXนผู� วางหลักความคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมรองท่ีทําให�เกิดอาชญากรรม ซ่ึงจะได�นําเสนอในเรื่องท่ี เก่ียวกับวัฒนธรรมรองเปXนการเฉพาะ เรื่องสภาพไร�บรรทัดฐานนี้ โรเบิรTตเมอรTตัน (Robert Merton) นักอาชญาวิทยาชาวอเมริกัน ได�อธิบายให�ทราบว าโครงสร�างของสังคมได�กดดันให�บางคนมีการกระทํา ท่ีผิดกฎหมาย เขากล าวว าโครงสร�างของสังคมทุกสังคมมีสิ่งธรรมดาๆ อยู  2 ประการ คือ ประการแรก เปqาหมายของชีวิต อันได�แก  เกียรติยศ ความม่ังค่ัง และความมีอํานาจ ล�วนเปXน สิ่งท่ีทุกคนปรารถนาจะได�รับ ประการท่ีสอง วิธีการท่ีจะทําให�บรรลุเปqาหมายดังกล าว หากใช�วิธีการท่ีสังคมยอมรับ หรือวิธีการท่ีถูกต�องตามกฎหมายก็ถือว ามีพฤติกรรมท่ีไม  เบ่ียงเบน หากใช�วิธีการท่ีผิดกฎหมายก็ถือว ามีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนอาชญากรรมก็จะเกิดข้ึน เมอรTตันได�ตรวจสอบลักษณะต างๆ ของวัฒนธรรมของสังคมอเมริกัน และ ได�กําหนดแบบของการปฏิบัติตนเพ่ือการปรับตัวให�เปXนไปตามเปqาหมายและวิธีการทาง สังคม เขาได�กล าวถึงแบบของการปรับตัวไว� 5 แบบ คือ (1) การคล�อยตาม (Conformity) (2) การเปลี่ยนแปลง(Innovation) 



11 (3) การยึดพิธีการ (Ritualism) (4) การหลบตัว (Retreatism) และ (5) การขัดขืน (Rebellion)  2.1.4 ทฤษฎีกลไกการควบคุม (Containment Theory) เรคเลส (Reckless, 1972 อ�างถึงในกรรณิการT มณเฑียร, 2544) ได� กล าวถึงพฤติกรรมท่ีถูกต�องตามกฎหมายหรือพฤติกรรมเบ่ียงเบน การกระทําผิดจะมีกลไก ในการควบคุมท่ีเก่ียวข�องอยู  2 ระบบ คือ  1) ระบบการควบคุมภายใน (Inner Control) จะเปXนองคTประกอบของความ เปXนตัวเอง (self components) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมตัวเองได� ความอดกลั้น ความคิดท่ีใฝuดี จิตใจท่ีสูงพอจะมองข�ามสิ่งเร�าหรือความชั่วร�าย ความเข�มแข็งของจิตสํานึก ความมีสติสัมปชัญญะ ความอดทนสูง 2) ระบบการควบคุมภายนอก (Outer Control) หมายถึง กฎเกณฑT ระเบียบ จารีตประเพณี ศีลธรรม การมีเปqาหมายและความมุ งหวังแห งชีวิต สภาพสังคมท่ีมีความหวัง และมีเหตุผล คําแนะนําท่ีดี วินัยท่ีมีประสิทธิภาพ โอกาสท่ีจะได�รับการยอมรับนับถือ ทฤษฎีนี้ไม ได�กล าวถึง แรงผลักดันจากภายในของแต ละบุคคล ท่ีมาจากแรง บีบบังคับ แรงกดดัน ความวิตกกังวล และบุคลิกภาพท่ีบกพร องอันมาจากจิตใจ และความ บกพร องและไม สมบูรณTทางสมอง เช น ภาวะจิตใจ มีอาการประสาทหลอน สมองพิการ การเปXนลมบ�าหมู ความคิดความเข�าใจหลงผิด รวมท้ังอาการหวาดกลัว ทฤษฎีนี้มี ความสําคัญท่ีว าอาชญากรส วนมากจะกระทําความผิดอันมีสาเหตุจากระบบการควบคุม ตามทฤษฎีนี้ สาระสําคัญของทฤษฎีนี้อยู ท่ีว าระบบการควบคุมภายใน ระบบการควบคุม ภายนอก สิ่งท่ีผลักดันให�เกิดอาชญากรรม ได�แก  แรงดึงดูดจากภายนอกและกิเลสจากภายใน ถ�าระบบการควบคุมท้ังภายในและภายนอกเข�มแข็งดีพอเพียงระบบเดียว คนๆนั้นก็จะไม  ประกอบอาชญากรรม ใครก็ตามถ�ามีจิตใจอ อนแอ ไม อดทนหนักแน นก็จะทําผิดได�ง าย ทฤษฎีกลไกในการควบคุมชี้ให�เห็นถึงข�อกําหนดพฤติกรรมท่ีอยู ในระเบียบ แบบแผนท่ีจะต อต�านการเบ่ียงเบนและการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือเปXนการอยู ท่ีมีความหวัง ในสังคม อาจจะกล าวได�ว าระบบการควบคุมภายใน ระบบการควบคุมภายนอก เปXนแกนท่ี สําคัญท่ีจะปqองกันแรงกดดันและแรงดึงดูดจากสภาพแวดล�อมภายนอกและปqองกันกิเลสใน จิตใจ แรงกดดันภายนอก เช น ความยากจน ความเสียเปรียบ การขัดแย�ง และการทะเลาะกัน ข�อห�ามต างๆ แรงดึงดูดจากสิ่งแวดล�อมภายนอก เช น ความสวยงาม ความมีเสน หT ความยั่วยุ พฤติกรรมเบ่ียงเบนชนิดต างๆ การโฆษณาชวนเชื่อ สิ่งชักนําให�เกิดการกระทําความผิด ส วนกิเลสภายในจิตใจ เช น ความต�องการ ความวิตกกังวล ความวุ นวายใจ ความผิดหวัง ความรู�สึกปฏิปfกษT ความมุ งร�าย ความรู�สึกตํ่าต�อย เปXนต�น 2.1.5 ทฤษฎีควบคุมทางสังคม (Social Control Theories)  ทฤษฎีกลุ มนี้เชื่อว ามนุษยTไม กระทําผิดเนื่องจากมีกลไกควบคุมท่ีเกิดจาก สภาพแวดล�อม



12ทฤษฎีควบคุมท่ีนับว าได�รับการยอมรับมากท่ีสุดในวงการอาชญาวิทยาก็คือทฤษฎีพันธะทางสังคม (Social Bonding Theory) ของทราวิสเฮอรTชิ (อ�างถึงใน สุทัสสาสุขสว าง, 2555) โดยมีใจความสําคัญว าบุคคลท่ีมีความผูกพันกับองคTกรหรือกลุ มใน สังคม ซ่ึงได�แก ครอบครัว โรงเรียนและเพ่ือนฝูง มักจะมีแนวโน�มท่ีจะไม ประกอบ อาชญากรรม หลักการสําคัญของทฤษฎีนี้ก็คือ พันธะทางสังคมหรือความผูกพันกับสังคม (Social Bond) ท่ีเฮอรTชิได�แบ งออกเปXน 4 ประเภท คือ ความผูกพัน (Attachment) ข�อผูกมัด (Commitment) การเข�าร วม (Involvement) และความเชื่อ (Belief)ทฤษฎีนี้มีสมมติฐานว า “บุคคลท่ีมีพันธะทางสังคมหรือมีความผูกพันทางสังคมน�อยจะมีแนวโน�มท่ีจะมีพฤติกรรม อาชญากรรม”1) ความผูกพัน (Attachment) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความผูกพัน หรือความ รักใคร บุคคลอ่ืนหรือมีความสนใจกับความรู�สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืน ดังนั้น ความผูกพันจึง เปXนองคTประกอบด�านอารมณTหรือด�านความรักของพันธะหรือสัญญาผูกมัดท่ีบุคคลมีต อ สังคม2) ข�อผูกมัด (Commitment) หมายถึง การท่ีบุคคลถูกผูกมัดกับ การดําเนิน ชีวิตตามทํานองคลองธรรมของสังคม ดังนั้น ข�อผูกมัดจึงเปXนองคTประกอบด�านความมี เหตุผลของพันธะหรือสัญญาผูกมัดท่ีบุคคลมีต อสังคม3) การเข�าร วม (Involvement) หมายถึง การท่ีบุคคลได�เข�าร วมกิจกรรมต าง ๆ ของสังคมเปXนเหตุให�บุคคลถูกจํากัดเวลาท่ีจะไปประกอบอาชญากรรม ดังนั้น การเข�าร วมถือ เปXนองคTประกอบด�านกิจกรรมของพันธะหรือสัญญาผูกมัดท่ีบุคคลมีต อสังคม4) ความเชื่อ (Belief) หมายถึง ระดับของความเชื่อถือบุคคลมีต อค านิยมและ บรรทัดฐานของสังคม ดังนั้น ความเชื่อจึงเปXนองคTประกอบด�านจริยธรรมของพันธะหรือ สัญญาผูกมัดท่ีบุคคลมีต อสังคม โดยสรุปทฤษฎีต างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับสาเหตุการกระทําผิด ต างให�ความสําคัญกับท้ังปfจจัยภายนอก โดยเฉพาะ ปfจจัยทางสังคม และปfจจัยภายใน คือ สภาพของจิตใจ เปXนแนวทางสําคัญในการแก�ไขปfญหา ความเบี่ยงเบนในสังคม โดยจะต�องพยายามปรับปรุงสถาบันทางสังคมต างๆ โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวให�เข�มแข็งพร�อมๆ กับการฝyกฝนระเบียบวินัยหรือความมีสติสัมปชัญญะ ให�เกิดข้ึนอย างสมํ่าเสมอในตัวบุคคลและทฤษฎีนี้ยังได�กล าวถึงเรื่องกระบวนการทางสังคม และโครงสร�างทางสังคมพร�อมๆ กันไป เรื่องกระบวนการทางสังคมก็คือสิ่งท่ีทําให�คนเรียนรู�แล�วหลงผิด ส วนเรื่องโครงสร�างทางสังคมก็ได�แก  สถาบันต างๆ ในสังคมซ่ึงไม อาจจะควบคุมพฤติกรรมของคนไว�ได�ดีพอ เนื่องจากสถาบันเหล านี้ไม สามารถทําหน�าท่ีได�อย างมีประสิทธิภาพ ทางสังคมและกระบวนการทางสังคม ได�เหนี่ยวรั้งหรือขัดขวางมิให�มนุษยTมี พฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือกระทําผิดกฎหมาย กลไกท่ีสําคัญ ได�แก  สถาบันทางสังคมท่ีมนุษยTได�ใช�ชีวิตประจําวัน พบปะอยู เสมอ เช น ครอบครัว โรงเรียน เพ่ือน หน�าท่ีการงาน ศาสนา ฯลฯ 



13 2.2 แนวคิดสาเหตุการกระทําผิดซํ้า ผู�กระทําผิดติดนิสัย (Persistenceoffender) โดยท่ัวไป หมายถึง ผู�ท่ีกระทําผิดซํ้าซากหรือกระทําความผิดบ อยครั้งจนถือว าติดเปXนนิสัย ซ่ึงแต เดิมมักจะใช�คําว า ผู�กระทําผิด โดยสันดาน ผู�ท่ีกระทําผิดติดนิสัยนั้น พิจารณาจากการท่ีผู�นั้นกระทําผิดซํ้าซาก คือ กระทําผิดซํ้า หลายๆครั้ง ถ�ากระทําผิดซํ้าเพียงครั้งเดียว คือ กระทําผิดครั้งท่ี 2 ยังไม ถือเปXนการกระทําผิด ติดนิสัยเพราะอาจพลาดพลั้งได� แต ถ�ากระทําผิดซํ้าต้ังแต  3 ครั้งข้ึนไป ควรจะถือได�ว ากระทําความผิดซํ้าซาก ซ่ึงแบ งแยกเปXนประเภทได� ดังนี้ 1. ผู�ต�องขังท่ีเปXนอาชญากรอาชีพ อาชญากรอาชีพเปXนผู�กระทําความผิดท่ีมีความผิดท่ีมีความชํานาญในการประกอบ อาชญากรรมหรือประกอบอาชญากรรมโดยอาศัยทักษะ หรือความชํานาญเปXนพิเศษ นอกจากนี้ยังเปXนผู�ท่ีมีรายได�หลักจากการประกอบอาชญากรรม มีลักษณะพิเศษ 3 ประการ คือ และความชํานาญแล�วอาชญากรอาชีพยังจะต�องมีมูลเหตุจูงใจในการประกอบ อาชญากรรมเปXนอาชีพ คือ กระทําต อเนื่องติดต อกันตามแต โอกาสเพ่ือมุ งหารายได� มิใช กระทําไปเพราะความจําเปXน หรือความกดดันของสภาพแวดล�อม รวมท้ังจะต�องมีการทําผิด ติดต อกันอย างเปXนอาชีพ การประกอบอาชญากรรมถือเปXนเรื่องท่ีต�องเสี่ยงถ�าโชคดีก็ได� โชคร�ายก็ถูกจับ ดังนั้น เม่ือถูกจับและถูกจําคุกแล�ว พวกนี้จะทําใจได�เพราะเตรียมตัวและเตรียมใจมาแล�ว นอกจากนี้หลายคนเคยผ านการจองจําในเรือนจํามาก อนการใช�ชีวิตในเรือนจําของผู�ต�องขังเหล านี้ จึงมุ งใช�เวลาให�ผ านไปวันๆ เพ่ือรอการพ�นโทษ 2. ผู�ต�องขังท่ีมีจิตบกพร อง ผู�ต�องขังท่ีมีจิตบกพร องและเปXนผู� ท่ีกระทําความผิดซํ้าจนถือว าเปXนผู�ต�องขังท่ีกระทํา1) มีทักษะหรือความชํานาญในการประกอบอาชญากรรม 2) มีรายได�หลักจากการประกอบอาชญากรรม 3) มีการประกอบอาชญากรรมอย างต อเนื่อง อาชญากรอาชีพเม่ือลงมือกระทําความผิดแล�วโอกาสพลาดจะมีน�อย นอกจากจะมีทักษะความผิดติดนิสัยนั้นเปXนผู�ต�องขังท่ีมีลักษณะพิเศษอีกประเภทหนึ่งก็คือ เปXนพวกท่ีมีความบกพร องทางจิตดังกล าวนําไปสู การประกอบอาชญากรรมซํ้าซาก การท่ีผู�ต�องขังประเภทนี้กระทําความผิดซํ้าจึงไม ได�เกิดจากความชั่วร�ายในจิตใจท่ีจะคิดทําผิดเพ่ือหวังสิ่งตอบแทนทางเศรษฐกิจดังเช น อาชญากรอาชีพ ซ่ึงผลจากความผิดปกจิตทางจิตดังกล าวอาจก อให�เกิดการกระทําความผิดเก่ียวกับการลักทรัพยTซํ้าซาก หรือมีพฤติกรรมคร�ายท่ีทําให�เกิดการกระทําความผิดเก่ียวกับการฆ าคนตายด�วยวิธีการท่ีผิดปกติ 



14 3. ผู�ต�องขังท่ีกระทําความผิดในคดีเล็กน�อย ผู�ต�องขังท่ีกระทําความผิดติดนิสัยท่ีกระทําผิดในคดีเล็กน�อยนี้แยกได�เปXน 2 ประเภท คือ พวกท่ีทําผิดในคดีลักทรัพยTเล็กน�อยและพวกท่ีทําผิดในคดียาเสพติด  พวกผู�ต�องขังท่ีทําผิดในคดีเล็กน�อย ส วนใหญ จะกระทําความผิดในคดีลักทรัพยTซ่ึงจะมีโทษ1) การปล อยโดยการพักการลงโทษ  2) การปล อยอย างมีเง่ือนไข ซ่ึงเปXนการปล อยโดย กําหนดเง่ือนไขห�ามกระทําหรือกระทําบางอย าง  3) การปล อยเม่ือครบกําหนดโทษ ปรากฏว า อัตราการกระทําผิดซํ้าของผู�ท่ีได�รับการพักการลงโทษมีเพียง 11% ในขณะท่ีอัตรา การกระทําผิดซํ้าของผู�ท่ีได�รับการปล อยอย างมีเง่ือนไข และผู�ท่ีได�รับการปลดปล อยเม่ือครบ กําหนดโทษมีถึง 26% และ 32 % ตามลําดับ ซ่ึงจากการศึกษาก็น าจะแสดงว าผู�ท่ีได�รับการปลดปล อยโดยการพักการลงโทษ มีอัตราการกระทําผิดซํ้าน�อยกว าผู�ท่ีได�รับการปลดปล อยแบบอ่ืนๆ ในส วนการศึกษาเก่ียวกับการกระทําผิดซํ้าของผู�ได�รับการพักการลงโทษโดยตรง โดยไม ไปเปรียบเทียบกับมาตรการแบบอ่ืนๆ คณะกรรมการพักการลงโทษของกรุงนิวยอรTก ได�ทําการศึกษาเก่ียวกับความสําเร็จของผู�ได�รับการพักการลงโทษติดต อกันเปXนเวลา 5 ป{ พบว า 80 % ของผู�ได�รับการพักการลงโทษจะกลับเข�ามาอยู ในเรือนจําอีก และในจํานวนท่ี กลับเข�ามามีอยู  60% ท่ีกลับเข�ามาเพราะเหตุท่ีกระทําความผิดอาญาข้ึนไปใหม  และอีก 40 % ท่ีเหลือกลับเข�ามาเพราะละเมิดกฎเกณฑT  ระยะสั้น ทําให�ผู�ต�องขังเหล านี้จะมีโอกาสหมุนเวียนเข�ามาในเรือนจําอยู เปXนประจําผู�ต�องขังเหล านี้จะเปXนผู�ท่ีมาจากครอบครัวแตกแยกหรือครอบครัวท่ีมีปfญหาและมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนมาต้ังแต เด็ก ก�าวร�าวและมีพฤติกรรมซ อนเร�น โดยมีพัฒนาการมาจากเด็กเกเรหนีโรงเรียน ไม ชอบเรียนหนังสือ และไม ประสบความสําเร็จในด�านการศึกษาและไม มีทักษะหรือฝ{มือในการประกอบอาชีพใดๆ อีกท้ังไม ชอบท่ีจะทํางานสุจริตหรือการทํางานหนักแต ชอบสบาย และหาเงินโดยการทุจริตหรือลักขโมย พวกผู�ต�องขังท่ีกระทําผิดติดนิสัยท่ี 1 กระทําความผิดซํ้าในคดียาเสพติด โดยเฉพาะกรณีท่ีเปXนผู�ติดหรือเสพติด จะมีพ้ืนฐานทางครอบครัวท่ีมีปfญหาเช นเดียวกับผู�ต�องขังท่ีกระทําผิดติดนิสัยเก่ียวกับคดีลักทรัพยT จากการท่ีมีปfญหาครอบครัวได�นําไปสู การคบเพ่ือนเลวและการติดยาเสพติด ผู�ต�องขังเหล านี้ ส วนใหญ  จะไม สามารถหลุดพ�นไปจากวัฏจักรของยาเสพติดไปได� เนื่องจากปfจจัยทางสังคมหลายประการ เช น การแพร ระบาดของยาเสพติดในชุมชน การไม มีงานทํา และการขาคการยอมรับของคนรอบข�างและคนท่ัวไป ประกอบกับความไม เข�มแข็งของจิตใจท่ีทําให�ต�องกลับไปกระทําความผิดข้ึนอีก Gottfredson (อ�างถึงใน สุวรรณ ใจคล องแคล ว,2546) ได�ทําการเปรียบเทียบอัตราการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังท่ีได�รับการปลดปล อยออกมาจากเรือนจําใน 3 ลักษณะคือ  



