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บทคัดยอ (Abstract)
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมผูตองขังของเรือนจำกลางคลองไผ
2. เพื่อศึกษาความสัมพัน ธระหวา งมาตรการพัฒนาพฤติกรรมผูตองขัง กับพฤติกรรมผูตองขังของ
เรือนจำกลางคลองไผ 3. เพื่อศึกษาปญ หา อุป สรรค และขอเสนอแนะในการพัฒ นาพฤติ กรรม
ผูตองขัง ของเรือนจำกลางคลองไผ การวิจัยครั้ง นี้ ใชวิธีวิจัยแบบผสานวิธีโดยการวิจัยเชิง ปริมาณ
สำรวจกลุมตัวอยาง ไดแก ผูตองขังแดนเฝาระวัง (แดน 5) เรือนจำกลางคลองไผ จำนวน 264 คน
วิเคราะหขอมูลดวยคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางมาตรการพัฒนาพฤติกรรมกับพฤติกรรมผูตองขัง โดยใชสถิติ หาคาสัมประสิทธสหสัมพันธ
ของเพีย รสัน เพื่ อวัด ความสัมพั น ธ สว นการวิจัยเชิง คุ ณ ภาพเลื อกผู ให ขอมู ลสำคั ญ แบบเจาะจง
จำนวน 11 ทา น ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกผูใ หขอมูลสำคัญ ใชเทคนิค การวิเคราะหเนื้อหาเชิง
พรรณนา ประกอบบริบทนำเสนอเปนความเรียงประกอบตารางแจกแจงความถี่เพื่อสนับสนุนขอมูล
เชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับพฤติกรรมของผูตองขังหลังเขารับการอบรม ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก (x� = 3.97, S.D. = 0.07) 2) ความสัมพัน ธระหวา งมาตรการพัฒนาพฤติกรรมผูตองขัง
กับพฤติกรรมผูตองขัง ภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับความสัมพันธนอย (R=.400**) มี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐาน 3) ปญหาและอุปสรรคพบวา ผูตองขังบางราย
ไมรูหนังสือจึงเปนเรื่องยากในการสวดมนตและทองขอปฏิบัติที่ทางเรือนจำกำหนด และบางรายรับ
ยาประจำ (ยาจิต เวช) จึงปฏิบัติไดไมเหมือนผูตองขังอื่น ๆ ขอเสนอแนะ ชี้แจงรายละเอียดแนวทาง
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ปฏิบัติที่สามารถชวยผูตองขังไมถูกลงโทษทางวินัย และควรยกเวนการปฏิบัติสำหรับผูตองขัง ที่ตอง
รับยาประจำ(ยาจิตเวช)
คำสำคัญ (Keywords): การพัฒนาพฤติกรรม; พฤติกรรมผูตองขัง; มาตรการพัฒนาพฤติกรรมผูตองขั
Abstract

