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Abstract
The main purpose of the present research was to examine the factors affecting
the disciplinary offenses of prisoners in prison in order to get guidelines to
decrease disciplinary infractions in prisons by employing a multiple
regression analysis to examine data from 209 prisoners who committed
disciplinary infractions in Nakhon Pathom Central Prison, which were
derived from 434 disciplinary violators in the prison by using the convenience
sampling method. The results of the bivariate correlation analysis between
each examined factors and the level of disciplinary infractions in prison
showed that there were 4 factors significantly related to the disciplinary
misconduct level, including classification of prisoners, association and
learning, rational choice, and low self-control. However, the multiple
regression analysis revealed that there were two factors remaining statistically
significant, including rational choice, and low self-control. This result showed
a support to the theoretical concepts of rational choice theory and self-control
theory. For the guidelines to solve the disciplinary infraction problem, it was
suggested to (1) arrange a proper number of psychologists for treating
prisoners’ mental problems and improving low self-controlled personalities,
and arrange programs or activities for improving behaviors, helping and
suggesting closely to low self-controlled prisoners and (2) heighten measures
of checking and increase severity of punishment for reducing the chances to
commit offenses in order to increase costs and reduce benefits in the process
of rational choice decision making.
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทาผิดวินัยของผู้ต้องขังในเรือนจากลางนครปฐม
พ.ต.ท.เสกสัณ เครือคำ1 พิชัย เสนำ2 และ พ.ต.อ.หญิง กัญญ์ฐิตำ ศรีภำ3
บทคัดย่อ
กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังใน
เรือนจำ โดยงำนวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ ใช้กำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณ (multiple
regression) ในกำรวิ เ ครำะห์ข้ อมู ล จำกกลุ่มตั ว อย่ ำ งผู้ต้อ งขัง ที่ กระทำผิด วิ นัย ในเรือ นจำ
จำนวน 209 คน ซึ่งได้มำจำกกำรเลือกตัวอย่ำงแบบสะดวกจำกจำนวนผู้ต้องขังที่กระทำผิด
วินัยทั้งหมด จำนวน 434 คน ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์รำยคู่เบื้องต้น
พบว่ำตัวแปรที่มีควำมสัมพันธ์กับระดับกำรกระทำผิดวินัยอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติมีจำนวน 4
ตัว คือ ระดับชั้นของผู้ต้องขัง กำรเรียนรู้ทำงสังคม กำรใช้เหตุผลในกำรตัดสินใจ และลักษณะ
กำรควบคุ ม ตั ว เองต่ ำ แต่ เ มื่ อ มี ก ำรน ำตั ว แปรหลำยตั ว เข้ ำ ร่ ว มในกำรหำอิ ท ธิ พ ลในครำว
เดียวกันทำให้เหลือตัวแปรที่ มีอิทธิพลต่อระดับกำรกระทำผิดวินัยอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ
เพียง 2 ตัว คือ กำรใช้เหตุผลในกำรตัดสินใจ และลักษณะกำรควบคุมตัวเองต่ำ ซึ่งผลกำร
วิเครำะห์สนับสนุนแนวคิดของทฤษฎีกำรเลือกอย่ำงมีเหตุ ผลและทฤษฎีกำรควบคุมตัวเอง