15เง่ือนไขการคุมความประพฤติ โดยสรุปการวิจัยประเมินผลท่ีผ านมาการพักการลงโทษไม มีผลต อการลดการกระทําผิดซํ้าระดับท่ี 1 พวกแก�ไขได� ได�แก  พวกท่ีได�รับการพักการลงโทษ และได�รับการปลดปล อยไปแล�วภายใน 1 ป{ ไม ปรากฏว าได�กระทําผิดข้ึนอีก นอกจากนี้ยังมีงานทําขยันทํางานและไม คบหาสมาคมกับผู�กระทําผิดอีกระดับท่ี 2 พวกแก�ไขได�บ�าง ได�แก  พวกท่ีไม กลับเข�ามาในเรือนจําอีก แต ไม มีงานทํา และยังคบหาสมาคมกับพวกผู�ร�ายอยู อีกระดับท่ี 3 พวกแก�ไขไม ได�บางส วน ได�แก  พวกท่ีกลับเข�ามาในเรือนจําเนื่องจากละเมิดกฎเกณฑTของการคุมความประพฤติหรือกระทําความผิดอาญาในคดีเล็กน�อยข้ึนอีกระดับท่ี 4 พวกผู�กระทําความผิดซํ้า ได�แก  พวกท่ีกระทําความผิดอาญาข้ึนอีกและกลับเข�ามาอยู ในเรือนจํา การท่ีผู�ได�รับพักการลงโทษจะสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการคุมความประพฤติ และไม กระทําผิดทางอาญาข้ึนใหม ได�หรือไม นั้นข้ึนอยู กับปfจจัยทางสังคมหลายทาง ซ่ึงพนักงานคุมความประพฤติไม อาจเข�าไปควบคุมได� เช น สภาพแวดล�อมทางครอบครัว ฐานะ ทางเศรษฐกิจ สถานภาพการสมรส สุขภาพกายและสุขภาพจิต โอกาสในการทํางาน สภาพแวดล�อมทางบ�านและการคบเพ่ือน ซ่ึงเปXนปfจจัยท่ีมีอิทธิพลต อการกระทําความผิดซํ้า เนื่องจากการกระทําความผิดซํ้าอาจเกิดจากปfจจัยในสังคมดังกล าว เช น การยอมรับของ สังคม ถ�าสังคมไม ยอมรับและบีบค้ันผู�พ�นโทษหรือผู�ถูกคุมประพฤติก็จะกลับไปคบค�า สมาคมกับพวกเดียวกันและกลับไปกระทําผิดข้ึนอีกกราเซอรT ได�จัดระบบของผลสําเร็จในการอบรมแก�ไขผู�กระทําผิดออกเปXน 4 ระดับ เพ่ือท่ีจะชี้ให�เห็นถึงกฏเกณฑTการพิจารณาการกระทําผิดซํ้า และการวัดความสําเร็จของการอบรมแก�ไขกล าวคือ โรเบธ ฟ�ชแมน (Robert Fishman,1977 อ�างถึงใน สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงาน ราชทัณฑT กรมราชทัณฑT, 2549) ได�ทําการวิจัยเรื่อง“การประเมินผลการกระทําความผิดซํ้าทาง อาญาในโครงการต ่างๆ ท่ีจัดให�มีการแก�ไขฟ��นฟูจิตใจ และบริการต ่างๆ ท่ีหลากหลาย ในมลรัฐนิว ยอรTก”  (An  Evaluation  of  Criminal  Recidivism  in  Projects  Providing Rehabitation and diversion Services in New York) โครงการให�การแก�ไขพฤติกรรมและบริการชักจูงให�กลับตัวเปXนพลเมืองดีท่ีเขาได�นํามาศึกษา คือ การให�การศึกษาฝyกสอนงานทางด�านอาชีพต างๆ และการให�บริการทางด�านสุขภาพ (จิตบําบัด) อันเปXนการศึกษาในกลุ มของผู�กระทําผิดท่ีมีอายุไม เกิน 16 ป{ ผลของการศึกษาของเขาปรากฏว าโครงการต างๆ ท่ีตั้งไว�ในการแก�ไขพฤติกรรมหรือให�บริการชักจูงใจนั้นประสบความล�มเหลว แต 



16 อย างไรก็ดีการศึกษาของเขาก็ได�รับการวิจารณTว า มีความผิดพลาดในการดําเนินการวิจัยเก่ียวกับกลุ มควบคุม (Control Group) ในการวิจัยของเขา  งานการศึกษาของนาทานีล ซีเกล (Nathaniel H. Siegel, อ�างถึงใน สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑT กรมราชทัณฑT, 2549) ได�ทําการศึกษาเรื่องความมีอารมณT อ อนไหว และการปรับปรุงบุคลิกภาพในเด็กผู�ชายท่ีกระทําผิด เขาได�ศึกษาบุคลิกภาพของเด็กท่ีนําไปสู การกระทําผิดซํ้า โดยการศึกษาจากเด็กผิวขาวในสหรัฐอเมริกาท่ีมีอายุระหว าง 16-17 ป{ และได�กระทําผิดจากการศึกษาครั้งนี้พบว า ความมีอารมณTอ อนไหวมากเกินไปของเด็กเหล านี้ เปXนองคTประกอบท่ีสําคัญของการกระทําความผิดซํ้า นอกจากนั้นองคTประกอบท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การไม สนใจต อสิ่งต างๆ ท่ีอยู รอบๆ ตัวเด็ก และจากการศึกษาครั้งนี้ยังชี้ให�เห็นอีกว าเด็กผู�ชายท่ีมีอารมณTอ อนไหวเกินไป เด็กท่ีขาดความเชื่อม่ันในตัวเอง และมีความกังวลเก่ียวกับการปรับตัวเข�ากับสิ่งแวดล�อม มีโอกาสท่ีจะ กลับมากระทําผิดอีกภายหลังท่ีได�รับการปล อยตัวไปแล�วมากกว าเด็กท่ีมีบุคลิกตรงกันข�าม จากการศึกษาของเอ็นริโก เฟอรTริ (Enrico Ferri, 1967,อ�างถึงใน สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑT กรมราชทัณฑT, 2549) ในเรื่องการจําแนกประเภท อาชญากรรมได�พบว า สาเหตุอันหนึ่งท่ีทําให�ผู�กระทําผิดกระทําผิดซํ้า คือ นิสัยของผู�กระทํา ผิด ในท่ีนี้หมายถึงว าผู�กระทําผิดชอบกระทําผิดจนเปXนนิสัย หรือกระทําผิดติดนิสัย (Habitual Delinquency) จากการศึกษาเฟอรTริได�แสดงทัศนะไว�ว าผู�กระทําผิดติดนิสัยเปXนเสมือนหนึ่งพวกท่ีเปXนอาชญากรโดยกําเนิด (Born Criminal) ตามทัศนะของลอมโบโซ ท่ีเคยกล าวไว�ในหนังสือชื่อ Uomo Delinquente ซ่ึงเปXนหนังสือท่ีลอมโบโซได�เปXนผู�รวบรวมโคลาจาน (Colajanni) เปXนอีกผู�หนึ่งท่ีได�แสดงทัศนะไว�ในลักษณะเดียวกัน แต โคลาจานถือว าผู�กระทําผิดติดนิสัยไม ถึงกับเปXนผู�ท่ีเปXนอาชญากร โดยกําเนิดเสียเลยทีเดียว เพราะผู�กระทําผิคติดนิสัยกระทําผิดในอัตราท่ีน�อยกว าผู�ท่ีกระทําผิดซํ้า แต อย างไรก็ตาม ผู�กระทําผิดติดนิสัยก็ถือได�ว าเปXนผู�กระทําผิดซํ้า เฟอรTริยังถือว าสาเหตุท่ีกระทําผิดซํ้านั้น เนื่องมาจากนิสัย (การกระทําผิดติดนิสัย) หรือสันดานของผู�กระทําผิด (เกิดมาเพ่ือกระทําผิด) โดยท่ีเฟอรTริได�พยายามศึกษาผู�กระทําผิดซํ้าในท่ีแตกต างไปจากสํานักClassical School ในหลักการพ้ืนฐาน คือ ศึกษาในเชิงการปqองกันผู�กระทําผิดโดยเฉพาะเยาวชนท่ีกระทําผิดมิให�ติดต อสัมพันธTกับผู�กระทําผิดอย างร�ายแรง ตลอดจนศึกษาผู�กระทําผิดในลักษณะการได�รับประกันทัณฑTบน รวมไปถึงการส งตัวกลับเข�าไปอยู ในชุมชนเพ่ือให�มีโอกาสแก�ไขตนเองให�กลับเปXนคนดี แต การศึกษาเฟอรTริได�พบว าผู�กระทําผิดโดยสันดานและผู�กระทําผิดติดนิสัยนั้น ไม สามารถท่ีจะแก�ไขได�เพราะนิสัยและสันดานท่ีติดตัวมาแต กําเนิดนั่นเอง เฟอรTริมีข�อสมมติฐานอยู ท่ีว าสาเหตุของนักโทษท่ีได�กระทําผิดซํ้าประการ หนึ่ง สืบเนื่องมาจากนิสัยและสันดานของผู�กระทําผิดท่ีติดตัวมาแต กําเนิด เช นเดียวกับ แนวความคิดของลอมโบโซ 



17สําหรับการวิจัยเรื่องผู�กระทําผิดซํ้าของโครงการวิจัยแห งมหาวิทยาลัยฮ องกงในป{ 1978 โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกลุ มนักโทษธรรมดา ผลการวิจัยพบว า ปfจจัยท่ีเก่ียวข�องกับ การกระทําผิดซํ้า (รจนา สุขสว าง,2535) คือ1.สภาวะทางจิตใจ ท่ีก อให�เกิดพฤติกรรมการกระทําผิดซํ้าจะเก่ียวข�องกับการเปXน โรคร�ายแรง โรคท่ีเก่ียวข�องกับทางจิตใจ และการประสบปfญหาในการปรับตัว ซ่ึงพบว า - ร�อยละ 86.2 ของผู�กระทําผิดซํ้านั้นเกิดจากการไม สามารถปรับตัวได�2.ภูมิหลังของพฤติกรรมทางอาชญากร ซ่ึงรวมถึงการเข�ามาเก่ียวข�องกับการกระทําผิดและเก่ียวข�องกับกลุ มอาชญากร3.ปfจจัยเก่ียวกับยาเสพติดซ่ึงจะเก่ียวข�องกับการติดยาเสพติด Ursistalo  (Ursistalo, อ�างถึงใน  รจนา สุขสว ่าง, 2535)  ได�ศึกษาเรื่อง “การกระทําผิด ซํ้าหลังจากท่ีนักโทษถูกปลดปล อยตัวออกจากเรือนจํา” พบว า สาเหตุท่ีนักโทษถูกปลดปล ่อยไปแล�ว หวนกลับมากระทําผิดซํ้าอีกเปXนเพราะสภาพแวดล�อมหลังจากพ�นโทษ มีความแตกต างกันกับ สภาพในระหว างท่ีถูกขังในเรือนจํา Buikhuisen and Hocktra (Buikhuisen and Hocktra,อ�างถึงใน รจนา สุขสว าง,2535) ได�ศึกษาถึงปfจจัยท่ีมีความสัมพันธTกับการกระทําผิดซํ้า พบว ามีปfจจัย 10 ประการ คือ สถานภาพทางการสมรส สภาพบ�านแตก บรรยากาศของความสัมพันธTใน ครอบครัว การกระทําผิดครั้งแรก ความผูกพันกับสถาบันต างๆ ในสังคม สภาวะการเปXนโรคจิต ระยะเวลาของการเข�าไปเก่ียวข�องกับอาชญากรรมก อนการกระทําผิดครั้งแรก ลําดับ ประเภทของการกระทําผิด และสภาพความกดดันภายหลังจากท่ีออกจากสถานกักขังหรือเรือนจําแล�ว Banks and Fairhead (Banks and Fairhead อ�างถึงใน รจนา สุขสว าง, 2535) ได�ร วมกันศึกษาเก่ียวกับสภาวะทางจิตใจ พบว ามีถึงร�อยละ 59 ของผู�กระทําผิดซํ้าจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไม สามารถปรับตัวได� อาจจะเปXนผลทางตรงของการมีความสัมพันธTกับการยอมรับในพฤติกรรมท่ีละเมิดกฎเกณฑTต างๆ ละเมิดกฎหมายหรืออาชญากรรม และ Ralph Metzner and Gunther Weil(Ralph Metzner and Gunther Weil,อ�างถึงใน รจนา สุขสว าง,2535) ได�ร วมกันทําการวิจัยเรื่อง “การทํานายการกระทําผิดซํ้า” (Predicting Recidivism) โดยติดตามศึกษาผู�ท่ีถูกปล อยตัวโดยการพักการลงโทษ จากสถาบันแก�ไขพฤติกรรมของมลรัฐแมสซาชูเซท ระหว างป{ ค.ศ. 1959-1961 จํานวน 311 คน ปรากฏว า จํานวนผู�กลับเข�ามายังสถาบันนี้มีท้ังหมดถึงร�อยละ 59 ซ่ึงครั้งหนึ่งกลับมาเนื่องจากละเมิดกฎเกณฑT เง่ือนไขการพักการลงโทษส วนท่ีเหลือกลับมาเพราะการกระทําความผิดข้ึนใหม  โดยท่ีระยะเวลาท่ีกลับเข�ามานั้นหลังจากพ�นจากสถาบันไปแล�ว 6 เดือนถึง 1 ป{มากท่ีสุด 



184.ปfจจัยเก่ียวกับความสัมพันธTภายในครอบครัว ผู�กระทําผิดซํ้ามักจะประสบปfญหา เรื่องครอบครัวแตกแยก ขาดความเข�าใจกันภายในครอบครัวโดยเฉพาะภายหลังการ ปลดปล อยและสภาพครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปในขณะท่ีต�องโทษ จึงทําให�ปรับตัวไม ได�การลงโทษผู�กระทําความผิดซํ้าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายท่ีใช�อยู ในประเทศไทย ปfจจุบันบทบัญญัติเก่ียวกับการกระทําความผิดอีกครั้ง หรือการกระทําผิดซํ้าของผู�ท่ีเคยกระทําความผิดมาแล�วเช นกัน แต มุ งท่ีจะเพ่ิมบทลงโทษต อผู�ท่ีได�กระทําความผิดซํ้าให�หนักข้ึนไปกว าท่ีจะได�รับจริงจากคําพิพากษา โดยถือว าผู�กระทําผิดไม เข็ดหลาบจากการท่ีได�รับการลงโทษมาแล�ว อรัญ สุวรรณบุปผา (2518) ได�กล าวถึงวัตถุประสงคTของการลงโทษ ไว�ดังนี้ 1. เพ่ือยับยั้งการกระทําผิด (Deterrent) การลงโทษแก ผู�กระทําความผิด มีวัตถุประสงคTท่ีน าจะเห็นได�ชัด คือ เพ่ือเปXนการปqองกันมิให�ผู�อ่ืนเอาเยี่ยงอย าง และไม กระทําผิดเช นนั้นอีก วัตถุประสงคTในประเด็นนี้ เรียกว า “การยับยั้งโดยท่ัวๆไป” (General Deterrent) การใช�วิธีการลงโทษต างๆ เหล านี้ เก่ียวเนื่องกับหลักธรรมชาติท่ีว า มนุษยTปรารถนาท่ีจะได�ความสุขสบายและหลีกเลี่ยงความทุกขTทรมาน ฉะนั้น การลงโทษจึงก อให�เกิดการยับยั้งอีกประการหนึ่งเรียกว า “การยับยั้งเจาะจง” (Specific Deterrent) กล าวคือ เปXนการลงโทษเพ่ือให�เปXนบทเรียนให�ผู�กระทําผิดเข็ดหลาบไม คิดทําผิดอีกในอนาคต ซ่ึงการยับยั้งประเภทนี้เปXนการเพ งเล็งหรือเจาะจงตัวผู�กระทําผิด เพ่ือให�เกิดความกลัวต อโทษทัณฑTไม กล�าท่ีจะกระทําผิดอีกในโอกาสต อไปวัตถุประสงคTของการลงโทษดังกล าว ได�มีผู�โต�แย�งว าการลงโทษไม เปXนการยับยั้ง จากการกระทําผิดได�เสมอไป โดยให�เหตุผลว า “ถ�ามนุษยTมีอิสระในการตัดสินใจกระทําการอย างใดอย างหนึ่ง ซ่ึงพฤติกรรมดังกล าวไม เปXนผลมาจากประสบการณTของตนเองแล�วการลงโทษจะไม สามารถยับยั้งการกระทําผิดได�เลย ในกรณีนี้การลงโทษเปXนแต เพียง ข�อกําหนดไว�อย างเข�มงวดเท านั้นเอง” 2.เพ่ือเปXนการแก�แค�น (Retribution) ในอดีตเม่ือมีการกระทําผิดเกิดข้ึน ตัวเจ�าทุกขTเองหรือญาติพ่ีน�องมักจะถือสิทธิตอบแทนแก�แค�นแก ฝuายตรงข�ามถึงขนาดท่ีว า “ตาต อตา ฟfนต อฟfน” แต เม่ือมนุษยTได�รู�จักการอยู ร วมกันเปXนหมู ชน หรือสังคม ได�มอบอํานาจการลงโทษแก ผู�นํา หรือหัวหน�ากลุ ม ต อมาเม่ือมีความเจริญทางวัฒนธรรมและสติปfญญาจึงเกิดมีระเบียบแบบแผนและกฎเกณฑTต างๆ หรือกฎหมายข้ึนใช�บังคับแก สมาชิกในสังคม อย างไรก็ตามได�เปXนท่ียอมรับว าสังคมปfจจุบันยังคงมีความรุนแรงกระตุ�นเตือนในการท่ีจะแก�แค�นแก ผู� ท่ีกระทําความผิค การมีบทลงโทษต างๆ จึงเปXนการเป�ดโอกาสให�แก ชุมชน ได�แก�แค�นผู�กระทําผิด โดยผ านทางกฎหมายของบ�านเมือง และเนื่องจากเหตุนี้เองจึงเห็นได�ชัดเจนว าการแก�แค�น