The objectives of this research paper were: 1)To study the level of prisoners’
behaviors at Klongpai Central Prison, 2) To study relationships between behavior
development criteria and prisoners’ behaviors at Klongpai Central Prison, 3)To study
problems, obstacles and recommendation for prisoners’ behavior development at
Klongpai Central prison, The methodology was the mixed methods: The quantitative
research by survey method, collected data from 264 samples who were prisoners at
surveillance area 5 of Klongpai Central prison, analyzed data by frequency, percentage,
mean and standard deviation and analyzed relationship between prisoners’ behavior
development criteria and behaviors of prisoners, using statistics find pearson correlation
coefficient to measure the correlation, the qualitative method, data were collected from
11 key informants, purposefully selected by in-depth-interviewing and analyzed by
content descriptive interpretation and presented with the table of frequency of the key
informants to use data to support the quantitative findings. Findings were as follws : 1)
Levels of prisoners’ behaviors after the training, by overall were at high level (x� = 3.97,
S.D. = 0.07) 2) Relationship between prisoners’ behavior development criteria and
prisoners’ behaviors by overall, had positive relationship at less level (R=400**) with
statistically significant level at 0.01 accepted the set hypothesis. 3) Problems and
obstacles were found that some inmates were illiterate. Is was difficult for them to
chant and learn the rules set by the prison by hearts and some inmates had to use
drug from psychiatrist, it was difficult to treat them equally with other cells.
Recommendations were that must be clearly explained so that the inmates would
understand and avoid discipline punishment and there should be exception for those
who were under medical care by psychiatric
Keywords: Behavior Development; Inmates Behavior; Behavior Development
Measures Inmates
บทนำ (Introduction)
กรมราชทัณฑมีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแกไ ขพฤตินิสัยผูตองขัง เพื่อฟนฟูผูตองขัง
ใหกลับตนเปนพลเมืองดี ไมหวนกลับมากระทำผิดซ้ำ แตปจจุบัน ผูตองขังบางรายมีพฤติกรรมที่ไม
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เหมาะสม ใชเรือนจำเปนแหลงสั่งการซื้อ-ขายยาเสพติด หรืออยูเบื้องหลัง การกระทำผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด บางรายใชเรือนจำเปน ฐานในการกระทำความผิดทางอาญาอื่น โดยใชจางวานสนับสนุน
บางรายมีพฤติกรรมเปนอันตรายและมีความกาวราวรุน แรงมีพฤติการณดื้อดานยากตอการปกครอง
ของเรือนจำ ซึ่งสงผลกระทบตอภาพลักษณขององคกรและสรางปญ หาตอสัง คมภายนอกเปนอยา ง
มาก กรมราชทัณ ฑจึง กำหนดนโยบายใหมีเรือนจำความมั่นคงสูงสุด (ขอกำหนดสำหรับควบคุม
ผู ต อ งขั ง ในแดนความมั่ น คงสู ง สุ ด , 2559) เพื่ อ ควบคุ ม ผู ต อ งขั ง ดั ง กล า วนี้ จำนวน 5 แห ง
ประกอบดวย เรือนจำกลางเขาบิน เรือนจำกลางระยอง เรือนจำกลางพิษณุโลก เรือนจำกลางคลอง
ไผ และเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช โดยใหเรือนจำความมั่นคงสูงสุด มีภารกิจในการควบคุมและ
พัฒนาพฤติกรรมผูตองขังใหปฏิบัติต นอยูในกฎ ระเบียบ ของทางเรือนจำและตามที่กรมราชทัณ ฑ
กำหนด (ระเบียบกรมราชทัณฑ, 2561)
เรือนจำกลางคลองไผ อำเภอสีคิ้ว จัง หวัด นครราชสีมา ไดรับนโยบายใหค วบคุม และ
พัฒนาพฤติกรรมผูตองขังที่มีพฤติการณ 1) เกี่ยวของกับยาเสพติดและโทรศัพทมือถือ 2) เปน ผูอยู
เบื้องหลัง การกระทำผิด โดยใชวิธีการจูง ใจ ขมขู คุกคาม หรือครอบงำใหผูตองขัง หรือบุค คลอื่ น
รวมกัน ในการกระทำผิด 3) ทำตนเปน ผูมีอิทธิพลเหนือผูตองขัง อื่น 4) มีพ ฤติการณ ใชผูอิทธิพ ล
ภายนอกขมขูเจาหนาที่เรือนจำหรือทัณฑสถานฯ 5) มีพฤติการณดื้อดา นหรือกระดางกระเดื่องตอ
การปกครองและการควบคุม 6) กอความวุนวาย หรือเปนแกนนำในการประทวง 7) กระทำผิดวินัย
8) มีพฤติกรรมแปลกแยก ไมสามารถอยูรวมกับผูตองขัง อื่น ได และ 9) มีพฤติการณหลบหนี หรือ
เตรียมการหลบหนี โดยออกระเบียบใหผูตองขังที่มีพฤติการณไมนา ไววางใจตองถูกคุมขัง ในแดน
ความมั่น คงสูง สุด (แดน 8) เปนระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน (ระเบียบเรือนจำกลางคลองไผ,
2562) เพื่อควบคุมพฤติกรรมเปนพิเศษ และพัฒนาพฤติกรรมของผูตองขังใหเปนไปในทิศทางที่
ถูกตองอยูใ นกฎ ระเบียบ และขอบังคับ ตามที่กรมราชทัณ ฑกำหนด ผูวิจัยจึงมีค วามสนใจที่จ ะ
ศึกษาพฤติกรรมผูต องขัง ของเรือนจำกลางคลองไผ อำเภอสีคิ้ว จัง หวัด นครราชสีมา เพื่ อนำไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และเปนแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมผูตองขังตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objective)
1. เพื่ อ ศึ ก ษ าระดั บ พฤติ ก รรมผู ต อ งขั ง ของเรื อ นจำกลางคลองไผ อำเภอสี คิ้ ว
จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อ ศึกษาความสัมพั น ธระหวา งมาตรการพัฒ นาพฤติก รรมผูตองขัง กับพฤติ กรรม
ผูตองขังของเรือนจำกลางคลองไผ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
3. เพื่อศึกษาปญ หา อุป สรรค และขอเสนอแนะในการพัฒ นาพฤติกรรมผูตองขัง ของ
เรือนจำกลางคลองไผ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
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วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methods)
วิธีการดำเนินการวิจัยใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) ระหวาง วิธีการวิจัย
เชิ ง ปริม าณ (Quantitative) และการวิจั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative) คื อ การวิ จั ย เชิ ง สำรวจ
และการสัมภาษณในเชิงคุณภาพ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก ผูตอ งขัง ที่ผา นการอบรมมาตรการแดนความมั่ นคงสูง สุด (แดน 8)
เรือนจำกลางคลองไผ อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา ปจ จุบัน ยายไปเฝาระวังพฤติการณที่ (แดน
5) มีจ ำนวน 778 คน หากลุมตัวอยา งโดยใชวิธีการสุมตัวอยา งจากสูต ร Taro Yamane ไดกลุม
ตัวอยาง จำนวน 264 คน คัดเลือกผูใหขอมูลสำคัญแบบเจาะจง แบงเปน 4 กลุม ไดแก 1) ผูบริหาร
ระดับสูง 2 คน 2) ผูบริหารระดับกลาง 5 คน 3) เจาหนาที่ผูปฏิบัติการ 3 คน และ 4) นักวิชาการ
ดานพระพุทธศาสนา 1 คน รวมทั้งหมด จำนวน 11 คน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูตองขังของเรือนจำกลางคลองไผ โดย
นำเครื่องมือที่ผูวิจัยสรา งขึ้น ขอคำแนะนำและตรวจสอบความตรงเชิง เนื้อหาของขอคำถามจาก
ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ทาน ทุกขอไดคา IOC มากกวา 0.80 นำแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลว
ไปเก็บขอมูล (Try-Out) ที่แดนความมั่นคงสูง สุด (แดน 8) จำนวน 30 ชุด แลวนำมาวิเคราะหหา
ความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับ ไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ เทากับ 0.93
การวิเคราะหขอมูล
ใชวิธีค ำนวณโดยหาคาความถี่ และรอยละ (Percentage) การวิเคราะหตัวแปรตนหรือ
ตัวแปรตามจะใชคา การวิเคราะหขอมูลด วยการคำนวณหาคา เฉลี่ ย (Mean) คา ความเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะหความสัมพันธระหวา งมาตรการพัฒนาพฤติกรรม
กับพฤติกรรมผูตองขัง โดยใชสถิติหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสันเพื่อวัดความสัมพันธ การ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาเชิงพรรณนา ประกอบบริบทนำเสนอเปน
ความเรียงประกอบตารางแจกแจงความถี่ของผูใหขอมูลสำคัญเพื่อสนับสนุนขอมูลเชิงปริมาณ
ผลการวิจัย (Research Results)
สวนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ
ตอนที่ 1 ระดับพฤติกรรมผูตองขังของเรือนจำกลางคลองไผ
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ผูตองขังมีการพัฒนาพฤติกรรมหลังไดรับการอบรมพฤตินิสัยตามมาตรการ โปรแกรมฯ
แดนความมั่นคงสูง สุด (แดน 8) เรือนจำกลางคลองไผ โดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก (x� = 3.79,
S.D. =0.029) โดยเมื่อจำแนกเปนรายดานจะพบวาอยูในระดับมากทุกดาน