สำหรับข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำกำรกระทำผิดวินัยในเรือนจำประกอบด้วย กำรจัดให้มี
เจ้ำหน้ำที่ด้ำนจิตวิทยำให้เพียงพอในกำรดูแลผู้ต้องขังเพื่อลดปัญหำด้ำนจิตใจและบุคลิกภำพ
ของผู้ต้องขังที่มี กำรควบคุมตัวเองต่ำ มีกำรจัดโปรแกรมหรือกิจกรรมที่จะพัฒนำปรับปรุง
พฤติกรรมและคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำอย่ำงใกล้ชิดกลุ่มผู้ต้องขังที่มีปัญหำกำรควบคุม
ตัวเองต่ำ กำรเพิ่มมำตรกำรในกำรตรวจสอบและลงโทษผู้กระทำผิดวินัยให้เข้มงวดมำกขึ้ น
เพื่อลดโอกำสในกำรกระทำผิดวินัยและเพิ่มโทษและผลเสียที่จะเกิดขึ้นจำกกำรกระทำผิดวินัย
ในกระบวนกำรคิดตัดสินใจ
คำสำคัญ: กำรกระทำผิดวินัย ผู้ต้องขัง เรือนจำ อำชญำวิทยำ
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ที่มาและความสาคัญของปัญหาวิจัย
ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหำกำรมีประชำกรนักโทษล้นเรือนจำ โดยจำกสถิติจำนวนผู้ต้องขังใน
ภำพรวมทั้งหมดประเทศไทยมีจำนวนมำกกว่ำ 3 แสนคน (Correction Department, 2019) ในขณะที่เรือนจำ
รองรับได้เพียง 110,000 คน ซึ่งเป็นปริมำณที่เกินกว่ำควำมจุของเรือนจำที่จะรับได้ (Pootrakul & Khruakham,
2015) อันส่งผลให้เกิดปัญหำต่ำงๆ หลำยประกำร ทำให้กระบวนกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นผลให้กำรแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังให้กลับตนเป็น คนดีตำมหลักทัณฑวิทยำ
ขำดประสิทธิภำพ เจ้ำหน้ำที่เรือนจำใช้เวลำหมดไปกับกำรดูแลกิจวัตรประจำวันของผู้ต้องขัง ปัญหำผู้ต้องขัง
ล้นคุก ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อสภำพควำมเป็นอยู่ของผู้ต้องขังในทำงลบเท่ำนั้นแต่ยังส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำร
เรือนจำอีกด้วย เพรำะทำให้กำรจัดสวั สดิกำร กำรอบรม และกำรดูแลผู้ต้องขังในด้ำนต่ำงๆ ทำได้ด้วยควำม
ยำกลำบำก สภำพควำมแออัดทำให้ผู้ต้องขังมีชีวิตควำมเป็นอยู่อย่ำงแออัด ผู้ต้องขังจำนวนมำกต้องว่ำงงำน
เนื่องจำกไม่มีสถำนที่ทำงำนเพียงพอและไม่มีงำนเพียงพอที่จะจ่ำยให้ผู้ต้องขัง ทำให้ผู้ต้องขังอยู่ว่ำงๆ คิดฟุ้งซ่ำน
และหันไปมีพฤติกรรมละเมิดกฎระเบียบของเรือนจำที่สำคัญปัญหำควำมแออัดของผู้ต้องขังเป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่ง
ต่อกำรพัฒนำ กำรอบรมแก้ไขปัญหำผู้ต้องขังให้กลับคืนสู่สังคมโดยไม่กลับไปกระทำผิดได้อีก ปัญหำของสภำพ
ดังกล่ำวนี้ได้เพิ่มทวีขึ้นเมื่ออัตรำกำลังของเจ้ำหน้ ำที่เรือนจำไม่ได้สัดส่วนกับผู้ต้องขังจำนวนผู้ต้องขังเพิ่มขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง แต่จำนวนเจ้ำหน้ำที่ยังคงเดิม โดยหนึ่งในปัญหำของกำรบริหำรจัดกำรในเรือนจำคือ ปัญหำกำรกระทำผิด
วินัยของผู้ต้องขังในเรือนจำที่เพิ่มขึ้นตำมจำนวนของผู้ต้องขัง (Kaewpriwan, 2007)
ปัจจุบันนี้แม้ว่ำผู้ต้องขังจะถูกควบคุมตัวอยู่ภำยในเรือนจำตำมคำพิพำกษำหรือคำสั่งตำมกฎหมำยเพื่อ
แยกตัวออกจำกสังคมภำยนอก เพื่อ ได้เข้ำรับกำรฟื้นฟูและพัฒนำพฤตินิสัยให้กลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคม แต่
ในควำมเป็นจริงแล้วผู้ต้องขังส่วนหนึ่งยังมีพฤติกรรมในกำรกระทำผิดวินัยเรือ นจำอยู่ เช่น กำรลักลอบเล่นกำร
พนัน กำรทะเลำะวิวำท กำรสักตำมร่ำงกำย กำรลักลอบนำสิ่งของต้องห้ำมเข้ำมำภำยในเรือนจำ ตลอดจนไปถึง
กำรลักลอบเสพยำเสพติดในเรือนจำ เป็นต้น ปัญหำกำรกระทำผิดวินัยดังกล่ำว มีผลให้ผู้ต้องขังสูญเสียโอกำสที่จะ