19 ผู�กระทําผิดก็ เพ่ือประสงคTจะยับยั้งไม ให�อาชญากรรมเกิดข้ึน วัตถุประสงคTของการลงโทษเพ่ือแก�แค�นและการยับยั้งจึงยากท่ีจะแยกออกจากกันได� 3. เพ่ือเปXนการตัดผู�กระทําผิดออกจากสังคม (Removal from Society)  การใช�โทษประหารชีวิต โทษจําคุก หรือโทษกักขัง ถือว าเปXนการตัดผู�กระทําผิดออกจากสังคม โดยเฉพาะอย างยิ่งโทษประหารชีวิตและโทษจําคุกตลอดชีวิต 4. เพ่ือเปXนการแก�ไขผู�กระทําผิด (Corrections)  ความเจริญทางด�านวัฒนธรรมของ สังคม ทําให�มนุษยTเห็นคุณค าของการอยู ร วมกัน พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน หลักศีลธรรมและมนุษยธรรมจึงเปXนท่ียึดถือของมนุษยT นโยบายของการลงโทษจึงออกเปXนกฎหมาย จึงเปXนการจํากัดสิทธิของเจ�าทุกขT มิให�กระทําการตอบแทนแก�แค�นต อผู�กระทําผิดจนเกินสาเหตุ พร�อมกันนั้นก็พยายามหาทางแก�ไขผู�กระทําผิดให�กลับตนเปXนพลเมืองดี 5. เพ่ือเปXนการปqองกันอาชญากรรม (Prevention of Crimes) การลงโทษเพ่ือการปqองกันอาชญากรรม อาจจะพิจารณาได� 2 ประเด็น คือ ประเด็น แรก เปXนการจับตัวผู�กระทําผิดมาควบคุมและลงโทษเพ่ือไม ให�มีโอกาสได�กระทําผิดอีก เพ่ือให�เข็ดหลาบ ไม ให�ผู�อ่ืนเอาเยี่ยงอย าง เปXนวัตถุประสงคTของการยับยั้งดังกล าวมาแล�ว ในประการท่ีสอง หมายถึง การปqองกันบุคคลท่ีกระทําผิดไม ให�ประกอบอาชญากรรมซํ้าสองอีก โดยวิธีการแก�ไขผู�กระทําผิดให�กลับตนเปXนพลเมืองดี ในขณะท่ีบุคคลนั้นอยู ในระหว าง การต�องโทษ ประเด็นนี้จึงใช�หลักการอบรมฟ��นฟูจิตใจ (Rehabilitation) เปXนสําคัญ โดยสรุปปfญหาการเกิดอาชญากรรมต างๆ นั้นเกิดจากสาเหตุแห งการกระทําผิดท่ีแตกต างกันไป ตามแต กรณีของการกระทําผิดในแต ละบุคคลหรือแต ละกรณีหรือแต ละพฤติการณTแห งคดี โดยท่ีศาสตรTทางอาชญาวิทยาต างๆ ได�อธิบายถึงสาเหตุแห งการกระทําผิดท่ีแตกต างกัน ซ่ึงอาจจะข้ึนอยู กับว าในขณะเกิดเหตุการณTนั้นเปXนยุคใดสมัยใด และมีความเชื่อ ค านิยม วัฒนธรรม สังคมขณะนั้นเปXนอย างไร ดังนั้น ในการอธิบายสาเหตุของการกระทําผิดก็เช นกันจําเปXนต�องนํา ทฤษฎีและแนวคิดต างๆ มาประยุกตTใช�อธิบายให�เข�ากับภาวะของเหตุการณTให�เปXนไปอย างปfจจุบัน เพ่ือท่ีจะได�ทราบสาเหตุท่ีแท�จริงแห งการกระทําผิดซํ้าและหาแนวทางแก�ไขทันกับเหตุการณTสังคมปfจจุบัน  2.3 แนวคิดอิทธิพลของครอบครัวท่ีส,งผลต,อการกระทําผิดซํ้า  ครอบครัวเปXนสถาบันท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะอบรมขัดเกลา และมีอิทธิพลต อลักษณะบุคลิกภาพของคนเรา แสงสุรียT สําอางคTกูล และมุกดา ชาติบัญชาชัย (2524) ซ่ึงในการพัฒนามนุษยTนั้นสังคมมีบทบาทในการถ ายทอดคุณลักษณะค านิยม ทัศนคติ และความเชื่อ สังคมจะหล อหลอมบุคลิกภาพของมนุษยTโดยการท่ีมนุษยTจะรับและถ ายทอดสิ่งต างๆ จากสังคมมาโดยกระบวนการสังคมประกิต 



20 (Socialization Process) หน วยแรกของสังคมท่ีเปXนตัวแทนสถาบันสังคมในการถ ายทอดค านิยม ทัศนคติ และคุณลักษณะต างๆ ของสังคมให�แก สมาชิกของสังคมนั้น คือครอบครัว ฉะนั้นครอบครัวจึงเปXนหน วยของสังคมหรือองคTกรท่ีมีความสําคัญอย างยิ่งต อการสร�างและพัฒนาประชากรของสังคมครอบครัวในความหมายทางสังคมวิทยา คือ รูปแบบของการท่ีบุคคล 2 คน หรือกลุ มบุคคลสร�างแบบ (Pattern) หรือโครงสร�าง (Structure) ของการอยู ร วมกัน ครอบครัวในความหมายของนักจิตวิทยา คือ สถาบันทางสังคมแห งแรกท่ีมนุษยTสร�างข้ึนจากความสัมพันธTท่ีมีต อกันเพ่ือเปXนตัวแทนของสถาบันสังคมภายนอกท่ีจะปลูกฝfงความเชื่อค านิยม และทัศนคติกับสมาชิกรุ นใหม ของสังคมท่ีมีชีวิตอุบัติข้ึนในครอบครัวครอบครัวจึงมีความสําคัญต อ สมาชิกทุกคนในครอบครัว มีผลต อการพัฒนาตนในทุกด�านของแต ละบุคคลเปXนอย างมาก เพราะครอบครัวเปXนสถาบันทางสังคมสถาบันแรกของมนุษยTและมีความสําคัญต อสมาชิกของครอบครัว ในประเด็นหลักดังต อไปนี้ (กลุ มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัยสํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑT กรมราชทัณฑT, 2552) 1) ความสําคัญของความสัมพันธTระหว างแม กับลูก ซ่ึงปรากฏในทุกลักษณะของครอบครัวอย างน�อยท่ีสุดเม่ือเด็กอยู ในวัยทารก 2) ความสําคัญของความสัมพันธTระหว างสามีภรรยาถ�าความสัมพันธTท่ีดีครอบครัวก็จะม่ันคง และสร�างสรรคT สมาชิกในครอบครัวก็จะพัฒนาไปสู ความสําเร็จในชีวิต 3) ความสําคัญในหน�าท่ี 4 ประการของครอบครัวท่ีมีต อบุคคลจะปรากฏในทุกวัฒนธรรม คือ ให�บทเรียนในการต อสู�ชีวิต บทบาททางเพศท้ังชายและหญิง ค านิยม ทัศนคติในการประกอบอาชีพและสุนทรียภาพแห งชีวิต อิทธิพลของครอบครัวต อการพัฒนาทางจริยธรรม ครอบครัวเปXนสถาบันท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลต อการพัฒนาจริยธรรมให�แก  เด็ก ซ่ึงวัยเด็กเปXนรากฐานของชีวิต เด็กท่ีอาศัยอยู กับพ อแม ท่ีมีอาชีพไม สุจริต หรือเปXนอาชญากร เขาย อมมีแนวโน�มท่ีจะมีบุคลิกภาพเปXนอันธพาล เพราะเด็กเลียนแบบจากพ อแม และบางครั้งพ อแม ก็ส งเสริมให�มีพฤติกรรมผิดกฎหมายสําหรับเด็กชายท่ีไม กระทําผิด พบว า มักอยู กับพ อแม ของตน และพ อให�ความรักความอบอุ นมากกว าแม  เด็กก็ผูกพันกับพ อ ถ�าพ อไม ประพฤติผิดเปXนตัวอย างเด็กย อมจะพัฒนาความประพฤติไปในทางท่ีสังคมยอมรับ จะเห็นว าการได�รับความรักความอบอุ นจาก พ อแม เปXนสิ่งสําคัญท่ีจะช วยส งเสริมพัฒนาการของอุปนิสัยและเหนี่ยวรั้งการกระทําได�มาก การขาดความรักความอบอุ นมักเกิดจากครอบครัวลักษณะต างๆ ดังต อไปนี้ซ่ึงอาจส งผลให�เด็กเติบโตกลายเปXนผู�ใหญ ท่ีมีปfญหาด�านบุคลิกภาพ เปXนอันธพาล และกระทําผิดกฎหมายในท่ีสุด (กลุ มงาน พัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัยสํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑT กรมราชทัณฑT, 2552) 1) ครอบครัวยุ งเหยิง คือ พ อแม ทะเลากัน พ่ีน�องชิงดีชิงเด นกันมาก เพราะพ อแม รัก ลูกไม เท ากัน และใช�อํานาจไม ถูกทาง เช น ผลการศึกษาของกลูเอต สรุปได�ว าท้ังพ อและแม ของเด็กกระทํา



21 ผิดใช�วิธีการควบคุมความประพฤติของลูกชายด�วยการลงโทษทางร างกายมากท่ีสุด 2) ครอบครัวแตกแยก คือ พ อแม หย าร�างหรือตายจากกันแล�วมีคู ใหม  ซ่ึงไม ให�ความอบอุ นแก เด็กแทนพ อแม ท่ีแท�จริงเด็กจึงว�าเหว  ไม มีตัวอย างท่ีเขายอมรับ จึงขาดท่ียึดเหนี่ยว ทางใจ แม�กระท่ังครอบครัวท่ีพ อแม ห างเหินจากลูกไปในช วงวัยเด็กตอนต�น เช น ไปราชการทหาร ไปศึกษาต อต างประเทศ เปXนต�น จึงไม มีตัวแทนของพ อแม  ลูกจึงขาดตัวอย างการประพฤติตามบทบาททางเพศในขอบเขตท่ีเหมาะสม เม่ือเปXนเช นนี้เด็กจึงประพฤติรุนแรงมากเกินไปจนกล�ากระทําผิดกฎหมาย 3) ครอบครัวเจ�าระเบียบเกินไป เด็กย อมอึดอัดใจ ไม รู�สึกว าได�รับความรักความ อบอุ น 4) ครอบครัวประคบประหงมเกินไป ทําให�เด็กทําตามความต�องการของตนเอง โดยไม นึกถึงความเดือนร�อนท่ีจะเกิดข้ึนยับยั้งอะไรไม ค อยได�เพราะไม เคยถูกฝyกให�อดทนและควบคุมอารมณT 5) ครอบครัวท่ีมีภารกิจมากจนไม มีเวลาเอาใจใส ลูกก็เท ากับลูกถูกทอดท้ิง ให�ว�าเหว อาจทําผิดเพ่ือดึงดูดความสนใจหรือประชดสังคม โรเจอรT (Roger อ�างถึงใน โสภา พิชญะโสภณ, 2542) ได�แบ งประเภทการอบรมเลี้ยงดูท่ีมีอิทธิพลต อบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลออกเปXน 3 แบบ คือ 1) การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (Democracy) หมายถึง วิธีการปฏิบัติของพ อแม หรือผู�ปกครองท่ีทําให�เด็กมีความรู�สึกว าตนเองได�รับการปฏิบัติด�วยความยุติธรรม ไม ตามใจ หรือเข�มงวดจนเกินไป พ อแม ให�ความรัก ความอบอุ น มีเหตุผล ยอมรับความสามารถและความคิดเห็นของเด็ก เป�ดโอกาสให�เด็กได�มีส วนร วมรับรู�ในกิจกรรมบางอย าง ส งเสริมให�เด็กมีอิสระในการตัดสินใจ และแก�ปfญหาด�วยตนเองมีความเปXนตัวของตัวเอง และให�ความร วมมือกับเด็กตามโอกาสท่ีเหมาะสม 2) การอบรมเลี้ยงดูแบบให�ความคุ�มครองมากเกินไป (Over Protection) หมายถึง วิธีการปฏิบัติของพ อแม หรือผู�ปกครองท่ีทําให�เด็กมีความรู�สึกว าตนเองไม ได�รับอิสระเท าท่ีควร ไม ได�ทําในสิ่งท่ีตนเองต�องการ หรือทําอะไรด�วยตนเอง ต�องปฏิบัติตามระเบียบวินัยท่ีพ อแม กําหนดไว�ถูกควบคุมและอยู ในสายตาหรือคุ�มครองปqองกันให�ความช วยเหลืออยู ตลอดเวลาไม มีความเปXนตัวของตัวเอง และมีความรู�สึกว าตนเองเปXนเด็กอยู เสมอ 3) การอบรมเลี้ยงดูแบบปล อยปละละเลย (Rejection) หมายถึง วิธีการปฏิบัติของพ อแม หรือผู�ปกครองท่ีทําให�เด็กมีความรู�สึกว าตนเองถูกเกลียดชัง ไม ได�รับความเอาใจใส สนับสนุนหรือให�คําแนะนําช วยเหลือเท าท่ีควร มักใช�วิจารณT ตําหนิ ลงโทษท่ีรุนแรง และปราศจากเหตุผลไม ให�ความสนิทสนมเปXนกันเองและปล อยปละละเลยความเปXนอยู  โดยสรุป สถาบันครอบครัว เปXนสถาบันพ้ืนฐานแรกท่ีสุดและมีความสําคัญยิ่งของ สังคม เพราะสถาบันท่ีเปXนจุดเริ่มต�นของสถาบันท้ังหลายในอดีตก อนนั้นสถาบันครอบครัว ทําหน�าท่ีเปXนท้ังสถาบันการศึกษา สถาบันเศรษฐกิจ และสถาบันการปกครอง หรืออธิบาย ได�ว าสถาบันครอบครัวทําหน�าท่ีให�การศึกษาและความรู� นอกจากนี้ยังทําหน�าท่ีในด�านเศรษฐกิจ และปฏิบัติหน�าท่ีในการอบรม



22 สั่งสอนสมาชิกของครอบครัวให�เปXนพลเมือง แต ในปfจจุบันสถาบันการศึกษาและสถาบันเศรษฐกิจ ได�เข�ามามีบทบาทปฏิบัติหน�าท่ีแทนสถาบันครอบครัวในด�านการให�การศึกษาแก สมาชิกของสังคม และผลิตเครื่องอุปโภคและบริโภคข้ึนจําหน ายแก สมาชิกในสังคม บทบาทในด�านดังกล าวของสถาบันครอบครัวจึงลดลงไป ปfญหาการกระทําผิดต างๆ สถาบันครอบครัวจึงมีเปXนส วนสําคัญท่ีมีอิทธิพลต อการเกิดปfญหานั้นๆ  2.4 แนวคิดอิทธิพลของเศรษฐกิจท่ีส,งผลต,อการกระทําผิดซํ้า  ระบบเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจส งผลกระทบต อสังคม ประชากร การศึกษาและผลิตภาพของแรงงาน การท่ีภาครัฐบาลไทยเลือกดําเนินนโยบายพัฒนาเศรษบกิจแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมท่ีเน�นการส งออก ส งเสริมการลงทุนของต างชาติและทุนขนาดใหญ  เช น การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑTมวลรวมของประเทศ (GDP : Gross Domestic Product) มากกว าการกระจายการพัฒนาอย างสมดุลและเปXนธรรม ทําให�เศรษฐกิจภาคบริการและอุตสาหกรรมในเมืองเติบโตและมีการจ�างงานเพ่ิมข้ึนในอัตราสูงกว าเศรษฐกิจภาคเกษตรและชนบท และทําให�การกระจายทรัพยTสินและรายได�ระหว างประชาชนกลุ มต างๆ มีความเหลื่อมล้ําตํ่าสูงมากข้ึน ประชากรจากภาคเกษตร โดยเฉพาะภาคอีสานท่ีมีประชากรมากท่ีสุดและยากจนท่ีสุด อพยพไปทํางานในเขตปริมณฑลภาคตะวันออกและจังหวัดท่ีเปXนศูนยTกลางเศรษฐกิจในภาคใต�และภาคอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน ประชากรเมืองท่ัวท้ังประเทศมีสัดส วนเพ่ิมข้ึน ชนบทเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตจากเกษตรกรรม ผสมผสานแบบพ่ึงตนเองได�ไปเปXนการปลูกพืชเชิงเด่ียวเพ่ือขายเพ่ิมข้ึนมาก รวมท้ังเกษตรกรต�องหารายได�นอกภาคเกษตรมาซ้ือสิ่งของต างๆ เพ่ิมข้ึน ครอบครัวขยายท่ีมีคน 3 รุ นอยู ร วมกัน เปลี่ยนเปXนครอบครัวเด่ียวและครอบครัวท่ีแยกกันอยู มากข้ึน เช น พ อแม ไปทํางานในเมือง ส งลูกไป ให�ปูu ย า ตา ยาย ในชนบทเลี้ยงดู พ อแม หย าร�างแยกกันอยู เพ่ิมข้ึน (วิทยากร เชียงกูล, 2555)  การศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมและโครงสร�างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ไม สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย างยั่งยืน เศรษฐกิจไทยยังคงพ่ึงพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ท้ังการส งออกสินค�า การลงทุน และการนําเข�าพลังงานจากต างประเทศอย างมาก จึงมีความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปfจจัยแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงการขยายตัวทางเศรษฐกิจข้ึนอยู กับปfจจัยการผลิตด้ังเดิม โดยเฉพาะทุนและแรงงานราคาถูกท่ีมีผลิตภาพการผลิตตํ่า เปXนอุปสรรคต อการเพ่ิมความสามารถในการแข งขันในตลาดโลก ขณะท่ีเศรษฐกิจในประเทศยังมีความเหลื่อมล้ํา ประชาชนระดับฐานรากซ่ึงส วนใหญ อยู ในภาคเกษตรมีรายได�น�อยเม่ือเทียบกับนอกภาคเกษตร ประสบความยากจนและมีปfญหาหนี้สินรุงรัง (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ ฉบับท่ี 11, 2554) จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีทําให�ประชากรส วนใหญ ของประเทศประสบกับ ความ