ตอนที่ 2 ความสัม พันธระหวางมาตรการพัฒ นาพฤติก รรมผู ตอ งขัง กับ พฤติก รรม
ผูตองขังของเรือนจำกลางคลองไผ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

๗.กระทําผิดวินัยเรือนจํา

๘.พฤติก รรมแปลกแยกไมสามารถเขากับ
ผตองขังอื่นได

430**

341**

344**

284**

386**

376**

348**

338**

272**

199**

275**

205**

175**

154*

186**

179**

150*

155*

065

229**

261**

260**

186**

143*

212**

211**

215**

189**

152*

389**

367**

310**

324**

288**

394**

371**

339**

325**

303**

483**

500**

385**

432**

337**

461**

444**

426**

418**

361**

ตัวแปรตน
มาตรการพัฒนา
พฤติกรรมผูตองขัง
1.มาตรการควบคุมพิเศษ
2. มาตรการโปรแกรม ๑
3. มาตรการโปรแกรม ๒
4. มาตรการโปรแกรม ๓

๙.พฤติกรรมหรือเตรียมการหลบหนี

๖.พฤติกรรมกอความวุนวาย เปนแกนนํา
ประทวง

400**

พฤติกรรมผูตองขัง

คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ

๑.พฤติกรรมเกี่ยวของกับยาเสพติดและ
โทรศัพทมือถือ
๒.พฤติกรรมเปนผูอยูเบื้องหลังการกระทําผิด
ของผูตองขังอื่นโดยใชวิธีการจูงใจ ขมขูฯ
๓.พฤติกรรม ทําตนเปนผูมีอิทธิพลเหนือ
ผตองขังอื่น
๔.พฤติก รรม ใชผูอิทธิพลภายนอกขมขู
เจาหนาที่เรือนจํา/ทัณฑสถาน
๕.พฤติก รรมดื้อดาน/กระดางกระเดื่องตอ
การปกครองและควบคุม