ได้รับกำรลดโทษ และต้องใช้ระยะเวลำอยู่ในเรือนจำที่ยำวนำนต่อไป ทั้งนี้ ยิ่งมีผู้ต้องขังกระทำผิดวินัยมำก
ปัญหำจำนวนนักโทษล้นเรือนจำยังคงไม่สิ้นสุด ซึ่งนอกจำกจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศ ที่ต้องสูญเสีย
งบประมำณในกำรจัดหำอุปกรณ์ กำรจัดสวัสดิกำร ตลอดจนกำรจัดกำลังเจ้ำหน้ำที่ให้เพียงพอต่อกำรดูแลผู้ต้องขัง
แล้ว ยังก่อให้เกิดผลเสียต่อตัวผู้ต้องขังเอง (Pootrakul, Terdudontham, Khruakham, & Poonyarit, 2019)
โดยผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำที่แออัดและยำวนำน อำจเกิดควำมกดดันและสร้ำงควำมตึงเครียดที่มีแนวโน้มไปสู่
พฤติกรรมท้ำทำย ก้ำวร้ำว รุนแรง หรือแม้กระทั่ง อำจกลำยเป็นควำมเคยชินในกำรกระทำผิดวินัย จนไม่เกรงกลัว
ต่อกฎระเบียบ บำงคนที่กระทำผิดวินัยอยู่เป็นนิจ ทำให้ต้องใช้เวลำอยู่ในเรือนจำที่ยำวนำนขึ้น อำจเกิดกำรปรับตัว
ให้เข้ำกับสภำพของเรือนจำ (prisonization) ทำให้เกิดควำมเคยชินและไม่เกรงกลัวกำรถูกควบคุมกักขังอีกต่อไป
ยิ่งไปกว่ำนั้น อำจเกิดกำรซึมซับพฤติกรรมและเทคนิควิธีในกำรประกอบอำชญำกรรมจำกผู้ต้องขังด้วยกันใน
เรือนจำเอง ซึ่งหำกได้รับกำรปล่อยตัวออกไป อำจทำให้ออกไปประกอบอำชญำกรรมอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด
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ดังนั้น กำรดำเนินงำนด้ำนวินัยผู้ต้องขังจึงเป็นอีกภำรกิจหนึ่งที่เรือนจำจะต้องดำเนินกำรเพื่อให้กิจวัตร
ประจำวันของผู้ต้องขังดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย และนอกจำกนั้นกำรดำเนินงำนด้ำนวินัยของผู้ต้องขัง ก็เพื่อ
เป็นกำรจัดระเบียบวินัยของผู้ต้องขัง เนื่องจำกเรือนจำเป็นสถำนที่ซึ่งใช้ควบคุม กักขังผู้ต้องขัง เพื่อแยกอำชญำกร
ออกจำกสังคม และยังเป็นสถำนที่ซึ่งใช้แก้ไขและพัฒนำพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้กลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคม
ซึ่งมีงำนวิจัยพบควำมสัมพันธ์ของกำรกระทำผิดวินัยในเรือนจำกับกำรกระทำผิดซ้ำหลังจำกพ้นโทษจำกเรือนจำ
แ ล้ ว (Cochran, Mears, Bales, & Stewart, 2014; Flanagan, 1983; French & Gendreau, 2006) ดั ง นั้ น
เรือนจำจึงเปรียบเสมือนสังคมอีกหนึ่งสังคมที่มีผู้คนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมำก และในกำรอยู่ร่วมกันของคนใน
สังคมหมู่มำกซึ่งมิใช่บุคคลทั่วไปแต่เป็นผู้ที่กระทำผิดกฎหมำย เป็นบุคคลที่ต้องคำพิพำกษำจำคุก กักขัง หรือกักกัน
ย่อมต้องมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อเป็นกรอบและแนวทำงในกำรถือปฏิบัติสำหรับควบคุมบุคคลเหล่ำนี้ให้อยู่ใน
เรือนจำได้อย่ำงปกติสุข ปรำศจำกปัญหำต่ำงๆ เช่นเดียวกับบุคคลที่อยู่ในสังคมภำยนอก ซึ่งกฎหมำยหรือระเบียบ
ข้อบังคับ ที่เรือนจำใช้ยึดถือปฏิบัติและใช้เป็นกรอบในกำรควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำ คือ พระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์
พ.ศ. 2560 พระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้กำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติในกำรอยู่ภำยในเรือนจำ
เอำไว้อย่ำงชัดเจน โดยเฉพำะในหมวดที่ 7 วินัยและบทลงโทษ มำตรำ 68 ระบุไว้ว่ำ ผู้ต้องขังผู้ใดฝ่ำฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตำมคำสั่งของเจ้ำพนักงำนเรือนจำ ข้อบังคับเรือนจำ หรือระเบียบกรมรำชทัณฑ์ ให้ถือว่ำผู้ต้องขังผู้นั้น
กระทำผิดวินัย รวมไปถึงมำตรำ 69 – 70 ที่ กล่ำวถึงบทลงโทษทำงวินัยที่ผู้ต้องขังจะได้รับหำกมีกำรละเมิด