23 ยากจน มีการแข งขันกันสูงในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิต ครอบครัวหย าร�าง แยกกันอยู มากข้ึน เด็กและเยาวชนมีโอกาสท่ีจะอยู ใกล�ชิดพ อแม น�อยลง ขาดการเลี้ยงดู อบรมสั่ง สอนจากพ อแม มากข้ึนก อให�เกิดความเครียด ความกังวล การขาดความอบอุ น และความเชื่อม่ันมากข้ึน ก อให�เกิดปfจจัยเสี่ยงท่ีจะทําให�เด็กและเยาวชน มีพฤติกรรมเบ่ียงเบน คือ เกเร ไม เอาใจใส ต อ การเรียน ขาดแบบอย างท่ีดี และหันไปพ่ึงเพ่ือนๆ ตามธรรมชาติของวัยรุ น เม่ือเกิดความเครียดหรือมีปfญหาท่ีแก�ไม ได� แทนท่ีจะพ่ึงผู�ปกครองหรือพ อแม ท่ีอยู ห างไกล และวุ นวายอยู กับการทํามาหากิน จนลืมท่ีจะมีเวลาให�กับลูก หรือบางคนต�องกระเสือกกระสนด้ินรนช วยตนเองจนไม มีความสามารถ เพียงพอท่ีจะเปXนท่ีพ่ึงของลูกๆ ได� ทําให�เด็กและเยาวชนท่ีอยู ในครอบครัวลักษณะนี้ท่ีมีความยากจน และขาดความรักความอบอุ นตลอดจนแบบอย างท่ีดี จึงหันไปคบเพ่ือนเชื่อเพ่ือนมากกว า พ อและแม หากเพ่ือนท่ีคบเปXนคนดีก็โชคดีไป แต หากเพ่ือนไม ดีติดอบายมุข เด็กและเยาวชนก็จะพลอยเสียหายไปด�วย เช น คบเพ่ือนท่ีเสพยาเสพติด ขายยาเสพติดในท่ีสุดเด็กและเยาวชนนั้นๆ ก็จะติดยาเสพติดไปด�วย เด็กๆ ขาดการอบรมดูแลเก่ียวกับเรื่องความมีวินัยในตเอง การช วยเหลืองานบ�าน การอดทนรอคอย การรู�จักความเพียงพอ ผลักดันให�เกิดความต�องการ ความอยากเกินความจําเปXน ใจร�อน สิ่งเหล านี้เปXนผลจากเศรษฐกิจของครอบครัวท่ีพ อแม ต�องด้ินรน แสวงหาจน ลืมภาระหน�าท่ีของพ อแม ไป สิ่งท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนเหล านี้เปXนตัวผลักดันอย างหนึ่งต อภาวะเสี่ยงในการเสพยาและปfญหาการกระทําผิดซํ้าซากท่ีตามมาอย างต อเนื่องต อไป โดยสรุปปfจจัยทางด�านเศรษฐกิจ คือรายได�ของครอบครัวท่ีมีความแตกต างกัน โดยเฉพาะครอบครัวท่ีมีความยากจนและผู�ใช�แรงงาน ชนชั้นล างท่ีมีความยากไร� และผู�ใช�แรงงานซ่ึงมีรายได�ไม เพียงพอท่ีจะใช�จ ายในการดําเนินชีวิต ทําให�เกิดการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจําเปXน ซ่ึงจะพบว าปfญหาอาชญากรรส วนใหญ มาจากบุคคลในครอบครัวเหล านี้ โดยมักจะกระทําความผิดในข�อหาลักทรัพยT และปfญหายาเสพติด เปXนปfญหาหลัก โดยบุคคลเหล านี้ต างก็มีการกระทําผิดซํ้าเม่ือได�รับอิสรภาพซ่ึงเปXนปfญหาสําคัญท่ีมีส วนมาจากเศรษฐกิจของครอบครัว  2.5  แนวคิดอิทธิพลของสังคมและชุมชนท่ีส,งผลต,อการกระทําผิดซํ้า  สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑT กรมราชทัณฑT(2549)สภาพสังคมท่ีส งผลต อการกระทําความผิดพัฒนาการทางสังคมของแต ละบุคคลเริ่มต�นสร�างความสัมพันธTทางสังคมเปXนครั้งแรกในครอบครัว โดยการปฏิสัมพันธTกับบิดามารดาและญาติพ่ีน�อง ต อมาเม่ือโตข้ึนจึงเพ่ิมเพ่ือนโรงเรียน และชุมชน พัฒนาการด�านอารมณTและค�านบุคลิกภาพของเด็กจะช วยให�เด็กปรับตัวในสังคมได� ซ่ึงหมายความว าเขาจะปรับตัวในสังคมได�ดีเพียงไร ข้ึนอยู กับพัฒนาการทางอารมณTและบุคลิกภาพของเขานั้นเอง เนื่องจากทุกคนต�องเปXนสมาชิกในสังคม ฉะนั้นในทํานองเดียวกัน สังคมก็จะมีส วนเข�ามามี



24 อิทธิพลต อพัฒนาการทางอารมณTและบุคลิกภาพของเด็กตามระดับวุฒิภาวะ ซ่ึงพัฒนาการต างๆ เหล านี้จะส งผลต อตัวเขาเม่ือเติบโตข้ึนเปXนผู�ใหญ  การท่ีมนุษยTทุกคนต�องอาศัยอยู ในสังคมและเปXนสมาชิกของสังคม สังคมในท่ีนี้คือท่ีรวมของผลทางเศรษฐกิจ (Economic Production) รัฐบาล (Government) ครอบครัว (Family Life) ศาสนา (Religion) และสิ่งอ่ืนๆด�วยเหตุนี้มนุษยTจึงเปXนสมาชิกของสังคมทําให�มนุษยTมีความสัมพันธTต อสังคมอย างใกล�ชิดต้ังแต แรกเกิด ฉะนั้น พฤติกรรมของมนุษยTนั้นก็เปXนอิทธิพลของสังคมท้ังสิ้น มนุษยTเม่ืออาศัยอยู ในสังคมใดๆ ก็มักมีค านิยมตามสังคมนั้นๆ เพราะเขากลัวถูกกล าวหาว าเปXนคนหัวเก า คนไร�ศีลธรรมหรือพวก ถ วงความเจริญ ค านิยมของสังคมนี้มีอิทธิพลต อพัฒนาการทางสังคมของมนุษยTมากท่ีสุด องคTประกอบในการสร�างค านิยมทางสังคม ประกอบด�วย (สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑT กรมราชทัณฑT, 2552) 1) การเลี้ยงดูซ่ึงเริ่มจากบ�าน การวางกฎเกณฑTพฤติกรรมของบิดามารดา ความสัมพันธTของคนในครอบครัวอย างใกล�ชิด ค านิยม และทัศนคติของสมาชิกในครอบครัว 2) สิ่งแวดล�อมในกลุ มชนท่ีเขาอาศัย ตลอดจนสื่อสารมวลชนต างๆ ค านิยม ทัศนคติของชนหมู เดียวกัน 3) สถาบันการศึกษา ได�แก  ค านิยมของสถาบันและแนวทางการศึกษา วิธีการให�การศึกษา 4) กลุ มเพ่ือน (PeerGroup) ได�แก  การรวมตัวเปXนกลุ ม การสร�างค านิยมร วมกันระหว างกลุ ม 5) สถาบันการปกครอง (Government) ได�แก  ค านิยมทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิการเมือง 6) ระดับวุฒิภาวะและพัฒนาการด�านต างๆ อันเปXนส วนเฉพาะบุคคลว าสามารถท่ีจะปรับตัวเข�ากับสังคมระดับใดได�แค ไหน  ตามทฤษฎีนิเวศวิทยามีการศึกษาท่ีกระทํากันมากก็คือ การศึกษาพ้ืนท่ีท่ีมีการกระทํา ความผิดของเด็กและเยาวชนและอาชญากรรม โดยเฉพาะตามเมืองใหญ ๆ จะมีการกระทําความผิด ของเด็กและเยาวชนและอาชญากรรมมากในบริเวณท่ีอยู ใกล�ชิดกับแหล งอุตสาหกรรมหรือแหล ง ธุรกิจการค�า คือ บริเวณชุมชนแออัด ซ่ึงเปXนบริเวณท่ีมีความเสื่อมท้ังทางกายภาพและทางสังคม เบอรTนารTด แลนเดอรT (Bernard Lander อ�างถึงใน สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑT กรมราชทัณฑT, 2552) ได�วิเคราะหTการกระทําความผิด ของเด็กและเยาวชนในเมืองบัลติมอรT (Baltimore) ไว�ว า การใช�สถิติเพ่ือวัดการกระทําความผิดของ เด็กและเยาวชนทําให�พบว าปfจจัยท่ีเปXนเครื่องชี้การกระทําความผิดของบุคคลในสังคมก็คือสภาพสังคมและชุมชนท่ีไร�บรรทัดฐานและการขาดความม่ันคงทางสังคม ซ่ึงทําให�เกิดการกระทําผิดและมีผลทําให�การกระทําผิดนั้นเกิดข้ึนซํ้าๆ อีกเช นกัน  โดยสรุปการกระทําผิดของบุคคลนั้นมีอัตราการกระทําความผิดแตกต างกันออกไป โดยการ



25 กระทําความผิดของบุคคลจะมีจํานวนสูงมากในท�องท่ีท่ีเปXนย านสลัมและย านธุรกิจ โดยเฉพาะอย างยิ่งย านท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอันได�แก  ย านท่ีมีการอพยพ ซ่ึงเปXนเขตของธุรกิจ ซ่ึงเปXนการแสดงให�เห็นถึงความสัมพันธืของสิ่งแวดล�อม ชุมชน และสังคมท่ีมีผลต อการกระทําผิดของบุคคลนั้นเอง  2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง พงษTกฤษณT มงคลสินธุT (2561) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปfจจัยท่ีมีความสัมพันธTกับการกระทําผิดซํ้าในคดียาเสพติด การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคTเพ่ือศึกษาปfจจัยท่ีสัมพันธTกับการกระทําผิดซํ้าในคดียาเสพติด เพ่ือเปรียบเทียบกันระหว างปfจจัยภายในกับปfจจัยภายนอก และเพ่ือเสนอเแนวทางในการแก�ไขปfญหาเก่ียวกับการกระทําผิดซํ้าในคดียาเสพติด ใช�วิธีการวิจัยแบบวิธีผสม (Mixed Method) โดยสัมภาษณTเชิงลึก ผู�ทรงคุณวุฒิและผู�กระทําผิดรวมกัน 6 คน และใช�แบบสอบถามเก็บข�อมูลจากผู�กระทําผิดจํานวน 400 คน ทําการวิเคราะหTข�อมูลด�วยสถิติพรรณนาและสถิติอ�างอิง เช น ค าร�อยละ ค าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค า t-test, F-test, Chi-square, Logistic Regression เปXนต�น ผลการศึกษาพบว า เม่ือพิจารณาปfจจัยเรียงลําดับไปทีละด�านแล�ว พบว ามีปfจจัยเพียง 2 ด�านจากท้ังหมด 7 ด�าน คือด�านความสัมพันธTในครอบครัวและด�านสภาพทางเศรษฐกิจสังคมเท านั้นท่ีมีความสัมพันธTกับการกระทําผิดซํ้าในคดียาเสพติด สําหรับปfจจัยภายในท่ีนําเอาปfจจัยมารวมกลุ มกันประกอบด�วย การเห็นคุณค าในตัวเอง การคบเพ่ือน สุขภาพจิต และความสัมพันธTในครอบครัวแล�ว พบว าปfจจัยภายในดังกล าวนี้ ไม มีความสัมพันธTกับการกระทําผิดซํ้า ในทางตรงกันข�ามปfจจัยภายนอกท่ีประกอบด�วย สภาพทางเศรษฐกิจสังคม นโยบายยาเสพติด และการปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมพบว าปfจจัยภายนอกดังกล าวมีความสัมพันธTกับการกระทําผิดซํ้า แต ถึงกระนั้นถ�าหากพิจารณาโดยรวมปfจจัยท้ัง 7 ด�านเข�าด�วยกันแล�ว จะพบว าปfจจัยโดยรวมท้ังหมดไม มีความสัมพันธTกับการกระทําผิดซํ้า อัคคกร ไชยพงษT (2557) ศึกษาเรื่อง การพัฒนากลยุทธTการปqองกันและแก�ไขปfญหาการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังชายในเรือนจํา เขต 8 ผลการวิจัยพบว า สาเหตุการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังชายในเรือนจําเขต 8 มาจากขาดการขัดเกลา และขาดความอบอุ นจากครอบครัว ความคึกคะนอง กลุ มเพ่ีอน ไม ได�รับความไว�วางใจจากสังคม อาศัยอยู ในแหล งเสื่อมโทรม และยาเสพติด รายได�ของครอบครัวตํ่า พ้ืนท่ีในเรือนจําคับแคบและการศึกษาตํ่า สําหรับมาตรการและการแก�ไขปfญหาครอบครัวต�องแก�ไข โดยให�อภัย ดูแลให�คําปรึกษา เปXนแบบอย างท่ีดี องคTกรทางสังคมต�องร วมมือกันแก�ไข ให�การยอมรับ และร วมมือกันกําจัดอบายมุข จัดหาอาชีพและจัดต้ังกองทุนเพ่ือช วยเหลือให�กําลังใจ ไม ตําหนิยกย องการทําความดี มีกฎหมาย ล�างมลทิน เรือนจําต�องปรับปรุงด�านพ้ืนท่ี สวัสดิการ และการให�การศึกษา  



26 นุชนาฏ  มุกุระ (2554) ศึกษาเรื่องปfจจัยท่ีมีอิทธิพลต อการกระทําผิดซํ้าในคดียาเสพติดของผู�ต�องขังเรือนจํากลางเชียงใหม    ผลการศึกษาพบว า ปfจจัยท่ีมีอิทธิพลต อการกระทําผิดซํ้าในคดียาเสพติดของผู�ต�องขังดังกล าว มาจากปfจจัยด�านสภาพแวดล�อม ท้ังด�านครอบครัว สังคม ชุมชน การคบเพ่ือน และเศรษฐกิจ คือ ด�านครอบครัว หากครอบครัวขาดความอบอุ น ขาดการอบรมเลี้ยงดูเอาใจใส  ทําให�ง ายต อการถูกชักจูงจากกลุ มคนท่ีเก่ียวข�องกับยาเสพติด รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ การคบเพ่ือน สภาพของสังคมและชุมชน เม่ือผู�ต�องขังพ�นโทษออกมา ต�องประสบกับปfญหาด�านสภาพจิตใจ ความวิตกกังวลกลัวสังคมไม ให�การยอมรับ การตกงาน ถูกปฏิเสธจากสถานท่ีทํางาน ทําให�ขาดรายได�ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ส งผลให�กลับไปกระทําผิดซํ้า นอกจากนั้น ปfจจัยด�านบุคลิกภาพท้ังบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบแสดงออก ต างมีอิทธิพลต อการกระทําผิดซํ้าเช นกัน สําหรับปfจจัยส วนบุคคลเฉพาะการศึกษา อาชีพ และรายได� ล�วนมีอิทธิพลต อการกระทําผิดซํ้าด�วย ส วนปfจจัยส วนบุคคลด�านอายุและจํานวนบุตร ไม มีอิทธิพลต อการกระทําผิดซํ้า ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี และอุนิษา เลิศโตมรสกุล (2553) ศึกษาเรื่องปfจจัยท่ีมีผลต อการกระทําผิดซํ้าคดียาเสพติด : กรณีศึกษาผู�กระทําผิดร�ายแรงและมีโทษสูง และต�องดูแลเปXนพิเศษผลจากการศึกษาวิจัยพบว า คนท่ีมีลักษณะต างๆ ดังต อไปนี้จะมีการ กระทําผิดซํ้าหรือค�ายาเสพติดซํ้า มากกว าคนท่ีมีลักษณะตรงกันข�าม คือ การควบคุมตัวเองตํ่ามากๆ (Self Control) มีอารมณTวู วาม มีเครือข ายในการซ้ือขายยาเสพติดมาก มีบุคลิกภาพแบบต อต�านสังคมสูง (Anti Social Behavior) มองเห็นแต ผลตอบแทนท่ีเปXนตัวเงินสูงหรือมองเห็นช องทางท่ีจะกระทําผิดสูง ปฏิเสธความรับผิดชอบต อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนสูง (Denial of Injury) มีความผูกพันกับพ อแม  ครอบครัวตํ่า ปฏิเสธความรับผิดชอบต อการกระทําท่ีเกิดข้ึนสูง (Denial of Responsibility) มีความเชื่อในเรื่องศาสนาตํ่า (ไม เชื่อในเรื่องการทําดีได�ดี ทําชั่วได�ชั่ว ไม เกรง กลัวต อบาป) วีระชัย เหล าลงอินทรT เกรียงศักด์ิ ไพรวรรณ สุวกิจ ศรีปfดถา และพัชนีบูระพันธT (2552) ศึกษาเรื่อง การกระทําความผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําจังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว า  สภาพแวดล�อมการดํารงชีวิตนอกเรือนจําท่ีผู�ต�องขังทําความผิดติดคุกซํ้า 3 อันดับแรก คือ เศรษฐกิจของครัวเรือนมีรายได�ต่ํา รายได�ไม แน นอนจากการรับจ�างท่ัวไป สภาพทางกายภาพของครอบครัวส วนใหญ เปXนโสดอาศัยอยู กับพ อแม และสิ่งแวดล�อมชุมชนท่ีอยู อาศัยมีแนวโน�มการพ่ึงพาอาศัยตามรูปแบบด้ังเดิมของชาวชนบทในชุมชนปfจจุบันน�อยลงท้ังชุมชนในชนบทและในเมือง ตามลําดับ การเปรียบเทียบการกระทําความผิดซํ้าของผู�ต�องขัง พบว า ระดับการศึกษา และจํานวนครั้งท่ีกระทําความผิดมีผลต อการกระทําความผิดซํ้าแตกต างกันอย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส วนผู�ต�องขังท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพสมรสระยะเวลาต�องโทษ อาชีพก อนต�องโทษ ฐานะทางครอบครัว บุคคลท่ีดูแลก อนต�องโทษและสภาพแวดล�อมในชุมชนแตกต างกันมีการกระทําความผิดซํ้าไม แตกต าง  