ตัวแปรตาม
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ความสัมพันธระหวางมาตรการพัฒนาพฤติกรรมผูตองขัง กับพฤติกรรมผูตองขังหลัง
เขารับการพัฒนาพฤตินิสัยตามมาตรการโปรแกรมฯ แดนความมั่นคงสูง สุด (แดน 8) เรือนจำ
กลางคลองไผ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
มาตรการพัฒนาพฤติกรรมผูตองขัง โดยภาพรวม กับพฤติกรรมผูตองขังหลัง เขา รับการ
พัฒนา โดยภาพรวม มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับนอย (R=.400**)
มาตรการพัฒนาพฤติกรรม โดยภาพรวม กับพฤติกรรมผูตองขัง หลังเขา รับการพัฒนา
พฤติกรรมเกี่ยวข องกับยาเสพติ ด และโทรศัพ ทมือถือ มี ค วามสัมพั นธเชิง บวกในระดับ นอย (R=
.430**)
มาตรการพั ฒนาพฤติ กรรม โดยภาพรวม กั บพฤติ กรรมผู ตองขั งหลั งเขา รับการพั ฒ นา
พฤติการณเปน ผูอยู เบื้ องหลังการกระทำผิด ของผูตองขั งอื่น โดยใชวิธีการจู งใจ ขมขู คุ กคาม หรื อ
ครอบงำใหผูตองขังอื่นรวมกันในการกระทำผิด มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับนอย (R=.341**)
มาตรการพัฒนาพฤติกรรม โดยภาพรวม กับพฤติกรรมผูตองขัง หลังเขา รับการพัฒนา
พฤติกรรมทำตนเปนผูมีอิทธิพลเหนือผูตองขังอื่น มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับนอย (R=.344**)
มาตรการพัฒนาพฤติกรรม โดยภาพรวม กับพฤติกรรมผูตองขัง หลังเขา รับการพัฒนา
พฤติกรรมใชผูอิทธิพลภายนอกขมขูเจาหนาที่เรือนจำ/ ทัณฑสถาน มีความสัมพัน ธเชิงบวกในระดับ
นอย (R=.284**)
มาตรการพัฒนาพฤติกรรม โดยภาพรวม กับพฤติกรรมผูตองขัง หลังเขา รับการพัฒนา
พฤติกรรมดื้อดาน/กระดางกระเดื่องตอการปกครองและควบคุม มีความสัมพันธเชิง บวกในระดับ
นอย (R=.386**)
มาตรการพัฒนาพฤติกรรม โดยภาพรวม กับพฤติกรรมผูตองขัง หลังเขา รับการพัฒนา
พฤติกรรมกอความวุนวาย เปนแกนนำประทวง มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับนอย (R=.376**)
มาตรการพัฒนาพฤติกรรม โดยภาพรวม กับพฤติกรรมผูตองขัง หลังเขา รับการพัฒนา
กระทำผิดวินัยเรือนจำ มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับนอย (R=.348**)
มาตรการพัฒนาพฤติกรรม โดยภาพรวม กับพฤติกรรมผูตองขัง หลังเขา รับการพัฒนา
พฤติกรรมแปลกแยกไมสามารถเขากับผูตองขังอื่น มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับนอย (R=.338**)
มาตรการพั ฒนาพฤติ กรรม โดยภาพรวม กั บพฤติ กรรมผู ตองขั งหลั งเขา รับการพั ฒ นา
พฤติกรรมหรือเตรียมการหลบหนี มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับนอย (R=.272**)
การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
มาตรการพัฒนาพฤติกรรมผูตองขังมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูตองขัง ของเรือนจำ
กลางคลองไผ อำเภอสีคิ้ว จัง หวัด นครราชสีมา ในเชิงบวกอยา งมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยมีระดับความสัมพันธนอย กลาวคือ มาตรการแดนความมั่นคงสูงสุด (แดน 8) สงผลใหพฤติกรรม
ผูต อ งขั ง ของเรือ นจำกลางคลองไผ อำเภอสี คิ้ว จั ง หวัด นครราชสี ม ามี ก ารพั ฒ นา จึง ยอมรั บ
สมมติฐาน
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ผลการวิเคราะหแ บบสัม ภาษณ ข องผูใ หข อ มูลหลัก เกี่ ยวกับ การพั ฒนาพฤติก รรม
ผูตองขังของเรือนจำกลางคลองไผ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
พฤติการณ ที่เกี่ยวของกับยาเสพติด และโทรศัพทมือถือ ผูตองขัง พัฒนาพฤติกรรมของ
ตนเองไดขณะที่อยูในแดนความมั่นคงสูงสุด (แดน 8) หันมาศึกษาธรรมะและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ของเรือนจำเปนอยางดี ซึ่งเปนการพัฒนาพฤติกรรมในระยะสั้นถาในระยะยาวไมสามารถควบคุมได