กฎระเบียบของทำงเรือนจำ
ตำรำง 1
ประเภทของการกระทาผิดวินัยของผู้ต้องขังเรือนจากลางนครปฐม
ประเภทการกระทาผิดวินัย
ทะเลำะวิวำท/ทำร้ำยร่ำงกำย
ครอบครองสิ่งของต้องห้ำม
เล่นกำรพนัน
เสพยำเสพติดและสิ่งมึนเมำ
อื่นๆ
รวม
ที่มำ: Nakhon Pathom Central Prison, 2018b

จานวนผู้ต้องขังที่กระทาผิดวินัย
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
34
42
56
14
11
41
45
65
32
10
1
8
23
28
24
126
147
161

รวม
132
66
142
19
75
434

จำกตำรำง 1 แสดงกำรกระท ำผิ ดวินัยของผู้ต้องขังเรือนจำกลำงนครปฐม แม้จะมีกฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับซึ่งเป็นตัวกำหนดให้ผู้ต้องขังต้องยึดถือและปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด ก็ยังมีกำรกระทำผิดวินัยให้เห็น หำก
เกิดปัญหำนี้ในระยะยำวจะเกิดกำรละเมิดกฎระเบียบของทำงเรือนจำมำกขึ้นและเป็น กำรส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่ดี
ของผู้ต้องขังซึ่งเมื่อต้องกลับไปอยู่ในสังคมภำยนอกก็จะทำกำรแสดงพฤติกรรมในทำงที่ไม่ดีด้วยควำมเคยชินซึ่งขัด
ต่อวิสัยทัศน์ของกรมรำชทัณฑ์ที่มุ่งเน้นในกำรควบคุม แก้ไขและพัฒนำพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่ำ
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สู่สังคม อย่ำงที่ได้กล่ำวในภำพรวมแล้วว่ำ หำกขำดกำรแก้ไขปัญหำที่มีประสิทธิภำพ ควำมเคยชินจำกกำรแสดง
พฤติกรรมเหล่ำนี้อำจจะเป็นสำเหตุและแนวโน้มต่อกำรกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังและส่งผลทำให้ผู้ต้องขังกลับไป
ก่อเหตุอำชญำกรรมขึ้นอีกหลังจำกพ้นโทษออกจำกเรือนจำ
กำรป้องกันแก้ไขปัญหำย่อมไร้ประสิทธิภำพ หำกผู้ต้องกำรแก้ไขปัญหำไม่เข้ำใจสำเหตุที่แท้จริงของปัญหำ
ดังนั้น กำรแก้ไขปัญหำกำรกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังเรือนจำ จึงควรเริ่มจำกกำรทำควำมเข้ำใจปัจจัยสำเหตุของ
กำรกระทำผิดวินัย เพื่อที่จะกำหนดแนวทำงในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำได้อย่ำงมีทิศทำง สอดคล้องกับสภำพปัญหำ
ที่เกิดขึ้นจริง ที่ผ่ำนมำ กำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังในประเทศยังมีจำนวนน้อยและยังไม่
มีกำรใช้สถิติขั้นสูงในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ทำให้องค์ควำมรู้ด้ำนนี้ยังไม่เพียงพอในกำรที่นำไปใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและแพร่หลำย (Kaewpriwan, 2007) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงำนวิจัยด้ำนนี้
ในต่ำงประเทศซึ่งมีจำนวนมำกและมี กำรศึกษำมำเป็นระยะเวลำนำนหลำยสิบปี (Hanks, 1940; Pompoco,
Wooldredge, Lugo, Sullivan, & Latessa, 2017) ดังนั้น หำกมีกำรศึกษำเกี่ยวกั บปั จจัยที่ เกี่ย วข้ องกั บ กำร
กระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังมำกขึ้น ก็จะสำมำรถประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ที่ผ่ำนกำรศึกษำวิเครำะห์ในเชิงประจักษ์มำ
ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในกำรแก้ไขปัญหำกำรกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังในเรือนจำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
ต่อไป จึงเป็นที่มำของกำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ โดยงำนวิจัยนี้มีกำรใช้สถิติขั้นสูงขึ้นจำกงำนวิจัยในประเทศที่ผ่ำนมำ