27 จันทิรา จินดามาตยT (2550) ศึกษาปfจจัยท่ีมีความสัมพันธTกับการกระทําผิดซํ้า ของผู�ต�องขังหญิงะศึกษาเฉพาะกรณีทัณฑสถานหญิงชลบุรี มีวัตถุประสงคTเพ่ือศึกษาลักษณะท่ัวไป ท่ีมีผลต อการกระทําผิดซํ้า และปfจจัยท่ีมีความสัมพันธTกับการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังใน ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเปXนแบบสอบถาม กลุ มประชากรเปXนผู�ต�องขังหญิง ท่ีต�องโทษอยู ในทัณฑสถานหญิงชลบุรีและกระทําความผิดซํ้า จํานวน530 คน ผลการศึกษาพบว า ผู�ต�องขังหญิงท่ีกระทําผิดซํ้าส วนใหญ อายุไม เกิน 30 ป{ มีการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษา มีสถานภาพโสด และก อนถูกจับกุมประกอบอาชีพรับจ�าง ผู�ต�องขังหญิงส วนใหญ มีความสัมพันธT ระหว างสมาชิกในครอบครัวทะเลาะเบาะแว�งกันเปXนประจํา บิดามารดาเสียชีวิต ผู�ต�องขังหญิงส วน ใหญ มีพฤติกรรมท่ีไม เก่ียวข�องกับอบายมุข โดยพักผ อน อยู กับบ�าน และลักษณะท่ีอยู อาศัยเปXน แหล งชุมชนแออัด ผู�ต�องขังหญิงส วนใหญ กระทําผิดครั้งแรกในฐานความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ปfจจัยท่ีมีความสัมพันธTกับการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังหญิง ได�แก  สถานภาพ อาชีพก อนถูกจับกุม กล าวคือผู�หญิงท่ีมีสถานภาพโสดจะกระทําผิดซํ้ามากกว าผู�หญิงท่ีมีครอบครัวแล�ว ผู�หญิงท่ี ประกอบอาชีพรับจ�างจะกระทําผิดซํ้ามากว าอาชีพอ่ืน นิมิต จันทรTจารุ (2551) ศึกษาเรื่อง การกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขัง กรณีศึกษา เรือนจําพิเศษพัทยา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงคTเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขัง ในเรือนจําพิเศษพัทยา จังหวัดชลบุรี และศึกษาความสัมพันธTระหว างปfจจัยส วนบุคคลของผู�ต�องขัง ปfจจัยทางจิตวิทยาของผู�ต�องขัง ปfจจัยแวดล�อมภายในเรือนจํา และปfจจัยแวดล�อมภายนอกเรือนจํา เครื่องมือท่ีใช�เปXนแบบสอบถามและแบบมาตรประมาณค า กลุ มประชากร ท้ังผู�ต�องขังชายและหญิง  ท่ีกระทําผิดซํ้าต้ังแต  2 ครั้งข้ึนไป จํานวน 420 คน ผลการศึกษาปfจจัยส วนบุคคลของผู�ต�องขัง ซ่ึงแยกออกเปXน 2 ลักษณะคือ ลักษณะส วนบุคคล ประกอบด�วย เพศ อายุ ภูมิลําเนาเกิด ระดับ การศึกษา และลักษณะท่ีเก่ียวกับการต�องโทษ ประกอบด�วย สถานภาพสมรส อายุท่ีต�องโทษ ครั้งแรก อาชีพก อนต�องโทษครั้งหลังสุด และรายได�ก อนต�องโทษครั้งหลังสุด จากผลการทดสอบ สมมติฐานพบว า เพศของผู�ต�องขังมีความสัมพันธTกับจํานวนครั้งในการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขัง อย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เห็นว า ผู�ต�องขังเพศหญิง ร�อยละ 80.9 กระทําผิดซํ้าในครั้ง แรก และอัตราของผู�กระทําผิดครั้งท่ี 2-4 จะมีค าน�อยกว าผู�ต�องขังชายเปXนอย างมาก ในส วนของอายุ ปfจจุบัน ภูมิลําเนาเกิด ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพก อนต�องโทษครั้งหลังสุด และรายได� ก อนต�องโทษครั้งหลังสุด ไม มีความสัมพันธTกับจํานวนครั้งในการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขัง อย างมี นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สุวรรณ ใจคล องแคล ว (2546) ศึกษาเรื่อง “สาเหตุการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขัง เรือนจําพิเศษธนบุรี” โดยได�เก็บรวบรวมข�อมูลจากผู�ต�องขังชายท่ีกระทําความผิดซํ้าต้ังแต  2 ครั้งข้ึนไปท่ีเด็ดขาดแล�วทุกประเภทคดี ของเรือนจําพิเศษธนบุรี จํานวน 95 คน เก็บข�อมูลจากจากผู�ต�องขัง 



28 กระทําความผิดซํ้า ด�วยการสุ มตัวอย างแบบเปXนระบบ และส งแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถาม ด�วยตนเอง ผลการศึกษาพบว ากลุ มตัวอย างส วนใหญ มีอายุไม เกิน 25 ป{ กระทําผิดเปXนครั้งท่ี 2 มีการศึกษาเพียงระดับชั้นประถมศึกษา มีอาชีพรับจ�างรายวัน เคยเสพยาเสพติด ประเภท เมทแอมเฟตามีน(ยาบ�า) มีลักษณะของแหล งท่ีอยู อาศัยเปXนชุมชนแออัด (สลัม) ชอบเท่ียวเตร ยามคํ่าคืน เรียนรู�พฤติกรรมการกระทําผิดจากเพ่ือนมากท่ีสุด ต�องการเงินหรือทรัพยTสินเนื่องจากไม มี รายได�และว างงาน มีฐานะทางครอบครัวค อนข�างยากจน มีภาระหนี้สิน ก อนถูกจําคุกจะพักอาศัยอยู  กับบิดามารดาสนิทกับมารคามากกว า นอกจากนี้ยังพบว ากลุ มตัวอย างส วนใหญ มีบุคลิกภาพแบบ Extraversion (แสดงออก) กล าวคือ เปXนผู�ท่ีมีลักษณะชอบกิจกรรมแสดงออก มีนิสัยก�าวร�าว และ หวั่นไหว (Neuroticism) เปXนผู�มีลักษณะต่ืนเต�นง าย คิดมากมีความโน�มเอียงเปXนโรคประสาท เวชยันตT ลูกอินทรT (2545) ศึกษาเรื่องปfจจัยท่ีเปXนสาเหตุของการกระทําผิดซํ้าในคดีอุกฉกรรจTกรณีศึกษาผู�ต�องขังเรือนจํากลางสมุทรปราการ มีวัตถุประสงคTเพ่ือให�ทราบว ามีปfจจัย ใดเปXนเหตุจูงใจให�ผู�กระทําผิดหวนกลับมากระทําผิดซํ้าอีก เพ่ือนําเอาผลการศึกษานี้ไปเผยแพร ให� หน วยงานท่ีเก่ียวข�องหาทางแก�ไขปรับปรุงให�ผู�ต�องขังท่ีกระทําผิดซํ้าไม กระทําผิดซํ้าอีก เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษาคือ การสัมภาษณTแบบเจาะลึก จากกลุ มตัวอย างแบบเจาะจง จํานวน10 คน ผลการศึกษา พบว าผู�ต�องขังส วนใหญ กระทําผิดครั้งแรกในคดีเก่ียวกับทรัพยTผลมาจากการติดยา เสพติดประกอบอาชีพรับจ�างมีรายได�น�อย มีระดับการศึกษาตํ่า โดยส วนใหญ จบการศึกษาเพียง ระดับชั้นประถมศึกษา กระทําความผิดโดยอารมณTชั่ววูบ สภาพแวดล�อมท่ีอยู อาศัยจะอยู ในชุมชน แออัดย านอุตสาหกรรม การระบาดของยาเสพติดในชุมชนมีมาก ซ่ึงเอ้ือต อการกระทําความผิดจาก ผลของการกระทําผิดซํ้าจากการศึกษาผู�ต�องขังส วนใหญ เม่ือพ�นโทษจะกลับไปอยู กับครอบครัว บิดามารดา และอาศัยอยู ในชุมชนแออัดของยาเสพติด และด่ืมสุรากระทําผิดโดยอารมณTชั่ววูบ และขณะต�องโทษในเรือนจําการฝyกวิชาชีพไม ตรงกับความต�องการและความถนัดของผู�ต�องขัง เม่ือ พ�นโทษออกมาไม มีงานทําเพ่ือนในชุมชนชักชวนจึงกระทําความผิดซํ้าอีก 



บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย การวิจัยเรื่องการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําของจังหวัดแม�ฮ�องสอน มีวัตถุประสงค'1. ประชากร2. เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล3. ข้ันตอนการสร�างเครื่องมือวิจัย4. การเก็บรวบรวมข�อมูล5. การวิเคราะห'ข�อมูล6. สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห'ข�อมูล3.1 ประชากร ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ ผู�ต�องขังกระทําผิดซํ้าในเรือนจําจังหวัดแม�ฮ�องสอน และเรือนจําแม�สะเรียงจํานวน 152 คน 3.2 เครื่องมือท่ีใช ในการเก็บรวบรวมข อมูล การวิจัยครั้งนี้เป5นการศึกษาวิจัยท่ีเน�นการดําเนินงานเชิงปริมาณ ดังนั้นเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้จึงใช�แบบสอบถามท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึน และนําไปเสนอต�ออาจารย'ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกต�องและเพ่ือขอคําแนะนําปรับปรุงแก�ไขแบบสอบถามให�ถูกต�องเหมาะสมโดยแบบสอบถามแบ�งออกเป5น4ส�วนคือ ตอนท่ี 1 ข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถามได�แก� อายุ การศึกษา สถานภาพอาชีพ จํานวนครั้งท่ีกระทําผิด ฐานะครอบครัว การพักอาศัย และสภาพแวดล�อมในชุมชน ซ่ึงเป5นคําถามปลายปLด ประกอบด�วยข�อคําถามจํานวน 8 ข�อ ตอนท่ี 2 ข�อมูลสาเหตุการกระทําผิดซํ้าโดยเป5นคําถามปลายปLด ประกอบด�วยด�านครอบครัว ด�านเศรษฐกิจ และด�านสังคมและชุมชน โดยคําตอบย�อยท่ีแบ�งเป5น 5 ระดับ มีจํานวนข�อคําถามท้ังหมด 30 ข�อ ข�อคําถามมีลักษณะปลายปLด เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสาเหตุของการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําแห�งหนึ่งของจังหวัดแม�ฮ�องสอน และ 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของป1จจัยด�านครอบครัว ป1จจัยด�านเศรษฐกิจ และป1จจัยด�านสังคม  และชุมชนท่ีส�งผลต�อการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําแห�งหนึ่งของจังหวัดแม�ฮ�องสอนเป5นการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซ่ึงผู�วิจัยได�ดําเนินการตามข้ันตอนดังต�อไปนี้ 



30    ตอนท่ี 3 ข�อมูลการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําของจังหวัดแม�ฮ�องสอนโดยเป5นคําถามปลายปLด ประกอบด�วยคําตอบย�อยท่ีแบ�งเป5น 5 ระดับ มีจํานวนข�อคําถามท้ังหมด 10 ข�อ ข�อคําถามมีลักษณะปลายปLด   3.3 ข้ันตอนการสร างเครื่องมือวิจัย การสร�างเครื่องมือ ผู�วิจัยได�ดําเนินการสร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเป5นแบบสอบถามโดยมีข้ันตอนการสร�างแบบสอบถามตามลําดับดังนี้ 1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง แล�วนําผลการศึกษามาสร�างแบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารย'ท่ีปรึกษา 2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสร�างเครื่องมือ 3. สร�างเครื่องมือในการวิจัย 4. เสนอร�างเครื่องมือต�ออาจารย'ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและให�ข�อเสนอแนะ 5. นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแล�วเสนอให�ผู�เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) หรือความสอดคล�องระหว�างข�อความท่ีเขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพท'ท่ีกําหนดไว� โดยหาค�าดัชนีความสอดคล�อง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีค�าIOC ต้ังแต�.67–1.00 6. นําเครื่องมือไปทดลองใช� (Try out) กับประชากรเรือนจํากลางจังหวัดเชียงใหม� ซ่ึงไม�ใช�กลุ�มตัวอย�างจํานวน 30 คน แล�วนําผลการทดลองมาใช�คํานวณเพ่ือหาค�าความเท่ียง (Reliability) ด�วยวิธีการหาค�าความเชื่อม่ันของครอนบาค (Cronbach, 1970) เท�ากับ 0.887 7. นําเครื่องมือท่ีทดลองใช�แล�วเสนอท่ีอาจารย'ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงเครื่องมือให�ถูกต�องสมบูรณ'และจัดพิมพ'แบบสอบถามฉบับสมบูรณ'เก็บรวบรวมข�อมูลต�อไป  3.4 การเก็บรวบรวมข อมูล ผู�วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลตามแนวทางท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้คือการเก็บรวบรวมปริมาณโดย 1. ขอหนังสือจากสถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟLค ถึงหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือขอความอนุเคราะห'ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 2. ผู�วิจัยรวบรวมข�อมูล 3. ตรวจสอบความสมบูรณ'ของคําตอบ 4. จัดหมวดหมู�ของข�อมูล เพ่ือศึกษาวิเคราะห'ต�อไป 



31  3.5 การวิเคราะห+ข อมูล ผู�วิจัยนําข�อมูลท่ีได�จากการตอบแบบสอบถาม มาดําเนินการวิเคราะห'ข�อมูล โดยใช�โปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป ซ่ึงข�อมูลท่ีนํามาใช�วิเคราะห'นั้น นํามาจากแบบสอบถามท่ีเป5นฉบับท่ีสมบูรณ' นําคําตอบของแบบสอบถามมากรอกลงในโปรแกรมเพ่ือวิเคราะห'โดยหาค�าความถ่ี ค�าร�อยละ ค�าร�อยละ (Percentage) ค�าเฉลี่ย (Mean) และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐานโดยใช�การทดสอบไค – สแควร' (Chi – Square Test)แล�วนําเสนอในรูปตาราง  3.6 สถิติท่ีใช ในการวิเคราะห+ข อมูล 3.6.1 การวิเคราะห'สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis)  สถิติพ้ืนฐานท่ีใช�ในการวิเคราะห'ข�อมูลประกอบด�วยค�าร�อยละ (Percentage) ค�าเฉลี่ย (Mean) ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพ่ืออธิบายข�อมูลในส�วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม ได�แก� อายุ การศึกษา สถานภาพอาชีพ จํานวนครั้งท่ีกระทําผิด ฐานะครอบครัว การพักอาศัย และสภาพแวดล�อมในชุมชน ข�อมูลสาเหตุการกระทําผิดซํ้า ประกอบด�วย ด�านครอบครัว ด�านเศรษฐกิจ และด�านสังคมและชุมชน และข�อมูลการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําของจังหวัดแม�ฮ�องสอน วิเคราะห'โดยการแจกแจงความถ่ีและร�อยละ   3.6.2 การวิเคราะห'สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis)   ผู�วิจัยได�ใช�สถิติเชิงอ�างอิง การวิเคราะห'เพ่ือทดสอบความมีอิทธิพลหรือการส�งผลต�อกันระหว�างตัวแปรอิสระ สาเหตุการกระทําผิดซํ้า ประกอบด�วย ด�านครอบครัว ด�านเศรษฐกิจ และด�านสังคมและชุมชนกับตัวแปรตามคือ การกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําของจังหวัดแม�ฮ�องสอนและเพ่ือทดสอบถึงความแตกต�างท่ีตัวแปรอิสระดังกล�าวแต�ละตัวมีต�อตัวแปรตาม ดังนั้นสถิติท่ีใช�คือ การทดสอบไค – สแควร' (Chi – Square Test)  



บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล ป�จจัยท่ีส
งผลต
อการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําของจังหวัดแม
ฮ
องสอน มีผลการวิเคราะห'ข�อมูลนําเสนอตามวัตถุประสงค'ของการวิจัยและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ในการวิเคราะห'ข�อมูลครั้งนี้ผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห'ข�อมูลตามลําดับดังนี้ สัญลักษณ�ท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล เพ่ือให�เกิดความเข�าใจตรงกันชัดเจนในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห'ข�อมูล ผู�วิจัยได�กําหนดสัญลักษณ'ท่ีใช�ในการแปลผล ดังนี้ f แทน ความถ่ี X  
χ� แทน ไคสแควร'(Chi-Square) 
µ แทน ค
าเฉลี่ยของกลุ
มประชากร 
σ ตอนท่ี 1 วิเคราะห'รายละเอียดของกลุ
มตัวอย
าง ตอนท่ี 2 วิเคราะห'ข�อมูลสาเหตุการกระทําผิดซํ้า ตอนท่ี 3 วิเคราะห'ข�อมูลการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําของจังหวัดแม
ฮ
องสอน ตอนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังมีรายละเอียดต
อไปนี้      แทน ค
าเฉลี่ยของกลุ
มตัวอย
าง (Average) N แทน จํานวนประชากรท้ังหมด +t แทน ค
าสถิติท่ีคํานวณจากt-test แทน ค
าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ
มประชากร ผลการวิเคราะห�ข�อมูล   ผลการวิเคราะห'ข�อมูลเชิงปริมาณป�จจัยท่ีส
งผลต
อการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําของจังหวัดแม
ฮ
องสอน ผู�วิจัยแบ
งการนําเสนอผลการวิเคราะห'ข�อมูลเชิงปริมาณออกเปEน3 ส
วน ได�แก
 



       ตอนท่ี 1 วิเคราะห�รายละเอียดของกลุ*มตัวอย*าง        ตารางท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของกลุ*มตัวอย*าง ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ อายุ   18 – 30 ปM 34 22.4 31 – 40  ปM 64 42.0 41 – 50 ปM 27 17.8 51 – 60 ปM 20 13.2 61 ปM ข้ึนไป 7 4.6 รวม 152 100.0 ระดับการศึกษา   ตํ่ากว
าประถมศึกษา 18 11.8 ตํ่ากว
ามัธยมศึกษา 23 15.1 มัธยมศึกษา 75 49.4 อนุปริญญา 29 19.1 ปริญญาตรี 7 4.6 รวม 152 100.0 สถานภาพ   โสด 44 28.9 สมรส 77 50.7 หม�าย 6 4.0 หย
าร�าง/แยกกันอยู
 25 16.4 รวม 152 100.0 อาชีพก
อนรับโทษ ข�าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ�าหน�าท่ีของรัฐ 3 2.0 รับจ�างท่ัวไป 56 36.8 ธุรกิจส
วนตัว 2 1.4 พนักงานบริษัท 4 2.6 ค�าขาย 7 4.6 เกษตรกร 18 11.8 33 



ตารางท่ี2 (ต*อ) ข�อความ จํานวน ร�อยละ ว
างงาน 62 40.8 รวม 152 100.0 จํานวนครั้งท่ีกระทําผิด   2 ครั้ง 68 44.7 3 ครั้ง 54 35.5 4 ครั้ง 17 11.2 มากกว
า 4 ครั้ง 13 8.6 รวม 152 100.0 รายได�ต�อเดือน   ตํ่ากว
า 10,000 บาท 129 84.9 10,001 – 20,000 บาท 18 11.8 20,001 – 30,000 บาท 5 3.3 รวม 152 100.0 สถานท่ีพักอาศัย บิดา มารดา 25 16.4 สามี / ภรรยา 15 9.9 ปูZยา /ตายาย 13 8.6 บ�านตนเอง 33 21.7 บ�านเช
า 66 43.4 รวม 152 100.0 สภาพแวดล�อมในชุมชน   ชุมชนแออัดในเมือง 29 19.1 หมู
บ�านจัดสรร 5 3.3 ชมชุนในเมือง 56 36.8 ห�องแถว / ทาวน'เฮาส' 12 7.9 หมู
บ�านในชนบท 50 32.9 รวม 152 100.0  34 