เนื่องจากเมื่อผูตองขัง พนจากแดนความมั่นคงสูง สุด (แดน 8) ไปแลวก็จ ะหวนมาทำผิดซ้ำอีกถา มี
โอกาส
พฤติการณ เป นผูอยูเบื้องหลัง การกระทำผิ ด ของผูตองขัง อื่น โดยใชวิธีการจูง ใจ ขมขู
คุกคาม หรือครอบงำใหผูตองขังอื่นรวมกันในการกระทำผิด สามารถพัฒนาพฤติกรรมของผูตองขัง
ไดเปนบางสวนเนื่องจากผูตองขังตองใชชีวิตความเปนอยูรวมกันกับผูตองขังหมูมาก ทำใหผูตองขัง
ที่ไมมีเงิน ที่จะซื้ออาหารหรือสิ่งของเครื่องใชตองอาศัยผูตองขังที่มีอิทธิพลดานการเงิน ไมวาโดยการ
วาจาง การตอบแทนบุญคุณ จึงเปนสาเหตุใหกระทำความผิดซ้ำไดอีก
พฤติการณทำตนเปนผูมีอิทธิพลเหนือผูตองขังอื่น สามารถพัฒนาพฤติกรรมผูตองขัง ได
เปน บางสวนซึ่ง ขึ้น อยูกับการปลูกฝง และจิต สำนึกของผูตองขัง แตละคน ผูตองขังที่สามารถปรับ
พฤติกรรมไดสวนใหญเปนผูตองขังที่ไดรับการอบรมธรรมะ การใชธรรมะเขามาเปนเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจใหผูตองขังจังเปนจึง เปนการพัฒนาจิต ใจกลอมเกลาจิตใจ ใหเปนคนที่มีค วามอดทน อดกลั้น
รูจักใหอภัย รูจักปลอยวาง และไมเอาเปรียบขมเหงผูตองขังดวยกัน
พฤติการณใชผูอิทธิพลภายนอกขมขูเจาหนา ที่เรือนจำหรือทัณฑสถานฯ สามารถพัฒนา
พฤติกรรมและสามารถสรา งความสัมพันธที่ดีตอเจาหนาที่และตัวผูตองขัง ทำใหผูตองขังเชื่อมั่นใน
ตัวเจา หนาที่โดยการเปลี่ยนความคิด และมุมมองในทางลบที่มีตอเจา หนาที่ ดวยการใชธรรมกลอม
เกลาจิตใจและเจาหนาที่เปนผูชี้แนะใหคำปรึกษา
พฤติการณ ดื้อดานหรือกระดา งกระเดื่องตอการปกครองและควบคุม สามารถพัฒนา
พฤติกรรมไดเปนอยางดี ซึ่ง เปนมาตรการที่ทำใหผูตองขังมีค วามหลาบจำในการจองจำ จำกัด พื้นที่
ในการควบคุม มี การควบคุ ม ที่เข ม งวด จำกัด สิ ท ธิป ระโยชน ที่ผู ต องขัง ควรจะได รับ และเป น
มาตรการปองปรามมิใหผูตองขังกระทำความผิดซ้ำอีก และพัฒนาจิต ใจผูตองขังโดยใชหลักธรรมมา
ใหผูตองขังปฏิบัติตามทำใหผูตองขังมีความสงบ สุขุม ใจเย็น มากยิ่งขึ้น
พฤติการณกอความวุนวาย เปนแกนนำประทวง สามารถพัฒนาพฤติกรรมไดเปนอยางดี
และเปน มาตรการที่ทำใหผูตองขังไดคิด ใครครวญถึงพฤติกรรมของตนเองที่เคยกอมาและสามารถที่
จะยอมรับสภาพความเปนจริงได ยอมรับกฎกติกามาตรการแดนความมั่นคงสูง สุด (แดน 8) ไดและ
สามารถพัฒนาพฤติกรรมของตนเองใหดีขึ้นไดโดยนำหลักธรรมมาปรับใชในการพัฒนาตนเอง และ
คำแนะนำของเจาหนาที่อยางใกลชิด
กระทำผิด วินัยเรือนจำ เปนมาตรการที่ชวยพัฒนาพฤติกรรมผูตองขังมิใหกระทำผิดวินัย
ในทางออม โดยเฉพาะการนำหลักธรรมมาใชกับผูตองขัง ทำใหสงผลดีตอตัวผูตองขัง เองในการ
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ปฏิบัติใ หเปน ไปตามระเบียบที่ทางเรือนจำไดวางไว สง ผลใหผูตองขัง ไดรับการปลอยตัวตรงตาม
กำหนด ไดรับสิทธิประโยชนอันสมควรจะไดรับ และไมสรางปญหาใหกับทางเรือนจำอีกทางหนึ่ง
พฤติการณแปลกแยกไมสามารถเขา กับผูตองขังอื่นได สามารถพัฒนาพฤติกรรมไดใ น
ภาพรวม โดยการใชหลักธรรมเขา มาเปนเครื่องมือใหผูตองขังไดปฏิบัติตามทำใหผูตองขังมีจิต ใจที่ดี
ขึ้น มีสภาวะทางอารมณที่ดีขึ้น สติปญญาเพิ่มมากขึ้น แตอยา งไรก็ต ามมาตรการอาจจะไมสามารถ
เปลี่ยนพฤติกรรมผูตองขังบางประเภทได เชน ผูตองขังที่มีจิตไมสมประกอบหรือผูตองขังกลุมที่รับ
ยาจิตเวช ควรแยกผูตองขังกลุมนี้ออกจากผูตองขังที่มีพฤติการณปกติเพื่อทำใหงายตอการควบคุม
และพัฒนาพฤติกรรม
พฤติการณหรือเตรียมการหลบหนี มีสวนชวยใหผูตองขัง พัฒนาพฤติกรรมไดดวยการ
ติด ตามพฤติกรรมอยา งใกลชิด พยายามหาขา วขอมูลของผูตองขัง ใหไ ดมากที่สุด และที่สำคัญ มี
ธรรมะที่เชื่อมโยงในการโนมนา วจิตใจของผูตองขังใหยอมรับสภาพความจริงใหได และพยายามหา
กิจกรรมใหผูตองขังทำจะไดไมคิดความคิดฟุงซา