เพื่อให้ได้ผลกำรวิจัยที่น่ำเชื่อถือในทำงวิชำกำรเทียบเท่ำงำนวิจัยในต่ำงประเทศ ที่สำมำรถวิเครำะห์หำปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อกำรกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังอย่ำงแท้จริง เพื่อนำไปสู่กำรกำหนดข้อเสนอแนะแนวทำงที่เหมำะสมใน
กำรแก้ไขปัญหำกำรกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขัง อันจะส่งผลต่อกำรลดจำนวนผู้ต้องขังที่กระทำผิดวินัยให้น้อยลง
และเพิ่มโอกำสให้ผู้ต้องขังเหล่ำนั้นได้รับกำรแก้ไขฟื้นฟูตำมกระบวนกำรที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้พวกเขำได้กลับ
ตัวเป็นคนดีสู่สังคมต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังในเรือนจำ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กำรกระทำผิดวินัยแม้ไม่ใ ช่อำชญำกรรมตำมที่มีกำรนิยำมโดยทั่วไปเนื่องจำกไม่ได้เป็นควำมผิ ดตำม
กฎหมำยอำญำ แต่กำรกระทำผิดวินัยเป็นพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจำกคนส่วนใหญ่ในเรือนจำปฏิบัติซึ่งขัดต่อ
กฎระเบียบที่เรือนจำกำหนดไว้ให้ผู้ต้องขังทุกคนปฏิบัติตำม แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรกระทำผิดวินัยบำงส่วนก็เป็น
อำชญำกรรมได้เช่นเดียวกัน หำกกำรกระทำนั้นเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยอำญำทั่วไป เช่ น กำรลักลอบมีหรือเสพยำ
เสพติดในเรือนจำ เป็นต้น ดังนั้น กำรอธิบำยสำเหตุของกำรกระทำผิดวินัยจึงสำมำรถประยุกต์ใช้มุมมองและ
แนวคิดทำงอำชญำวิทยำมำใช้ในกำรอธิบำยได้เช่นเดียวกับพฤติกรรมอำชญำกรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบนอื่นใน
สังคมทั่วไป โดยทฤษฎีอำชญำวิทยำสำคัญที่นำมำเป็ นกรอบแนวคิดในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ทฤษฎี
กำรเรียนรู้ทำงสังคม ทฤษฎีกำรควบคุมตนเอง และทฤษฎีกำรเลือกอย่ำงมีเหตุผล
ทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงสังคม (social learning theory) เป็นทฤษฎีที่เน้นอธิบำยพฤติกรรมกำรกระทำผิด
ด้วยกระบวนกำรเรียนรู้ทำงสังคม (Akers, 1997) ซึ่งกระบวนกำรเรียนรู้ที่นำไปสู่กำรกระทำควำมผิดเกิดจำกกำร
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คบหำสมำคมที่แตกต่ำงกันกับผู้ที่เคยกระทำควำมผิด แล้วมีกำรถ่ำยทอดเทคนิคและแรงจูงใจในกำรกระทำ
ควำมผิ ด ระหว่ ำ งกั น ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะหมำยถึ ง เพื่ อ นที่ ค บหำกั น อยู่ (Sutherland, 1939) นั่ น คื อ พฤติ ก รรม
อำชญำกรรมสำมำรถเรียนรู้ได้โดยผ่ำนกระบวนกำรติดต่อสื่อสำรกับคนอื่น ซึ่งกำรเรียนรู้จะขึ้นอยู่กับระดับกำร
คบหำสมำคมในด้ำนควำมถี่ (frequency) ระยะเวลำ (duration) ลำดับควำมสำคัญ (priority) และควำมใกล้ชิด
(intensity) ซึ่งต่อมำได้มี กำรเพิ่มหลักกำรเสริมแรง (reinforcement) และกำรเลียนแบบ (imitation) (Akers,
1997) โดยหลักกำรเลียนแบบ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจำกกำรสังเกตพฤติกรรมคนอื่นแล้วทำตำม กำรเลียนแบบนั้น
สำมำรถเกิดขึ้นได้จำกกำรสังเกตจำกบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวและกำรสังเกตจำกสื่อต่ำงๆ ซึ่งไม่ได้เข้ำไปสัมผัสคลุกคลี
โดยตรง กำรเลี ย นแบบจะเกิ ด ขึ้ น หรื อ ไม่ ม ำกน้ อ ยเพี ย งใดขึ้ น อยู่ กั บ ลั ก ษณะของตั ว แบบ (model) ลั ก ษณะ
พฤติกรรมที่สังเกตจำกตัวแบบ และผลที่เกิดขึ้นจำกพฤติกรรมของตัวแบบซึ่งจะส่งผลให้บุคคลเลือกหรือไม่เลือกที่
จะเลียนแบบ ส่วนกำรคบหำสมำคมกับคนที่มีตัวตนเฉกเช่นเดียวกันนั้น จะเสมือนเป็นแรงเสริมให้พวกเขำรู้สึกว่ำ