ผลการศึกษาพบว
า กลุ
มตัวอย
างส
วนใหญ
มีอายุ 31 -40 ปM จํานวน 64 คน คิดเปEนร�อยละ 42.1 มีการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 75 คน คิดเปEนร�อยละ 49.3 สถานภาพสมรส จํานวน 77 คน คิดเปEนร�อยละ 50.7 เปEนบุคคลว
างงานก
อนรับโทษ จํานวน 62 คน คิดเปEนร�อยละ 40.8 โดยมีการกระทําผิด 2 ครั้ง จํานวน 68 คน คิดเปEนร�อยละ 44.7 รายได�เฉลี่ยต
อเดือน ตํ่ากว
า 10,000 บาท จํานวน 129 คน คิดเปEนร�อยละ 84.9 พักอาศัยบ�านเช
า จํานวน 66 คน คิดเปEนร�อยละ 43.4 และมีสภาพแวดล�อมเปEนชุมชนในเมืองจํานวน 56 คน คิดเปEนร�อยละ 36.8  ตอนท่ี 2 วิเคราะห�ข�อมูลสาเหตุการกระทําผิดซํ้า  ตารางท่ี 2 สาเหตุการกระทําผิดซํ้า  สาเหตุการกระทําผิดซํ้า µ σ ระดับ ป�จจัยด�านครอบครัว 2.86 .672 ปานกลางป�จจัยด�านเศรษฐกิจ 2.97 .604 ปานกลางป�จจัยด�านสังคมและชุมชน 2.77 .504 ปานกลางรวม 2.86 0.540 ปานกลาง     35 ผลการศึกษา สาเหตุการกระทําผิดซํ้า ในภาพรวม มีค
าเฉลี่ย 2.86 ซ่ึงอยู
ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปEนรายข�อพบว
า ข�อท่ีมีค
าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเปEนอันดับแรก ได�แก
 ป(จจัยด�านเศรษฐกิจ อยู
ในระดับปานกลาง (µ= 2.97)  รองลงมาคือ ป�จจัยด�านครอบครัวอยู
ในระดับปานกลาง (µ = 2.86) และป(จจัยด�านสังคมและชุมชนอยู
ในระดับปานกลาง          (µ = 2.77)  



ตารางท่ี 3 สาเหตุการกระทําผิดซํ้า ป�จจัยด�านครอบครัว ป<จจัยด�านครอบครัว µ σ ระดับ 1. เม่ือท�านประสบป(ญหาคนในครอบครัวไม�ช�วยหาแนวทางแก�ไขป(ญหาในทางท่ีถูกต�อง  3.13  .697 ปานกลาง 2. เม่ือท�านประสบป(ญหาคนในครอบครัวจะไม�เคยให�ความช�วยเหลือกําลังใจ  3.09  .906 ปานกลาง 3. ท�านไม�มีความผูกพันกับครอบครัวและญาติพ่ีน�อง 2.72 .971 ปานกลาง 4.คนในครอบครัวของท�านไม�มีความเข�าใจสนใจและเอาใจใส�ซ่ึงกันและกัน  2.78  .957 ปานกลาง 5. เม่ือท�านจะทําในสิ่งท่ีผิดท�านไม�เคยนึกถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับคนในครอบครัวเป8นลําดับแรก 2.54 .948 ปานกลาง 6. ท�านมีความคิดขัดแย�ง/โต�แย�งกับบิดา-มารดาหรือผู�ปกครอง 2.89 .790 ปานกลาง 7. ท�านมีความรู�สึกขาดความอบอุ�นจากครอบครัว 2.95 .639 ปานกลาง 8. ท�านและสมาชิกในครอบครัวไม�มีการทํากิจกรรมร�วมกัน 2.90 .688 ปานกลาง 9. ท�านคิดว�าพ�อแม�รักลูกทุกคนไม�เท�ากัน 2.76 .954 ปานกลาง 10. เม่ือมีป(ญหาเก่ียวกับเรื่องเงินท�านไม�สามารถขอยืมจากคนในครอบครัวได�  2.90  .795 ปานกลาง รวม 2.86 .672 ปานกลางผลการศึกษา สาเหตุการกระทําผิดซํ้า ป�จจัยด�านครอบครัวในภาพรวม มีค
าเฉลี่ย 2.86 ซ่ึงอยู
ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปEนรายข�อพบว
า ข�อท่ีมีค
าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเปEนอันดับแรก ได�แก
 เม่ือท�านประสบป(ญหาคนในครอบครัวไม�ช�วยหาแนว ทางแก�ไขป(ญหาในทางท่ีถูกต�องอยู
ในระดับปานกลาง (µ= 3.13)  รองลงมาคือ เม่ือท�านประสบป(ญหาคนในครอบครัวจะไม�เคยให�ความช�วยเหลือกําลังใจอยู
ในระดับปานกลาง (µ= 3.09) และท�านมีความรู�สึกขาดความอบอุ�นจากครอบครัวอยู
ในระดับปานกลาง (µ= 2.95)    36 



ตารางท่ี 4 สาเหตุการกระทําผิดซํ้า ป<จจัยด�านเศรษฐกิจ ป<จจัยด�านเศรษฐกิจ µ σ ระดับ 1. การมีประวัติติดคุกเป8นอุปสรรคสําคัญในการหางานทําท่ีสุจริต 2.95 .561 ปานกลาง 2. การกระทําผิดของท�านเพราะครอบครัวของท�านมีป(ญหาทางการเงิน  3.13  .697 ปานกลาง 3. หากนายจ�างรู�ว�าท�านเป8นผู�ท่ีเคยติดคุกมาก�อนท�านมักจะได�รับการปฏิเสธไม�ให�เข�าทํางาน  3.14  .819 ปานกลาง 4. การท่ีกระทําผิดเพราะท�านเดือดร�อนเรื่องเงิน 2.59 .945 ปานกลาง 5. การท่ีท�านกระทําผิดเพราะต�องรับภาระเรื่องค�าใช�จ�ายในครอบครัว 3.00 .737 ปานกลาง 6. ท�านต�องใช�จ�ายเงินเป8นจํานวนมากในชีวิตประจําวัน 2.82 .943 ปานกลาง 7. ท่ีท�านต�องมากระทําผิดซํ้าเพราะว�าความยากจนของครอบครัว 2.91 .952 ปานกลาง 8. ท�านประสบป(ญหาไม�มีงานทําหลังพ�นโทษ 2.93 .974 ปานกลาง 9. การท่ีท�านกระทําผิดเพราะเดือดร�อนเรื่องหนี้สิน 3.11 .974 ปานกลาง 10. ท�านต�องใช�เงินจํานวนมากเก่ียวกับการพนันและการเท่ียวเตร� 3.12 .727 ปานกลาง รวม 2.97 .604 ปานกลาง ผลการศึกษา สาเหตุการกระทําผิดซํ้า ป�จจัยด�านเศรษฐกิจในภาพรวม มีค
าเฉลี่ย 2.97 ซ่ึงอยู
ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปEนรายข�อพบว
า ข�อท่ีมีค
าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเปEนอันดับแรก ได�แก
 หากนายจ�างรู�ว�าท�านเป8นผู�ท่ีเคยติดคุกมาก�อน ท�านมักจะได�รับการปฏิเสธไม�ให�เข�าทํางานอยู
ในระดับปานกลาง (µ = 3.14) รองลงมาคือ การกระทําผิดของท�าน เพราะครอบครัวของท�านมีป(ญหาทางการเงิน อยู
ในระดับปานกลาง (µ = 3.13) และท�านต�องใช�เงินจํานวนมากเก่ียวกับการพนัน และการเท่ียวเตร�อยู
ในระดับปานกลาง (µ = 3.12)       37 



ตารางท่ี 5 สาเหตุการกระทําผิดซํ้า ป�จจัยด�านสังคมและชุมชน ป<จจัยด�านสังคมและชุมชน µ σ ระดับ 1. บ�านของท�านอยู�ในชุมชนแออัดแหล�งเสื่อมโทรม 3.13 1.065 ปานกลาง 2. ชุมชนของท�านมีกลุ�มมิจฉาชีพอาศัยอยู�มาก 2.81 .940 ปานกลาง 3. ชุมชนท่ีท�านอาศัยอยู�เป8นแหล�งการซ้ือขายยาเสพติด 2.40 .840 ปานกลาง 4. เม่ือท�านเห็นผู�อ่ืนทําผิดท�านจะพยายามหลีกเลี่ยงและไม�ทําตามอย�าง  2.40  .721 ปานกลาง 5. ท�านเรียนรู�เทคนิคและวิธีการในการกระทําความผิดจากบุคคลใกล�ชิดเช�นญาติพ่ีน�องหรือคนรู�จักสนิทสนมในชุมชน  2.95  .882 ปานกลาง 6. ชุมชนท่ีท�านอาศัยอยู�มีผู�เสพยาเสพติด 2.59 .784 ปานกลาง 7. ท่ีอยู�อาศัยเป8นป(จจัยสําคัญท่ีทําให�ท�านกระทําผิดอีกครั้ง 2.77 .857 ปานกลาง 8. ท�านเรียนรู�การกระทําผิดจากสื่อสังคมต�างๆ 2.68 .547 ปานกลาง 9. การทําผิดของท�านเกิดจากการถูกเพ่ือนชักจูง 2.96 .629 ปานกลาง 10. เม่ือท�านอยู�กับกลุ�มเพ่ือนท�านจะกล�าทําในสิ่งท่ีไม�เคยทํา 3.05 .584 ปานกลาง รวม 2.77 .504 ปานกลางผลการศึกษา สาเหตุการกระทําผิดซํ้า ป�จจัยด�านสังคมและชุมชนในภาพรวม อยู
ในระดับปานกลาง (µ = 2.77) และเม่ือพิจารณาเปEนรายข�อพบว
า ข�อท่ีมีค
าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเปEนอันดับแรก ได�แก
 บ�านของท�านอยู�ในชุมชนแออัด แหล�งเสื่อมโทรมอยู
ในระดับปานกลาง (µ= 3.13) รองลงมาคือ เม่ือท�านอยู�กับกลุ�มเพ่ือนท�านจะกล�าทําในสิ่งท่ีไม�เคยทําอยู
ในระดับปานกลาง (µ= 3.05) และการทําผิดของท�านเกิดจากการถูกเพ่ือนชักจูง อยู
ในระดับปานกลาง (µ = 2.96)       38 



ตอนท่ี 3 วิเคราะห�ข�อมูลการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําของจังหวัดแม*ฮ*องสอน ตารางท่ี 6 ข�อมูลการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําของจังหวัดแม*ฮ*องสอน การกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขัง ในเรือนจําของจังหวัดแม*ฮ*องสอน µ σ ระดับ 1. ท�านคิดว�าการทําผิดกฎหมายบ�านเมืองเป8นเรื่องปกติธรรมดาท่ีใครๆก็ทําได�ถ�ามีโอกาส 2. ท�านทําผิดกฎหมายเพราะความจําเป8นมีสถานการณHบีบบังคับ 3.54 .898 มาก 3. ท�านคิดว�าท่ีท�านกระทําผิดเพราะผลตอบแทนท่ีได�รับคุ�มค�ากับความเสี่ยงท่ีกระทํา  3.57  .734 มาก 4. ท�านเชื่อว�าการกระทําผิดของท�านสามารถหลุดรอดพ�นจากการจับกุมของตํารวจ  3.45  .779 มาก 5. ท�านชอบทํางานสบายๆหาเงินง�ายและไม�ต�องทํางานเหนื่อย 3.55 .660 มาก 6. การด่ืมเหล�าสูบบุหรี่เสพยาเสพติดเท่ียวกลางคืนเป8นเรื่องปกติของผู�ชาย  3.65  .500 มาก 7. ท�านเชื่อว�าป(จจัยสําคัญท่ีสุดในการดําเนินชีวิตคือการมีทรัพยHสินเงินทองเพราะทําให�ท�านรู�สึกว�าตนเองมีค�าและได�รับการยอมรับจากสังคม   3.36   .570 ปานกลาง 8. ท�านเรียนรู�การกระทําผิดต�างๆจากบุคคลใกล�ชิด 3.32 .767 ปานกลาง 9. ท่ีอยู�อาศัยเป8นป(จจัยสําคัญท่ีทําให�ท�านกระทําผิดอีกครั้ง 2.90 1.047 ปานกลาง 10. ท�านทําผิดกฎหมายเพ่ือมีความจําเป8นมีสถานการณHบีบบังคับ 3.22 .799 ปานกลาง รวม 3.36 .462 ปานกลาง    ผลการศึกษา การกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําของจังหวัดแม
ฮ
องสอนในภาพรวม อยู
ในระดับปานกลาง (µ = 3.36) และเม่ือพิจารณาเปEนรายข�อพบว
า ข�อท่ีมีค
าเฉลี่ย รวมมากท่ีสุดเปEนอันดับแรก ได�แก
 การด่ืมเหล�า สูบบุหรี่ เสพยาเสพติด เท่ียวกลางคืน เป8นเรื่องปกติของชาย อยู�ในระดับปานกลาง (µ = 3.65) รองลงมาคือท�านคิดว�าท่ีท�านกระทําผิดเพราะผลตอบแทนท่ีได�รับคุ�มค�ากับความเสี่ยงท่ีกระทําอยู
ในระดับปานกลาง (µ = 3.57)  และท�านชอบทํางานสบายๆ หาเงินง�ายและไม�ต�องทํางานเหนื่อยอยู
ในระดับปานกลาง        (µ = 3.55)   39  3.22  .739 ปานกลาง 



ตอนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน จากวัตถุประสงค'ของงานวิจัยนี้ในการศึกษาอิทธิพลของป�จจัยท่ีส
งผลต
อการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําแห
งหนึ่งของจังหวัดแม
ฮ
องสอนซ่ึงได�ผลการวิเคราะห'ดังนี้ ตารางท่ี 7 อิทธิพลของป�จจัยท่ีส
งผลต
อการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําแห
งหนึ่งของจังหวัดแม
ฮ
องสอน จังหวัดแม*ฮ*องสอน SD χ� 2.86 .672 91.715 .000* ป�จจัยด�านเศรษฐกิจ 2.97 .604 130.293 .000* ป�จจัยด�านสังคมและชุมชน 2.77 .504 98.880 .000* *Sig< 0.05  40 การกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําของ  ป<จจัย  จากตารางท่ี 7 พบว่า อิทธิพลของป�จจัยด�านครอบครัวป�จจัยด�านเศรษฐกิจ และป�จจัยด�าน สังคมและชุมชนสงผลต่อการ กระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําแห ่งหนึ่งของจังหวัดแม ่ฮ ่องสอน
 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 Sig ป�จจัยด�านครอบครัว 



บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ  การวิจัยเรื่องป�จจัยท่ีส�งผลต�อการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําของ จังหวัด5.1 สรุปผลการวิจัย 1. ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีอายุ 31 -40 ปI จํานวน 64 คน คิดเป5นร�อยละ 42.1 มีการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 75 คน คิดเป5นร�อยละ 49.3 สถานภาพสมรส จํานวน 77 คน คิดเป5นร�อยละ 50.7 เป5นบุคคลว�างงานก�อนรับโทษ จํานวน 62 คน คิดเป5นร�อยละ 40.8 โดยมีการกระทําผิด 2 ครั้ง จํานวน 68 คน คิดเป5นร�อยละ 44.7 รายได�เฉลี่ยต�อเดือน ตํ่ากว�า 10,000 บาท จํานวน 129 คน คิดเป5นร�อยละ 84.9 พักอาศัยบ�านเช�า จํานวน 6 คน คิดเป5นร�อยละ 43.4 และอาศัยอยู�ในชุมชนในเมือง จํานวน 56 คน คิดเป5นร�อยละ 36.8 2. สาเหตุการกระทําผิดซํ้า สาเหตุการกระทําผิดซํ้า ในภาพรวม มีค�าเฉลี่ย 2.86 ซ่ึงอยู�ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป5นรายข�อพบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเป5นอันดับแรก ได�แก� ป�จจัยด�ายเศรษฐกิจ อยู�ในระดับปานกลาง (µ= 2.97)  รองลงมาคือ ป�จจัยด�านครอบครัวอยู�ในระดับปานกลาง (µ = 2.86) และป�จจัยด�านสังคมและชุมชนอยู�ในระดับปานกลาง (µ = 2.77)  สามารถสรุปเป5นรายด�าน ดังนี้ ป�จจัยด�านครอบครัว สาเหตุการกระทําผิดซํ้า ในภาพรวม มีค�าเฉลี่ย 2.86 ซ่ึงอยู�ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป5นรายข�อพบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเป5นอันดับแรก ได�แก� เม่ือท�านประสบป�ญหาคนในครอบครัวไม�ช�วยหาแนว ทางแก�ไขป�ญหาในทางท่ีถูกต�อง อยู�ในระดับปานกลาง (µ= 3.13)  รองลงมาคือ เม่ือท�านประสบป�ญหาคนในครอบครัวจะไม�เคยให�ความช�วยเหลือกําลังใจอยู�  แม�ฮ�องสอน มีวัตถุประสงค) 1) เพ่ือศึกษาสาเหตุของการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําแห�งหนึ่งของจังหวัดแม�ฮ�องสอน และ 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของป�จจัยท่ีส�งผลต�อการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําแห�งหนึ่งของจังหวัดแม�ฮ�องสอน ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�ต�องขังกระทําผิดซํ้าในเรือนจําจังหวัดแม�ฮ�องสอน และเรือนจําแม�สะเรียง จํานวน 152 คน โดยกําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�าง ท่ีเป5นผู�ต�องขัง และเป5นผู�กระทําผิดซํ้าคดียาเสพติด ต้ังแต� 2 ครั้งข้ึนไป สถิติท่ีใช�วิเคราะห)ข�อมูลได�แก� การวิเคราะห7 ไคสแควร) (Chi-Square) 