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)
ผลจากการวิจัย เรื่องระดับพฤติกรรมผูตอ งขังของเรือนจำกลางคลองไผ อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา
พฤติ ก ารณ เกี่ ย วข อ งกั บ ยาเสพติ ด และโทรศั พ ท มื อ เมื่ อ ผู ต อ งขั ง ได รั บ การพั ฒ นา
พฤติกรรมและไดรับ การดูแลอย างใกลชิด มีแนวโนมทางความคิด และพฤติกรรมที่ดี ขึ้นโดยภาพ
รวมอยูใ นระดับมาก (x� =3.90, S.D.=00.30) เมื่อพิจารณาพบวา สอดคลองกับงานวิจัยของ นิมิต
ทัพ วนานต วิจัย เรื่อ ง “การพั ฒ นาแนวทางการป องกั นการกระทำผิด ซ้ ำ ของผูต องขั ง ไรญ าติ ”
ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมของผูตองขัง ที่กระทำความผิด ซ้ำ สวนใหญเปนความผิดเกี่ยวของกับยา
เสพติดและโทรศัพทมือภายในเรือนจำ ควรพัฒนาในดานความคิดของผูตองขังใหรูถึงโทษของยาเสพ
ติด และโทษของการลักลอบใชโทรศัพท ภายในเรือนจำ หากเขา ไปยุง เกี่ยวก็จ ะมี ผลทำใหมี โทษ
เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำใหผูตองขังไดรับการปลอยตัวชาลงกวาเกามาก (นิมิต ทัพวนานต, 2561)
พฤติการณ เป น ผูอยูเบื้องหลัง การกระทำผิ ด ของผูตองขัง อื่น โดยใชวิธีการจูง ใจ ขมขู
คุกคาม หรือครอบงำใหผูตองขังอื่นรวมกันในการกระทำผิด เมื่อผูตองขังไดรับการพัฒนาพฤติกรรม
โดยวิธีจัดกิจกรรมเพื่อเปนการละลายพฤติกรรม และใหมีความรูรัก สามัคคี ผูตองขังมีพฤติกรรมที่ดี
ขึ้น โดยภาพรวมอยูใ นระดั บ มาก (x� =3.65, S.D.=0.033) เมื่ อ พิ จ ารณาพบวา สอดคล อ งกั บ
งานวิจัยของ อโณทัย กิ่งศักดิ์ และ บุญ สืบ กิจสนิท วิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการฝกวิชาชีพผูตองขัง
ชาย : เรือนจำพิเศษมีนบุรี” ผลการวิจัยพบวา ผูตองขัง หากไดรับการอนรมในการฝกวิชาชีพหรือมี
กิจกรรมที่ทำรวมกันจะมีค วามคิด ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีค วามเห็น อกเห็น ใจซึ่งกัน และกัน รัก
และสามัคคีกันมากขึ้น (อโณทัย กิ่งศักดิ์ และ บุญสืบ กิจสนิท, 2551)
พฤติการณทำตนเปนผูมีอิทธิพลเหนือผูตองขังอื่น เมื่อผูตองขังไดรับการพัฒนาพฤติกรรม
และใชหลักการมีสวนรวมเขา มาพัฒนาพฤติกรรมทำใหผูตองขัง มีพฤติกรรมที่รักใคร กลมเกลียวกัน
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เห็นอกเห็นใจกัน และอยูรวมกันไดอยางดี โดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก (x� =3.72, S.D. = 0.043)
เมื่อพิจารณาพบวา สอดคลองกับงานวิจัยของ คติยา อายุยืน ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธการพัฒนา
สมรรถนะบุค คลตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตต อนบน” ผลการวิจัย
พบวา การพัฒนาบุค ลากรใหเกิดพฤติกรรมที่ดี สามารถปฏิบัติอยูในกติกา กฎเกณฑระเบียบวินัย
อาศัยการมีสวนรวมของบุคลากรที่ชวยเหลือและแสดงความคิดเห็นของแตละคน ซึ่งเปนกิจกรรมที่
ละลายพฤติกรรมไปในตัวอีกดวย (คติยา อายุยืน, 2558)
พฤติการณใชผูอิทธิพลภายนอกขมขูเจาหนา ที่เรือนจำหรือทัณฑสถาน เมื่อผูตองขังไดรับ
การพั ฒ นาพฤติกรรมโดยใชห ลักธรรมเขา มาให ผูต องขัง ปฏิ บัติ ทำให เข า ใจและเห็น อกเห็ น ใจ
เจาหนาที่ และมีสัมพันธที่ดีตอเจาหนาที่ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (x� =3.85, S.D.=0.025) เมื่อ
พิจารณาสอดคลองกับงานวิจัยของ สวัสดิ์ จิรัฎฐิติกาล วิจัยเรื่อง “การปฏิบัติธรรมของผูตองขังใน
เรื อนจำกลางคลองเปรม” ผลการวิจั ยพบว า ผู ต องขัง กลุ ม ที่ ผา นหลั ก สูต รการปฏิ บั ติ ธรรมมี
พฤติกรรม มีนัยยะสำคัญแสดงพฤติกรรมมากขึ้น สามารถทำใหผูตองขัง มีจิตใจที่ดีขึ้น มีสภาวะทาง
อารมณที่ที่ เขมแข็ง มีค วามอดทนอดกลั้น รูจักมองโลกในแงดี จิต ใจสงบมากยิ่ง ขึ้น รูจักให อภั ย