ตนเองมีควำมหมำยหรือมีตัวตนขึ้นมำ โดยส่วนนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ถูกขยำยเพิ่มเติมจำกทฤษฎีของซัทเธอร์แลนด์
ดังนั้นกำรกระทำผิดวินัยภำยใต้มุมมองนี้จึงสำมำรถเกิดขึ้นได้จำกกำรเรียนรู้จำกกำรคบหำกับเพื่อนผู้ต้อ งขังที่เคย
กระทำผิดวินัยและกำรเลียนแบบพฤติกรรมจำกผู้ต้องขังอื่นที่อยู่ภำยในเรือนจำเดียวกัน
ทฤษฎีกำรควบคุม ตนเอง (self-control theory) ได้อธิบำยกำรกระทำควำมผิดด้วยแนวคิดของกำร
ควบคุมตนเอง (self-control) ซึ่งจะแตกต่ำงกันไปในแต่ละบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนกำรขัดเกลำทำงสังคม
(socialization) เช่น กำรเลี้ ยงดู กำรอบรมสั่งสอน และกำรตรวจสอบควบคุมของครอบครัว รวมถึงกำรศึกษำ
อบรมและกำรขัดเกลำจำกโรงเรียนและสถำบันทำงสังคมอื่นๆ โดยได้อธิบำยถึงอำชญำกรรมว่ำ ผู้ที่มีกำรควบคุม
ตนเองสูงจะมีแนวโน้มที่จะกระทำควำมผิดน้อยในทุกช่วงของชีวิต ส่วนผู้ที่มีกำรควบคุมตนเองต่ำจะมีแนวโน้มใน
กำรกระทำผิดสูง โดยอำชญำกรรมจะเกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยเอื้ออำนวยหรือมีโอกำส (opportunity) (Gottfredson
& Herschi, 1990) ซึ่งลักษณะของบุคคลที่มีกำรควบคุมตนเองต่ำว่ำมีลักษณะหุนหันพลันแล่น (impulsivity )
มั ก ง่ ำ ย (simple tasks) ชอบเสี่ ย ง (risk-taking) ชอบใช้ ก ำลั ง (physical activities) เอำแต่ ใ จตั ว เอง (selfcenteredness) และอำรมณ์เสียบ่อย (bad temper) ดังนั้น ภำยใต้มุมมองนี้ผู้ต้องขังที่มีลักษณะของกำรควบคุม
ตัวเองต่ำมักจะมีกำรกระทำผิดวินัยมำกกว่ำผู้ต้องขังคนอื่น
ทฤษฎีกำรเลือกอย่ำงมีเหตุผล (rational choice theory) เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรคิดและ
พฤติกรรม ที่อธิบำยถึงกำรใช้เหตุผลของอำชญำกรในกำรตัดสินใจว่ำจะเลือกกระทำผิดหรือไม่กระทำ โดยคิด
คำนวณเปรียบเทียบกันระหว่ำงประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ (benefits) กับโทษหรือสิ่งที่ต้องเสีย (costs) จำกกำร
กระทำ (Cornish & Clarke, 1986) ซึ่งเป็นแนวคิดในกลุ่มสำนักทฤษฎีอำชญำวิทยำดั้งเดิม (classical school)
หลักกำรนี้อยู่บนพื้นฐำนควำมเชื่อที่ว่ำ ควำมต้องกำรพื้นฐำนของมนุษย์คือ กำรแสวงหำควำมสุข (hedonism)
โดยมนุษย์นั้นจะมองหำสิ่งที่ทำให้ตัวเองพึงพอใจ (pleasure) และในทำงตรงกันข้ำมก็จะหลีกเลี่ยงกำรกระทำใดๆ
ที่จะทำให้ตัวเองเจ็บปวด (pain) ดังนั้นในกำรตัดสินเลือกที่จะกระทำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งจึงเป็นกำรชั่งน้ำหนักของสิ่ง
ที่จะได้รับจำกกำรกระทำนั้น ว่ำจะมีผลดี (ควำมสุข) หรือผลเสีย (ควำมเจ็บปวด) มำกกว่ำกัน หำกคิดคำนวณแล้ว
กำรกระทำนั้นจะก่อให้เกิดผลดีมำกกว่ำผลเสียแล้วก็จะตัดสินใจลงมือกระทำสิ่งนั้น แต่ถ้ำหำกคำนวณแล้วเห็นว่ำ
กำรนั้ น ท ำไปแล้ ว ท ำให้ ตั ว เองมี ค วำมเดื อ ดร้ อ นมำกกว่ ำ จะเกิ ด ผลดี ก็ จ ะไม่ ท ำ ดั ง นั้ น ในกำรยั บ ยั้ ง ป้ อ งกั น
อำชญำกรรมจึงสำมำรถทำได้ด้วยกำรทำให้เกิดควำมกลัวต่อกำรลงโทษซึ่งจะไปเพิ่มน้ำหนักในส่วนของผลเสีย
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ที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรกระทำผิด ซึ่งภำยใต้กรอบแนวคิดนี้ กำรกระทำผิดวินัยเป็นกำรชั่งน้ำหนักระหว่ำงผลดี
กับผลเสียที่จะได้รับจำกกำรกระทำผิดวินัยอันเป็นเหตุผลในกำรเลือกกระทำของผู้ต้องขัง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อการกระทาผิดวินยั ของผู้ต้องขัง
กำรทบทวนงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยจะมุ่งเน้นไปที่กำรทบทวนงำนวิจัยที่ศึกษำปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อ
กระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังโดยจะนำเสนอผลกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องจำแนกตำมปัจจัยที่ทำกำรศึกษำในงำนวิจัยนี้ ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) ปัจจัยส่วนบุคคล คือ อำยุ สถำนภำพสมรส ประวัติกำรถูกจำคุก กำรเยี่ยมญำติกำหนดโทษ และ
ระดับชั้นของนักโทษ 2) ปัจจัยด้ำนกำรเรียนรู้ทำงสังคม 3) กำรใช้เหตุผลในกำรตัดสินใจ และ 4) ลักษณะกำร
ควบคุมตัวเองต่ำ
1) ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ผ่ำนมำมีกำรศึกษำอิทธิพลของตัวแปรส่วนบุคคลหลำยตัวกับกำรกระทำผิดวินัยของ
ผู้ต้องขังในเรือนจำ แต่สำหรับในงำนวิจัยนี้จะทำกำรศึกษำเพียงบำงส่วน คือ อำยุ สถำนภำพสมรส ประวัติกำรถูก
จำคุก กำรเยี่ยมญำติ กำหนดโทษ และระดับชั้นของนักโทษ โดยตัวแปรที่มักจะพบว่ำ มีอิทธิพลต่อกำรกระทำผิด
วินัยเป็นประจำ คือ อำยุ ซึ่ งผู้ต้องขังที่มีอำยุน้อยมักจะพบว่ำมีกำรกระทำผิดวินัยมำกกว่ำผู้ที่อำยุมำก (Hanks,
1940; Flanagan, 1983; Goetting & Howsen, 1986; Kuanliang & Sorensen, 2008; Lahm, 2009;
Pompoco, Wooldredge, Lugo, Sullivan, & Latessa, 2017; Rocheleau, 2014) สำหรับสถำนภำพสมรสถูก
พบว่ำมีอิทธิพลต่อกำรกระทำผิดวินัยโดยผู้ต้องขังที่มีสถำนภำพโสดจะมีกำรกระทำผิดวินัยมำกกว่ำผู้ต้องขังที่เคย
หรื อ แต่ ง งำนแล้ ว (Flanagan, 1983; Goetting & Howsen, 1986) ส่ ว นประวั ติ ก ำรถู ก จ ำคุ ก หรื อ ประวั ติ ก ำร
กระทำผิดก่อนที่จะอยู่ในเรือนจำเป็นอีกตัวแปรที่ถูกนำมำศึ กษำหำอิทธิพลที่มีต่อกำรกระทำผิดวินัย โดยทั่วไปมัก
พบว่ำ ผู้ต้องขังที่เคยต้องโทษหรือกระทำผิดมำก่อนเข้ำเรือนจำมักจะมีกำรกระทำผิดวินัยมำกกว่ำคนอื่น (Cyayton
& Carr, 1984; Goetting & Howsen, 1986; Rocheleau, 2014 ) ส ำหรั บ ก ำหนดโทษหรื อ ระยะเวลำที่ ถู ก
พิพำกษำลงโทษโดยผู้พิพำกษำเป็นตัวแปรที่ถูกนำมำศึกษำเช่นเดียวกัน โดยผู้ต้องขังที่ถูกพิพำกษำลงโทษ น้อย
จะทำผิดวินัยมำกกว่ำผู้ต้องโทษนำนกว่ำ (Goetting & Howsen, 1986) แต่งำนวิจัยบำงส่วนพบว่ำกำรกำหนดโทษ
ไม่มีอิทธิพลต่อกำรกระทำผิดวินัย (Hanks, 1940; Rocheleau, 2014) นอกจำกนี้ยังมีกำรพบควำมสัมพันธ์ของ
กำรเยี่ ย มญำติ ข องผู้ ต้ อ งขั ง กั บ กำรกระท ำผิด วิ นั ย (Jen & MacKenzie, 2006) แต่ ง ำนวิ จั ย ส่ ว นมำกจะไม่พบ
ควำมสัมพันธ์ของกำรเยี่ยมญำติ (Flanagan, 1983; Goetting & Howsen, 1986) นอกจำกนี้งำนวิจัยบำงส่วน
ยังพบว่ำหลังกำรเยี่ยมญำติผู้ต้องขังจะมีกำรกระทำผิดวินัยมำกขึ้น (Immarigeon, 2013) สำหรับระดับชั้นของ
นักโทษเป็นตัวแปรที่ถูกนำมำศึกษำในงำนวิจัยนี้ ซึ่งแตกต่ำงจำกกงำนวิจัยในต่ำงประเทศที่ไม่พบมีกำรศึกษำ
ตัวแปรนี้เนื่องจำกกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มผู้ต้องขังที่ แตกต่ำงจำกของเรือนจำในไทย แต่กำรศึกษำควำมสัมพันธ์
เบื้องต้นพบว่ำ ผู้ต้องขังในกลุ่มชั้นดีจะมีกำรกระทำผิดวินัยที่น้อยกว่ำผู้ต้องขังในกลุ่มชั้นเลวอย่ำงมีนัยสำคัญทำง
สถิติ (Sena & Khruakham, 2019) จึงนำตัวแปรนี้มำวิเครำะห์หำอิทธิพลในขั้นสูงด้วย
2) กำรเรียนรู้ทำงสังคม เป็นตัวแปรที่อยู่ภำยใต้กรอบทฤษฎี กำรเรียนรู้ทำงสังคม โดยมีงำนวิจัยพบว่ำ