42  ในระดับปานกลาง (µ= 3.09) และท�านมีความรู�สึกขาดความอบอุ�นจากครอบครัวอยู�ในระดับปานกลาง (µ= 2.95)  ป�จจัยด�านเศรษฐกิจ การศึกษา สาเหตุการกระทําผิดซํ้า ในภาพรวม มีค�าเฉลี่ย 2.97  ซ่ึงอยู�ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป5นรายข�อพบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเป5นอันดับแรก ได�แก� หากนายจ�างรู�ว�าท�านเป5นผู�ท่ีเคยติดคุกมาก�อน ท�านมักจะได�รับการปฏิเสธไม�ให�เข�าทํางานอยู�ในระดับปานกลาง (µ = 3.14) รองลงมาคือ การกระทําผิดของท�าน เพราะครอบครัวของท�านมีป�ญหาทางการเงิน อยู�ในระดับปานกลาง (µ = 3.13) และท�านต�องใช�เงินจํานวนมากเก่ียวกับการพนัน และการเท่ียวเตร�อยู�ในระดับปานกลาง (µ = 3.12)    อิทธิพลของป�จจัยด�านครอบครัวป�จจัยด�านเศรษฐกิจ และป�จจัยด�านสังคมและชุมชนส�งผลต�อการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําแห�งหนึ่งของจังหวัดแม�ฮ�องสอนอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  5.2 อภิปรายผล    การวิจัยเรื่องป�จจัยท่ีส�งผลต�อการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําของจังหวัดแม�ฮ�องสอน สามารถอภิปรายผลในการศึกษาได�ดังนี้   ป�จจัยด�านครอบครัว สาเหตุการกระทําผิดซํ้า อยู�ในระดับปานกลาง อาจเป5นเพราะ  ผู�ต�องขังประสบป�ญหาคนแล�วในครอบครัวไม�ช�วยหาแนวทางแก�ไขป�ญหาในทางท่ีถูกต�องไม�  ป�จจัยด�านสังคมและชุมชน สาเหตุการกระทําผิดซํ้า ในภาพรวม อยู�ในระดับปานกลาง (µ = 2.77) และเม่ือพิจารณาเป5นรายข�อพบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเป5นอันดับแรก ได�แก� บ�านของท�านอยู�ในชุมชนแออัด แหล�งเสื่อมโทรมอยู�ในระดับปานกลาง (µ= 3.13) รองลงมาคือ เม่ือท�านอยู�กับกลุ�มเพ่ือนท�านจะกล�าทําในสิ่งท่ีไม�เคยทํา อยู�ในระดับปานกลาง (µ = 3.05) และการทําผิดของท�านเกิดจากการถูกเพ่ือนชักจูง อยู�ในระดับปานกลาง            (µ = 2.96)    การกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําของจังหวัดแม�ฮ�องสอนในภาพรวม อยู�ในระดับปานกลาง  (µ = 3.36)  และเม่ือพิจารณาเป5นรายข�อพบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเป5นอันดับแรก ได�แก� การด่ืมเหล�า สูบบุหรี่ เสพยาเสพติด เท่ียวกลางคืน เป5นเรื่องปกติของผู�ชายอยู�ในระดับปานกลาง  (µ  =  3.65)  รองลงมาคือ  ท�านคิดว�าท่ีท�านกระทําผิดเพราะผลตอบแทนท่ีได�รับคุ�มค�ากับความเสี่ยงท่ีกระทําอยู�ในระดับปานกลาง (µ = 3.57)  และท�านชอบทํางานสบายๆ หาเงินง�ายและไม�ต�องทํางานเหนื่อยอยู�ในระดับปานกลาง (µ = 3.55)  



43  เคยให�ความช�วยเหลือกําลังใจ ทําให�ขาดขาดความอบอุ�นจากครอบครัว สอดคล�องกับอัคคกร ไชยพงษ) (2557) ศึกษาเรื่อง การพัฒนากลยุทธ)การปWองกันและแก�ไขป�ญหาการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังชายในเรือนจํา เขต 8 ผลการวิจัยพบว�า สาเหตุการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังชายในเรือนจําเขต 8 มาจากขาดการขัดเกลา และขาดความอบอุ�นจากครอบครัว   ป�จจัยด�านเศรษฐกิจ การศึกษา สาเหตุการกระทําผิดซํ้า อยู�ในระดับปานกลาง อาจเป5นเพราะเกรงว�าหากนายจ�างรู�ว�าท�านเป5นผู�ท่ีเคยติดคุกมาก�อนจะได�รับการปฏิเสธไม�ให�เข�าทํางานหรือเพราะครอบครัวมีป�ญหาทางการเงิน ต�องใช�เงินจํานวนมากเก่ียวกับการพนัน และการเท่ียวเตร� สอดคล�องกับ นุชนาฏ  มุกุระ (2554) ศึกษาเรื่องป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการกระทําผิดซํ้าในคดียาเสพติดของผู�ต�องขังเรือนจํากลางเชียงใหม�   ผลการศึกษาพบว�า ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการกระทําผิดซํ้าในคดียาเสพติดของผู�ต�องขังดังกล�าว มาจากป�จจัยด�านสภาพแวดล�อม ท้ังด�านครอบครัว สังคม ชุมชน การคบเพ่ือน และเศรษฐกิจ คือ ด�านครอบครัว หากครอบครัวขาดความอบอุ�น ขาดการอบรมเลี้ยงดูเอาใจใส� ทําให�ง�ายต�อการถูกชักจูงจากกลุ�มคนท่ีเก่ียวข�องกับยาเสพติด รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ การคบเพ่ือน สภาพของสังคมและชุมชน เม่ือผู�ต�องขังพ�นโทษออกมา ต�องประสบกับป�ญหาด�านสภาพจิตใจ ความวิตกกังวลกลัวสังคมไม�ให�การยอมรับ การตกงาน ถูกปฏิเสธจากสถานท่ีทํางาน ทําให�ขาดรายได�ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ส�งผลให�กลับไปกระทําผิดซํ้า ป�จจัยด�านสังคมและชุมชน สาเหตุการกระทําผิดซํ้าอยู�ในระดับปานกลาง อาจเป5นเพราะอยู�ในชุมชนแออัด แหล�งเสื่อมโทรม อยู� กับกลุ�มเพ่ือนชักจูงให�กระทําผิด สอดคล�องกับสุวรรณ ใจคล�องแคล�ว (2546) ศึกษาเรื่อง สาเหตุการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขัง เรือนจําพิเศษธนบุรีโดยได�เก็บรวบรวมข�อมูลจากผู�ต�องขังชายท่ีกระทําความผิดซํ้าต้ังแต� 2 ครั้งข้ึน ไป ท่ีเด็ดขาดแล�วทุกประเภทคดี ของเรือนจําพิเศษธนบุรี จํานวน 95 คน เก็บข�อมูลจากจากผู�ต�องขัง กระทําความผิดซํ้า ด�วยการสุ�มตัวอย�างแบบเป5นระบบ และส�งแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถาม ด�วยตนเอง ผลการศึกษาพบว�ากลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีอายุไม�เกิน 25 ปI กระทําผิดเป5นครั้งท่ี 2 มีการศึกษาเพียงระดับชั้นประถมศึกษา    มีอาชีพรับจ�างรายวัน เคยเสพยาเสพติด ประเภท เมทแอมเฟตามีน(ยาบ�า) มีลักษณะของแหล�งท่ีอยู�อาศัยเป5นชุมชนแออัด (สลัม) ชอบเท่ียวเตร�ยามคํ่าคืน เรียนรู�พฤติกรรมการกระทําผิดจากเพ่ือนมากท่ีสุด ต�องการเงินหรือทรัพย)สินเนื่องจากไม�มี รายได�และว�างงาน มีฐานะทางครอบครัวค�อนข�างยากจน มีภาระหนี้สิน ก�อนถูกจําคุกจะพักอาศัยอยู� กับบิดามารดาสนิทกับมารคามากกว�า นอกจากนี้ยังพบว�ากลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีบุคลิกภาพแบบ Extraversion (แสดงออก) กล�าวคือ เป5นผู�ท่ีมีลักษณะชอบกิจกรรมแสดงออก มีนิสัยก�าวร�าว และ หวั่นไหว (Neuroticism) เป5นผู�มีลักษณะต่ืนเต�นง�าย คิดมากมีความโน�มเอียงเป5นโรคประสาท 



44  อิทธิพลของป�จจัยด�านครอบครัว  ส�งผลต�อการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําแห�งหนึ่ง ของจังหวัดแม�ฮ�องสอน  อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี  0.05  ท้ังนี้เนื่องจากสถาบันครอบครัว เป5นสถาบันพ้ืนฐานแรกท่ีสุดและมีความสําคัญยิ่งของสังคม เพราะสถาบันท่ีเป5นจุดเริ่มต�นของ                สถาบันท้ังหลายในอดีตก�อนนั้นสถาบันครอบครัว ทําหน�าท่ีเป5นท้ังสถาบันการศึกษา     สถาบันเศรษฐกิจ และสถาบันการปกครอง หรืออธิบาย ได�ว�าสถาบันครอบครัวทําหน�าท่ีให�การศึกษาและความรู� แต�ในป�จจุบันสถาบันการศึกษาและสถาบันเศรษฐกิจ ได�เข�ามามีบทบาทปฏิบัติหน�าท่ีแทนสถาบันครอบครัวในด�านการให�การศึกษาแก�สมาชิกของสังคม และผลิตเครื่องอุปโภคและบริโภคข้ึนจําหน�ายแก�สมาชิกในสังคม บทบาทในด�านดังกล�าวของสถาบันครอบครัวจึงลดลงไป ป�ญหาการกระทําผิดต�างๆ สถาบันครอบครัวจึงมีเป5นส�วนสําคัญท่ีมีอิทธิพลต�อการเกิดป�ญหานั้นๆ ซ่ึงเม่ือประสบป�ญหาคนในครอบครัวไม�ช�วยหาแนว ทางแก�ไขป�ญหาในทางท่ีถูกต�อง ไม�เคยให�ความช�วยเหลือกําลังใจ ซ่ึงเกิดจากการไม�มีความผูกพันกับครอบครัวและญาติพ่ีน�อง คนในครอบครัวไม�มีความเข�าใจ สนใจ และเอาใจใส�ซ่ึงกันและกัน จึงทําให�เม่ือจะทําในสิ่งท่ีผิดจะไม�เคยนึกถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับคนในครอบครัวเป5นลําดับแรก โดยสิ่งเหล�านี้เกิดจากการขัดแย�ง/โต�แย�งกับบิดา-มารดาหรือ ผู�ปกครอง ทําให�มีความรู�สึกขาดความอบอุ�นจากครอบครัว คิดว�าพ�อแม�รักลูกทุกคนไม�เท�ากัน จึงเป5นส�วนท่ีทําให�เกิดการกระทําผิดซํ้า ด�วยเหตุนี้จึงทําให� อิทธิพลของป�จจัยด�านครอบครัว ส�งผลต�อการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําแห�งหนึ่งของจังหวัดแม�ฮ�องสอน ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล�องกับการศึกษาของ พงษ)กฤษณ)  มงคลสินธุ) (2561) ศึกษาเรื่อง การศึกษาป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ)กับการกระทําผิดซํ้าในคดียาเสพติด ผลการศึกษาพบว�า ด�านความสัมพันธ)ในครอบครัวและด�านสภาพทางเศรษฐกิจสังคมมีความสัมพันธ)กับการกระทําผิดซํ้าในคดียาเสพติดป�จจัยด�านเศรษฐกิจ ส�งผลต�อการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําแห�งหนึ่งของจังหวัดแม�ฮ�องสอน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้เนื่องจากป�จจัยทางด�านเศรษฐกิจ คือรายได�ของครอบครัวท่ีมีความแตกต�างกัน โดยเฉพาะครอบครัวท่ีมีความยากจนและผู�ใช�แรงงาน ชนชั้นล�างท่ีมีความยากไร� และผู�ใช�แรงงานซ่ึงมีรายได�ไม�เพียงพอท่ีจะใช�จ�ายในการดําเนินชีวิต ทําให�เกิดการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจําเป5น ซ่ึงจะพบว�าป�ญหาอาชญากรรส�วนใหญ�มาจากบุคคลในครอบครัวเหล�านี้ โดยมักจะกระทําความผิดในข�อหาลักทรัพย) และป�ญหายาเสพติด เป5นป�ญหาหลัก โดยบุคคลเหล�านี้ต�างก็มีการกระทําผิดซํ้าเม่ือได�รับอิสรภาพซ่ึงเป5นป�ญหาสําคัญท่ีมีส�วนมาจากเศรษฐกิจของครอบครัว ซ่ึงการมีประวัติติดคุกยังเป5นอุปสรรคสําคัญในการหางานทําท่ีสุจริต หากนายจ�างรู�ว�าเป5นผู�ท่ีเคยติดคุกมาก�อน มักจะได�รับการปฏิเสธไม�ให�เข�าทํางาน โดยท่ีการกระทําผิด เพราะครอบครัวมีป�ญหาทางการเงิน หรือเดือดร�อนเรื่องเงิน หรือการท่ีท�านกระทําผิดเพราะต�องรับภาระเรื่อง ค�าใช�จ�ายใน 



45  ครอบครัว นอกจากนี้แล�วท่ีต�องมากระทําผิดซํ้าเพราะว�าความยากจน ของครอบครัว ทําให�ต�องใช�จ�ายเงินเป5นจํานวนมากในชีวิตประจําวัน ซ่ึงเกิดจากการประสบป�ญหาไม�มีงานทําหลังพ�นโทษ ด�วยเหตุนี้จึงทําให�อิทธิพลของป�จจัยด�านเศรษฐกิจ ส�งผลต�อการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําแห�งหนึ่งของจังหวัดแม�ฮ�องสอน ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล�องกับการศึกษาของ พงษ)กฤษณ) มงคลสินธุ) (2561) ศึกษาเรื่อง การศึกษาป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ)กับการกระทําผิดซํ้าในคดียาเสพติด การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค)เพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีสัมพันธ)กับการกระทําผิดซํ้าในคดียาเสพติด เพ่ือเปรียบเทียบกันระหว�างป�จจัยภายในกับป�จจัยภายนอก และเพ่ือเสนอเแนวทางในการแก�ไขป�ญหาเก่ียวกับการกระทําผิดซํ้าในคดียาเสพติด ใช�วิธีการวิจัยแบบวิธีผสม (Mixed Method) โดยสัมภาษณ)เชิงลึก ผลการศึกษาพบว�า ด�านความสัมพันธ)ในครอบครัวและด�านสภาพทางเศรษฐกิจสังคมเท�านั้นท่ีมีความสัมพันธ)กับการกระทําผิดซํ้าในคดียาเสพติด   ป�จจัยด�านสังคม และชุมชนส�งผลต�อการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําแห�งหนึ่งของ จังหวัดแม�ฮ�องสอน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้เนื่องจากการกระทําผิดของบุคคลนั้นมีอัตราการกระทําความผิดแตกต�างกันออกไป โดยการกระทําความผิดของบุคคลจะมีจํานวนสูงมากในท�องท่ีท่ีเป5นย�านสลัมและย�านธุรกิจ โดยเฉพาะอย�างยิ่งย�านท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอันได�แก� ย�านท่ีมีการอพยพ ซ่ึงเป5นเขตของธุรกิจ ซ่ึงเป5นการแสดงให�เห็นถึงความสัมพันธ)ของสิ่งแวดล�อม ชุมชน และสังคมท่ีมีผลต�อการกระทําผิดของบุคคลนั้นเอง ซ่ึงการท่ีมีบ�านอยู�ในชุมชนแออัด แหล�งเสื่อมโทรม มีผู�เสพยาเสพติด มีกลุ�มมิจฉาชีพอาศัยอยู�มาก ชุมชนท่ีอาศัยอยู�เป5นแหล�งการซ้ือขายยาเสพติด ทําให�มีการเรียนรู�เทคนิคและวิธีการในการกระทําความผิดจากบุคคลใกล�ชิด เช�น ญาติพ่ีน�อง หรือคนรู�จักสนิทสนมในชุมชน หรือเกิดจากการถูกเพ่ือนชักจูงเม่ืออยู�กับกลุ�มเพ่ือนจะกล�าทําในสิ่งท่ีไม�เคยทํา ซ่ึงท่ีอยู�อาศัยเป5นป�จจัยสําคัญท่ีทําให�กระทําผิดอีกครั้ง ด�วยเหตุนี้จึงทําให�อิทธิพลของป�จจัยด�านสังคมและชุมชน ส�งผลต�อการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําแห�งหนึ่งของจังหวัดแม�ฮ�องสอน ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล�องกับการศึกษาของ จันทิรา จินดามาตย) (2550) ศึกษาป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ)กับการกระทําผิดซํ้า ของผู�ต�องขังหญิงะศึกษาเฉพาะกรณีทัณฑสถานหญิงชลบุรี มีวัตถุประสงค)เพ่ือศึกษาลักษณะท่ัวไป ท่ีมีผลต�อการกระทําผิดซํ้า และป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ)กับการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังใน ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเป5นแบบสอบถาม กลุ�มประชากรเป5นผู�ต�องขังหญิง ท่ีต�องโทษอยู�ในทัณฑสถานหญิงชลบุรีและกระทําความผิดซํ้า ผลการศึกษาพบว�า ผู�ต�องขังหญิงท่ีกระทําผิดซํ้าส�วนใหญ�อายุไม�เกิน 30 ปI มีการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษา มีสถานภาพโสด และก�อนถูกจับกุมประกอบอาชีพรับจ�าง ผู�ต�องขังหญิงส�วนใหญ�มีความสัมพันธ) ระหว�างสมาชิกในครอบครัวทะเลาะเบาะแว�งกันเป5นประจํา บิดามารดาเสียชีวิต ผู�ต�องขังหญิงส�วน ใหญ�มีพฤติกรรมท่ีไม�เก่ียวข�องกับอบายมุข โดยพักผ�อน อยู�กับบ�าน และลักษณะท่ีอยู�อาศัยเป5น แหล�งชุมชนแออัด ผู�ต�องขังหญิงส�วนใหญ�กระทําผิดครั้งแรกในฐานความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ)กับการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังหญิง            