(สวัสดิ์ จิรัฎฐิติกาล, 2554)
พฤติการณดื้อดา นหรือกระดางกระเดื่องตอการปกครองและควบคุม เมื่อผูตองขังไดรับ
การพัฒนาพฤติกรรม โดยการฝกระเบียบ วินัย ผูตองขัง มีพฤติกรรมที่เชื่อฟง คำสั่งของเจาหนา ที่
และรักษาวินัยเปนอยางดี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� =3.85, S.D.=0.024) เมื่อพิจารณาพบวา
สอดคลองกับงานวิจัยของ นิมิต ทัพวนานต วิจัยเรื่อง “การพัฒนาแนวทางการปองกันการกระทำ
ผิดซ้ำของผูตองขังไรญ าติ” ผลการวิจัยพบวา ผูตองขังหากไมมี การฝกระเบียบวินัย หรือไมอยูใ น
ระเบียบ จะทำใหไมเชื่อฟงคำสั่งเจา หนาที่ และจะเกิดการตอตา นการควบคุม ทำความผิดซ้ำซาก
บอยครั้ง หากมีการฝกระเบียบ วินัย ผูตองขัง จะรักษาระเบียบไมกระทำความผิด ซ้ำซาก (นิมิต ทัพ
วนานต, 2561)
พฤติการณกอความวุนวาย เปนแกนนำประทวง เมื่อผูตองขังไดรับการพัฒนาพฤติกรรม
ดวยการละลายพฤติกรรมและหากิจ กรรมใหทำเพื่อลดความตรึงเคลียด ผูตองขังมีพฤติกรรมพัฒนา
ในทางที่ดีขึ้น และอยุใ นระเบียบวินัยดีมาก โดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก (x� =3.83, S.D.= 0.038)
เมื่อพิจารณาพบวา สอดคลองกับงานวิจัยของ นฤมนต เผาเพ็งวิจัยเรื่อง “ปญหาการปฏิบัติงานดา น
การพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังของเจาพนักงานเรือนจำ พิเศษพัทยา” ผลการวิจัยพบวา หากเรือนจำ
มีปญ หาดา นการบริหารจัด การ ทำใหผูตองขัง มองวา การบริหารงานเรือนจำย่ำ แย ผูตองขัง ขาด
ประโยชน และความเปนอยูที่เลวรายจึงมีพฤติการณกอความวุนวาย เปนแกนนำประทวง (นฤมนต
เผาเพ็ง, 2558)
กระทำผิดวินัยเรือนจำ เมื่อผูตองขังไดรับการพัฒนาพฤติกรรม ในภาพรวมผูตองขังทำผิด
วินั ยนอยมาก ตา งจากตอนที่ยัง ไมเขา รับการพั ฒนาพฤติ กรรม โดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก(x�
=3.84, S.D.=0.003 ) เมื่อพิจ ารณาพบวา สอดคลองกับงานวิจัยของ เรืองศักดิ์ สุวารี วิจัยเรื่อ ง
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“แนวทางการปฏิบัติและพัฒนาผูตองขังคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใตของราชอาณาจักร
ไทย” ผลการวิจัยพบวา ผูตองขัง คดีค วามมั่นคงในพื้นที่จัง หวัด ชายแดนใตมีพฤติกรรมไมเคารพ
กฎหมาย ระเบียบที่เรือนจำกำหนด เนื่องจากแรงจูง ใจรายบุค คลและสาเหตุเชิงโครงสรา ง และ
ความคับของใจที่ผูตองขังประสบกอนถูกคุมขัง เมื่อไดรับการอบรมพัฒนาพฤติกรรมผูตองขัง เหลานี้
มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น เชื่อฟงเจาหนาที่ อยูในระเบียบของเรือนจำ และผิด วินัยเรือนจำนอยมาก (เรือง
ศักดิ์ สุวารี, 2560)
พฤติ การณ แปลกแยกไม สามารถเข า กับผูต องขัง อื่น ได เมื่ อผูตอ งขัง ไดรับ การพัฒ นา
พฤติกรรมโดยใชหลักการมีสวนรวม และสง เสริมใหทำกิจ กรรม ผูตองขังสามารถปรับตัวเองใหอยู
รวมกับผูตองขังอื่น ได โดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก (x� =3.80, S.D.=0.025) เมื่อพิจ ารณาพบวา
สอดคลองกับงานวิจัยของ คติยา อายุยืน ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะบุค คล
ตามหลักพุทธธรรมของสถาบัน พัฒนาฝมือแรงงานภาคใตต อนบน” ผลการวิจัยพบวา บุคลากรที่
แปลกแยกจากบุคลอื่นโดยสวนมากจะมีพฤติกรรมที่โดดเดี่ยว ไมคอยที่จะมีสวนรวมกับคนในสังคม
หากนำบุค ลากรเหลานี้มาพัฒนาทางดา นความคิด หากิจกรรมใหทำโดยใหความสำคัญ ขอแตละ
บุคคล บุคลาการเหลานี้จะสามารถอยูรวมกับบุคคลทั่วไปไดอยางมีความสุข (คติยา อายุยืน, 2558)
พฤติก ารณ ห รือ เตรีย มการหลบหนี เมื่อ ผูต องขั ง ได รับการพั ฒ นาพฤติ กรรม โดยใช
หลักธรรมเขา มาพัฒนาจิตใจ ใหผูตองขัง รูจักยอมรับความเปนจริง และหากิจ กรรมใหทำเพื่อลด
ความคิ ด ฟุ ง ซ า น ผูต องขัง พั ฒ นาพฤติ ก รรมดีขึ้ น มาก โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บมาก(x� =3.90,
S.D.=0.008) เมื่อพิจารณาพบวา สอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหานันทวิทย ธีรภทฺโท (แกวบุต ร
ดี) และคณะ วิ จัย เรื่ อ ง “การเสริม สรา งจริ ย ธรรมสำหรับ ผู ต อ งขั ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร”
ผลการวิจัยวา ผูเขา รวมอบรมหลักสูต รสัค คสาสมาธิมีจ ริยธรรมเชิงพุทธบูรณาการสูง กวา กอนเขา
อบรมอยางมีนัยสำคัญ การพัฒนาจิต ใจใหกับผูตองขังปรับเปลี่ยนความคิดทัศนคติใหยอมรับสภาพ
ความเปนจริง และสามารถใชชีวิตอยูกับความเปน จริงได (พระมหานันทวิทย ธีรภฺทโท (แกวบุต ร
ดี) และคณะ, 2559)
องคความรูจากการวิจัย (Research Knowledge)
ผลจากการศึ กษาพบว า “การพั ฒ นาพฤติ กรรมผูต อ งขัง ของเรือ นจำกลางคลองไผ
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา” สามารถสังเคราะหเปนองคความรูไดดังนี้
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ภาพองคความรูที่ไดสังเคราะหจากการวิจัย
ที่มา: จากการสังเคราะหของผูวิจัย
1. อบรมพฤตินิสัย หมายถึง มาตรการควบคุมพิเศษ คือการรับตัวผูตองขังที่
กรม
ราชทัณ ฑสง ตัวมาใหเรือนจำกลางคลองไผ ดำเนินการพัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขังเหลานี้ใหอยูใ น
กฎระเบียบของทางเรือนจำ มิใหกระทำความผิดเชนเดิมซ้ำอีก
2. ใครทบทวนความผิด หมายถึง มาตรการโปรแกรม 1 คือการใหผูตองขังอยูในอาคารขัง
เดี่ยวเพื่อทบทวนความผิดของตนเองที่ไดกระทำมาซึ่งสงผลกระทบตอตนเองและสังคม
3. คิดพัฒนาจิต ใจ หมายถึง มาตรการโปรแกรม 2 คือการใหผูตองขัง ที่อยูหองขังซอย
ไดรับการอบรมพฤตินิสัยโดยการใชธรรมะเปนเครื่องมือเพื่อพัฒนาจิตใจผูตองขัง
4. ใสใจพฤติกรรม หมายถึง มาตรการโปรแกรม 3 คือการใหผูตองขังที่อยูบนหองขังรวม
(หองใหญ) ซึ่ง เปน กลุมผูตองขัง ที่ประพฤติต นดีขึ้นและมีสภาพการควบคุมคลายกับผูตองขัง แดน
อื่นๆ ทั่วไป มีสภาวะความกดดันที่นอย และผูตองขังมีสิทธิและประโยชนมากขึ้น
ขอเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)
จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชประโยชน
1.1 ใชการขัด เกลาทางสังคมและปองกันมิใ หบุค คลที่เคยกระทำความผิด แลวกลับ มา
กระทำความผิดซ้ำอีก โดยวิธีการแกไขอบรมฟนฟูจิตใจใหกลับตนเปนคนดีมีคาสูสังคม
1.2 เรือนจำกลางคลองไผ ควรจำแนกผูตองขังกลุมรับยาจิตเวชหรือจิต ไมสมประกอบไป
อยูที่เรือนจำที่ดูแลผูตองขังกลุมเปราะบางโดยเฉพาะ
1.3 กรมราชทัณฑ ควรตรวจสอบพฤติกรรมของผูตองขัง ใหชัด เจนและพยานหลักฐานที่
แนชัด กอนยายผูตองขังมาเรือนจำกลางคลองไผ แดนความมั่นคงสูงสุด (แดน 8) เพื่อปองกัน มิให
ผูตองขังเสียสิทธิประโยชน และลดขอรองเรียนในทางออม
2. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
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2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนาพฤติกรรมผูตองขังเรือนจำตางๆ ทั่วประเทศเพิ่มเติม
และควรมีการศึกษาวิจัยปจจัยมูลเหตุที่ทำใหผูตองขังมีพฤติการณการกระทำความผิด
2.2 ควรมีการศึกษาถึงพฤติการณการกระทำความผิด ในประเภทพฤติการณตางๆ ทั้งนี้
เพื่อประโยชนตอการจำแนกพฤติการณความผิด จะไดนำมาเพื่อฟนฟูฝกอบรม และแกไขปญหาการ
กระความผิดซ้ำไดอยางเหมาะสม
2.3 ควรศึ ก ษาวิจั ย หลั ก ธรรมที่ เหมาะสมที่ จ ะนำไปประยุ ก ต ใ ช ใ นการการพั ฒ นา
พฤติกรรมผูตองขังเพื่อเปนแนวทางในการกำหนดนโยบายของกรมราชทัณฑในอนาตค
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