46ได�แก� สถานภาพ อาชีพก�อนถูกจับกุม กล�าวคือผู�หญิงท่ีมีสถานภาพโสดจะกระทําผิดซํ้ามากกว�าผู�หญิงท่ีมีครอบครัวแล�ว ผู�หญิงท่ี ประกอบอาชีพรับจ�างจะกระทําผิดซํ้ามากว�าอาชีพอ่ืนและยังสอดคล�องกับเวชยันต) ลูกอินทร) (2545) ศึกษาเรื่องป�จจัยท่ีเป5นสาเหตุของการกระทําผิดซํ้าใน คดีอุกฉกรรจ)กรณีศึกษาผู�ต�องขังเรือนจํากลางสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค)เพ่ือให�ทราบว�ามีป�จจัย ใดเป5นเหตุจูงใจให�ผู�กระทําผิดหวนกลับมากระทําผิดซํ้าอีก เพ่ือนําเอาผลการศึกษานี้ไปเผยแพร�ให� หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องหาทางแก�ไขปรับปรุงให�ผู�ต�องขังท่ีกระทําผิดซํ้าไม�กระทําผิดซํ้าอีก เครื่องมือท่ี ใช�ในการศึกษาคือ การสัมภาษณ)แบบเจาะลึก จากกลุ�มตัวอย�างแบบเจาะจง จํานวน 10 คน ผลการศึกษา พบว�าผู�ต�องขังส�วนใหญ�กระทําผิดครั้งแรกในคดีเก่ียวกับทรัพย)ผลมาจากการติดยา เสพติดประกอบอาชีพรับจ�างมีรายได�น�อย มีระดับการศึกษาตํ่า โดยส�วนใหญ�จบการศึกษาเพียง ระดับชั้นประถมศึกษา กระทําความผิดโดยอารมณ)ชั่ววูบ สภาพแวดล�อมท่ีอยู�อาศัยจะอยู�ในชุมชน แออัดย�านอุตสาหกรรม การระบาดของยาเสพติดในชุมชนมีมาก ซ่ึงเอ้ือต�อการกระทําความผิดจาก ผลของการกระทําผิดซํ้าจากการศึกษาผู�ต�องขังส�วนใหญ�เม่ือพ�นโทษจะกลับไปอยู�กับครอบครัว บิดามารดา และอาศัยอยู�ในชุมชนแออัดของยาเสพติด และด่ืมสุรากระทําผิดโดยอารมณ)ชั่ววูบ และขณะต�องโทษในเรือนจําการฝjกวิชาชีพไม�ตรงกับความต�องการและความถนัดของผู�ต�องขัง เม่ือ พ�นโทษออกมาไม�มีงานทําเพ่ือนในชุมชนชักชวนจึงกระทําความผิดซํ้าอีก5.3 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้1. ด�านสังคม เรือนจําควรแยกขังผู�ต�องขังคดียาเสพติด ผู�ต�องขังท่ีประวัติเสพยาเสพติด ออกจาก ต�องขังคดีท่ัวไป และควรแยกขังผู�ต�องขังกระทําผิดซํ้าออกจากผู�ต�องขังท่ีต�องโทษครั้งแรก เพ่ือ เป5นการปWองกันพฤติกรรมลอกเลียนแบบ และเป5นการง�ายในการจัดโปรแกรมแก�ไขฟklนฟูพฤตินิสัย ของผู�ต�องขัง และควรมีนักจิตวิทยาอย�างน�อย 1 คน เพ่ือให�คําปรึกษาและดูแลผู�ต�องขังท่ีกระทําผิดซํ้าอย�างใกล�ชิด ในระหว�างท่ีถูกคุมขังภายในเรือนจําและผู�ต�องขังได�รับการปล�อยตัวในระยะแรก2. ด�านเศรษฐกิจ หน�วยงานภาครัฐ เช�น กระทรวงแรงงาน กรมราชทัณฑ) และภาคเอกชน ควรจะร�วมมือในการจัดหางานหรืออาชีพรองรับให�แก�ผู�ต�องขังท่ีพ�นโทษตามความรู�ความสามรถ ตลอดจนประชาสัมพันธ)ให�สังคมภายนอกยอมรับและเปmดโอกาสผู�กระทําผิด เพ่ือผู�ต�องขังจะได�เกิดความภาคภูมิใจว�าสังคมไม�ทอดท้ิง โดยให�การสนับสนุนในด�านเศรษฐกิจควบคู�กันไปด�วย เช�น กรมราชทัณฑ) จัดหาแหล�งทุน โดยร�วมกับธนาคารออมสินสําหรับให�ผู�ต�องขังกู�ยืม เป5นการเปmดโอกาสให�ผู�ต�องขังท่ีกําลังจะพ�นโทษมีแหล�งเงินทุนในการ



47ประกอบอาชีพอิสระ สําหรับการเริ่มต�น ชีวิตใหม�หลังจากพ�นโทษแล�ว และมีการติดตามประเมินผลอย�างจริงจัง3. ด�านครอบครัว เรือนจําควรจัดการพบญาติแบบใกล�ชิดเพ่ิมเติมจากการเยี่ยมปกติ เพ่ือสร�างความสัมพันธ)และความเข�าใจอันดี ในครอบครัว ทําให�ผู�ต�องขังมีกําลังใจท่ีจะกลับตัวประพฤติตนเป5นคนดีของสังคม อีกท้ังยังเป5นการพัฒนาการมีส�วนร�วมของภาคส�วนสังคมเข�ามามีบทบาทในการแก�ไขฟklนฟู พฤตินิสัยของผู�ต�องขัง โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว ซ่ึงเป5นผู�ท่ีมีอิทธิพลและบทบาทต�อชีวิตผู�ต�องขังและเป5นการเตรียมความ พร�อมก�อนปล�อยได�อีกทางหนึ่ง เป5นการสร�างความอบอุ�นให�เกิดแก�ครอบครัว5.4 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต'อไป1. งานวิจัยในครั้งนี้เป5นการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถาม ดังนั้นแนวทางการวิจัยครั้งต�อไป ควรศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ) เพ่ือได�ข�อมูลเชิงลึกในการศึกษาการกระทําผิดซํ้าของผู�ต�องขังในเรือนจําเพ่ือให�ผลการวิจัยสามารถเปรียบเทียบข�อเท็จจริงในเชิงลึกได�มากข้ึน
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ภาคผนวก 



ภาคผนวก ก : แบบสอบถามในการวิจัย



แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เร่ืองการกระทําผิดซ้ําของผู#ต#องขังในเรือนจําของจังหวัดแม&ฮ&องสอน   คําช้ีแจงแบบสอบถามฉบับนี้เป�นส�วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตร มหาบัญฑิตคณะวิทยาการจัดการสถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ-คโดยกําหนดวัตถุประสงค ของการวิจัยดังนี้1)เพ่ือศึกษาสาเหตุของการกระทําผิดซํ้าของผู6ต6องขังในเรือนจําแห�งหนึ่งของจังหวัดแม�ฮ�องสอนและ2)เพ่ือศึกษาอิทธิพลของป;จจัยด6านครอบครัวป;จจัยด6านเศรษฐกิจและป;จจัยด6านสังคมและชุมชนท่ีส�งผลต�อการกระทําผิดซํ้าของผู6ต6องขังในเรือนจําแห�งหนึ่งของจังหวัดแม�ฮ�องสอน   แบบสอบถามแบ&งเป+น 4 ตอนดังนี้  ตอนท่ี1 ข6อมูลส�วนบุคคลของผู6ตอบแบบสอบถามได6แก�อายุการศึกษาสถานภาพอาชีพจํานวนครั้งท่ีกระทําผิดฐานะครอบครัวการพักอาศัยและสภาพแวดล6อมในชุมชนซ่ึงเป�นคําถามปลายป-ดประกอบด6วยข6อคําถามจํานวน8ข6อ  ตอนท่ี 2 ข6อมูลสาเหตุการกระทําผิดซํ้าโดยเป�นคําถามปลายป-ดประกอบด6วยด6านครอบครัวด6านเศรษฐกิจและด6านสังคมและชุมชนโดยคําตอบย�อยท่ีแบ�งเป�น5ระดับมีจํานวนข6อคําถามท้ังหมด30ข6อข6อคําถามมีลักษณะปลายป-ด  ตอนท่ี 3 ข6อมูลการกระทําผิดซํ้าของผู6ต6องขังในเรือนจําของจังหวัดแม�ฮ�องสอนโดยเป�นคําถามปลายป-ดประกอบด6วยคําตอบย�อยท่ีแบ�งเป�น5ระดับมีจํานวนข6อคําถามท้ังหมด10 ข6อข6อคําถามมีลักษณะปลายป-ด  ผู6วิจัยจึงใคร�ขอความกรุณาจากท�านโปรดกรอกข6อมูลแบบสอบถามนี้ซ่ึงจะนําไปเป�นประโยชน ทางการศึกษาเท�านั้นพร6อมกันนี้ทางผู6วิจัยขอขอบคุณทุกท�านท่ีให6ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ท้ังนี้จะเก็บรักษาข6อมูลคําตอบของท�านเป�นความลับอย�างเคร�งครัดและจะรายงานผลการศึกษานี้ในภาพรวมท้ังหมดเท�านั้น             50 



ตอนท่ี 1 ข#อมูลส&วนบุคคล (Personal Data) คําช้ีแจง: โปรดทําเครื่องหมาย�ลงใน � ท่ีตรงกับข6อมูลของท�านมากท่ีสุด  1. เพศ  � 1) ชาย    � 2) หญิง  2. อายุ 
� 1) 18– 30ปF   � 2) 31 – 40  ปF  
� 3) 41 – 50 ปF  � 4) 51 – 60 ปF  
� 5) 61 ปFข้ึนไป      3. ระดับการศึกษา 
� 1) ตํ่ากว�าประถมศึกษา � 2) ตํ่ากว�ามัธยมศึกษา  
� 1) มัธยมศึกษา  � 2) อนุปริญญา 
� 3) ปริญญาตรี  � 4) สูงกว�าปริญญาตรี 
� 5) ไม�ได6รับการศึกษา    4. สถานภาพ 
� 1) โสด   � 2) สมรส 
� 3) หม6าย  � 4) หย�าร6าง/แยกกันอยู�  5. อาชีพก�อนรับโทษ 
� 1) ข6าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ6าหน6าท่ีของรัฐ 
� 2) รับจ6างท่ัวไป   � 3) ธุรกิจส�วนตัว  
� 4) พนักงานบริษัท   � 5) ค6าขาย   
� 6) ว�างงาน    � 7) เกษตรกร   
� 8 ) อ่ืนๆ.............................  6. จํานวนครั้งท่ีกระทําผิด 
� 1) 2 ครั้ง   � 2) 3 ครั้ง 
� 3) 4 ครั้ง   � 4) มากกว�า 4 ครั้ง 51



7. รายได6ต�อเดือน
� 1) ตํ่ากว�า 10,000 บาท � 2) 10,001 – 20,000 บาท 
� 3) 20,001 – 30,000 บาท � 4) 30,001บาทข้ึนไป    8. สถานท่ีพักอาศัย 
� 1) บิดามารดา   � 2) สามี / ภรรยา 
� 3) ปูMยา /ตายาย   � 4) บ6านตนเอง 
� 5) บ6านเช�า    � 6) อ่ืนๆ.............................  9. สภาพแวดล6อมในชุมชน 
� 1) ชุมชนแออัดในเมือง  � 2) หมู�บ6านจัดสรร 
� 3) ชมชุนในเมือง   � 4) ห6องแถว / ทาวน เฮาส  
� 5) หมู�บ6านในชนบท   � 6) อ่ืนๆ.............................   52



ตอนท่ี 2 สาเหตุของการกระทําผิดซํ้าของผู#ต#องขัง คําช้ีแจง: โปรดทําเครื่องหมาย�ลงในช�องว�างท่ีท�านเห็นว�าตรงกับความคิดเห็นของท�านมากท่ีสุดเพียงช�องเดียวโดยมีความหมายหรือข6อบ�งชี้ในการเลือกดังนี้  5  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นท่ีท�าน เห็นด6วยมากท่ีสุด    4  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นท่ีท�าน เห็นด6วยมาก  3  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นท่ีท�าน เห็นด6วยปานกลาง    2  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นท่ีท�าน เห็นด6วยน6อย 1 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นท่ีท�าน เห็นด6วยน6อยท่ีสุด สาเหตุของการกระทําผิดซํ้าของผู#ต#องขัง ระดับความคิดเห็น (5) (4) (3) (2) (1) 1. ป?จจัยด#านครอบครัว 1. เม่ือท�านประสบป;ญหาคนในครอบครัวไม�ช�วยหาแนวทางแก6ไขป;ญหาในทางท่ีถูกต6อง      2. เม่ือท�านประสบป;ญหาคนในครอบครัวจะไม�เคยให6ความช�วยเหลือกําลังใจ      3. ท�านไม�มีความผูกพันกับครอบครัวและญาติพ่ีน6อง      4.คนในครอบครัวของท�านไม�มีความเข6าใจสนใจและเอาใจใส�ซ่ึงกันและกัน      5. เม่ือท�านจะทําในสิ่งท่ีผิดท�านไม�เคยนึกถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับคนในครอบครัวเป�นลําดับแรก      6. ท�านมีความคิดขัดแย6ง/โต6แย6งกับบิดา-มารดาหรือผู6ปกครอง      7. ท�านมีความรู6สึกขาดความอบอุ�นจากครอบครัว      8. ท�านและสมาชิกในครอบครัวไม�มีการทํากิจกรรมร�วมกัน      9. ท�านคิดว�าพ�อแม�รักลูกทุกคนไม�เท�ากัน      10. เม่ือมีป;ญหาเก่ียวกับเรื่องเงินท�านไม�สามารถขอยืมจากคนในครอบครัวได6      2. ป?จจัยด#านเศรษฐกิจ 1. การมีประวัติติดคุกเป�นอุปสรรคสําคัญในการหางานทําท่ีสุจริต      2. การกระทําผิดของท�านเพราะครอบครัวของท�านมีป;ญหาทาง          53 



สาเหตุของการกระทําผิดซํ้าของผู#ต#องขัง ระดับความคิดเห็น(5) (4) (3) (2) (1)การเงิน 3. หากนายจ6างรู6ว�าท�านเป�นผู6ท่ีเคยติดคุกมาก�อนท�านมักจะได6รับการปฏิเสธไม�ให6เข6าทํางาน      4. การท่ีกระทําผิดเพราะท�านเดือดร6อนเรื่องเงิน      5. การท่ีท�านกระทําผิดเพราะต6องรับภาระเรื่องค�าใช6จ�ายในครอบครัว      6. ท�านต6องใช6จ�ายเงินเป�นจํานวนมากในชีวิตประจําวัน      7. ท่ีท�านต6องมากระทําผิดซํ้าเพราะว�าความยากจนของครอบครัว 8. ท�านประสบป;ญหาไม�มีงานทําหลังพ6นโทษ 9. การท่ีท�านกระทําผิดเพราะเดือดร6อนเรื่องหนี้สิน 10. ท�านต6องใช6เงินจํานวนมากเก่ียวกับการพนันและการเท่ียวเตร� 3. ป?จจัยด#านสังคมและชุมชน 1. บ6านของท�านอยู�ในชุมชนแออัดแหล�งเสื่อมโทรม 2. ชุมชนของท�านมีกลุ�มมิจฉาชีพอาศัยอยู�มาก 3. ชุมชนท่ีท�านอาศัยอยู�เป�นแหล�งการซ้ือขายยาเสพติด 4. เม่ือท�านเห็นผู6อ่ืนทําผิดท�านจะพยายามหลีกเลี่ยงและไม�ทําตามอย�าง 5. ท�านเรียนรู6เทคนิคและวิธีการในการกระทําความผิดจากบุคคลใกล6ชิดเช�นญาติพ่ีน6องหรือคนรู6จักสนิทสนมในชุมชน 6. ชุมชนท่ีท�านอาศัยอยู�มีผู6เสพยาเสพติด 7. ท่ีอยู�อาศัยเป�นป;จจัยสําคัญท่ีทําให6ท�านกระทําผิดอีกครั้ง 8. ท�านเรียนรู6การกระทําผิดจากสื่อสังคมต�างๆ 9. การทําผิดของท�านเกิดจากการถูกเพ่ือนชักจูง 10. เม่ือท�านอยู�กับกลุ�มเพ่ือนท�านจะกล6าทําในสิ่งท่ีไม�เคยทํา 54



ตอนท่ี 3 การกระทําผิดซํ้าของผู#ต#องขังในเรือนจําของจังหวัดแม&ฮ&องสอน คําช้ีแจง: โปรดทําเครื่องหมาย�ลงในช�องว�างท่ีท�านเห็นว�าตรงกับความคิดเห็นของท�านมากท่ีสุดเพียงช�องเดียวโดยมีความหมายหรือข6อบ�งชี้ในการเลือกดังนี้  5  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นท่ีท�าน เห็นด6วยมากท่ีสุด    4  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นท่ีท�าน เห็นด6วยมาก  3  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นท่ีท�าน เห็นด6วยปานกลาง    2  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นท่ีท�าน เห็นด6วยน6อย  1  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นท่ีท�าน เห็นด6วยน6อยท่ีสุด การกระทําผิดซํ้าของผู#ต#องขังในเรือนจํา ของจังหวัดแม&ฮ&องสอน ระดับความคิดเห็น (5) (4) (3) (2) (1) 1. ท�านคิดว�าการทําผิดกฎหมายบ6านเมืองเป�นเรื่องปกติธรรมดาท่ีใครๆก็ทําได6ถ6ามีโอกาส      2. ท�านทําผิดกฎหมายเพราะความจําเป�นมีสถานการณ บีบบังคับ      3. ท�านคิดว�าท่ีท�านกระทําผิดเพราะผลตอบแทนท่ีได6รับคุ6มค�ากับความเสี่ยงท่ีกระทํา      4. ท�านเชื่อว�าการกระทําผิดของท�านสามารถหลุดรอดพ6นจากการจับกุมของตํารวจ      5. ท�านชอบทํางานสบายๆหาเงินง�ายและไม�ต6องทํางานเหนื่อย6. การด่ืมเหล6าสูบบุหรี่เสพยาเสพติดเท่ียวกลางคืนเป�นเรื่องปกติของผู6ชาย 7. ท�านเชื่อว�าป;จจัยสําคัญท่ีสุดในการดําเนินชีวิตคือการมีทรัพย สินเงินทองเพราะทําให6ท�านรู6สึกว�าตนเองมีค�าและได6รับการยอมรับจากสังคม 8. ท�านเรียนรู6การกระทําผิดต�างๆจากบุคคลใกล6ชิด 9. ท่ีอยู�อาศัยเป�นป;จจัยสําคัญท่ีทําให6ท�านกระทําผิดอีกครั้ง 10. ท�านทําผิดกฎหมายเพ่ือมีความจําเป�นมีสถานการณ บีบบังคับ  55



ภาคผนวก ข:รายช่ือผู#เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย       



รายช่ือผู#เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย  1. ดร.นพปฎล  บุญพงษ  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รองผู6อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ�างทอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ�างทอง 2. ว�าท่ีพันตรี รณยุทธ   มโนวงศ  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) สถาบันราชภัฏเชียงใหม� นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอําเภอแม�ลาน6อย สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอแม�ลาน6อย  3. นายชาญชัย  ดีแก6ว รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอแม�ลาน6อย       56



ประวัติผู#วิจัย ช่ือ – ช่ือสกุล นายชวลิต  กลิ่นแข วัน เดือน ปF เกิด 24  ธันวาคม  2528 ท่ีอยู&ป?จจุบัน 275  หมู�  2  ตําบลเวียง  อําเภอเวียงปMาเปUา จังหวัดเชียงราย  57170  ท่ีทํางานป?จจุบัน องค การบริหารส�วนตําบลแม�เจดีย ใหม�    อําเภอเวียงปMาเปUา  จังหวัดเชียงราย 57260  ตําแหน&งหน#าท่ีป?จจุบัน เจ6าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2554 บธ.บ. (คอมพิวเตอร ธุรกิจ )  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�     57