เพื่อนหรือเครือข่ำยมีควำมพันธ์กับกำรกระทำผิดวินัยในเรือนจำ โดยเพื่อนที่เคยกระทำผิดวินัยจะเป็นปัจจัยที่ทำให้
ผู้ต้องขังถูกชักจูงหรือสนับสนุนให้มีกำรกระทำผิดวินัย (Reid, 2017) และจำกกำรทดสอบควำมสัมพันธ์เบื้องต้น
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พบควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติระหว่ำงกำรคบหำสมำคมและกำรกระทำผิดวินัย (Sena & Khruakham,
2019)
3) กำรใช้เหตุผลในกำรตัดสินใจ เป็นตัวแปรที่ยังไม่พบในงำนวิจัยในต่ำงประเทศ แต่ในมุมมองด้ำนอำชญำ
วิทยำกำรใช้เหตุผลในกำรตัดสิ นใจก่อนที่จะลงมือกระทำควำมผิดเป็นตัวแปรที่สำคัญและจำกกำรวิเครำะห์หำ
ควำมสัมพันธ์กับกำรกระทำผิดวินัยเบื้องต้นด้วยกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์พบควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำงสถิติในระดับที่สูง (Sena & Khruakham, 2019) จึงนำตัวแปรนี้มำวิเครำะห์หำอิทธิพลในขั้นสูงด้วย
4) ลักษณะกำรควบคุมตัวเองต่ำ เป็นตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะทำงจิตใจและบุคลิกภำพของผู้ต้องขัง ซึ่ง
งำนวิจัยจะมีกำรวัดที่แตกต่ำงกัน ส่วนใหญ่จะเป็นคำถำมให้ประเมินตัวเอง โดยงำนวิจัยส่วนใหญ่มักจะพบว่ำ
ผู้ต้องขังที่มีปัญหำทำงด้ำนจิตใจหรือบุคลิกภำพซึ่งสะท้อนให้เห็นลักษณะกำรควบคุมตัวเองต่ำจะมีกำรกระทำผิด
วิ นั ย มำกกว่ ำ กลุ่ ม อื่ น (Edens, Poythress, & Lilienfeld, 1999; Fox, 1958; Goetting & Howsen, 1986;
Hanks, 1940; Kuanliang & Sorensen, 2008; Rocheleau, 2014)
สมมติฐานการวิจัย
จำกกำรทบทวนทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องสำมำรถนำมำสร้ำงสมมติฐำนในกำรวิจัยได้ ดังนี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อำยุ สถำนภำพสมรส ประวัติกำรถูกจำคุก กำรเยี่ยมญำติ กำหนดโทษ
และระดับชั้นของนักโทษ มีอิทธิพลต่อกำรกระทำผิดวินัยในเรือนจำ
2. ปัจจัยด้ำนกำรเรียนรู้ทำงสังคมมีอิทธิพลต่อกำรกระทำผิดวินัยในเรือนจำ
3. ปัจจัยด้ำนกำรใช้เหตุผลในกำรตัดสินใจมีอิทธิพลต่อกำรกระทำผิดวินัยในเรือนจำ
4. ปัจจัยด้ำนลักษณะกำรควบคุมตัวเองต่ำมีอิทธิพลต่อกำรกระทำผิดวินัยในเรือนจำ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ประวัติการถูกจาคุก
- การเยี่ยมญาติ
- กาหนดโทษ
- ระดับชั้นของนักโทษ

การกระทาผิดวินัย

การเรียนรู้ทางสังคม

ในเรือนจา

การใช้เหตุผลในการตัดสินใจ
การควบคุมตัวเองต่า

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ข้อมูลเบื้องต้นของสถานที่วจิ ัย
เรือนจำกลำงนครปฐม เป็นหน่วยงำนบริหำรรำชกำรส่วนกลำง สังกัดกรมรำชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มี
อ ำนำจควบคุ ม นั ก โทษเด็ ด ขำดชำย และนั ก โทษเด็ ด ขำดหญิ ง ก ำหนดโทษตลอดชี วิ ต มี ห น้ ำ ที่ เ กี่ ย วกั บ กำร
ดำเนินกำรด้ำนทัณฑปฏิบัติ กำรจัดกำรศึกษำอบรม ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมและฝึกวิชำชีพ ตลอดจนจัดสวัสดิกำร
ให้กำรสงเครำะห์ และดูแลสุขภำพอนำมัยผู้ต้องขัง โดยได้แบ่งเขตกำรควบคุมผู้ต้องขังเป็น 9 แดน คือ แดน 1, 2,
และแดน 4 เป็นแดนที่ใช้คุมขังผู้ต้องขังเด็ดขำดชำยทั่วไป แดน 3 เป็นแดนที่ใช้คุมขังผู้ต้องขังเด็ดขำดชำยโทษสูง
แดน 5 เป็นแดนที่ใช้คุมขังผู้ต้องขังแรกรับชำยและอยู่ระหว่ำงกำรตัดสิน แดน 6 เป็นแดนสูทกรรม (ใช้ประกอบ
อำหำร) แดน 7 เป็นแดนผู้ต้องขังหญิง แดน 8 เป็นแดนสถำนพยำบำล และแดน 9 เป็นแดนสำหรับควบคุมผู้เข้ำ
รับกำรตรวจพิสูจน์ ผู้ต้องกักกัน ผู้ต้องกักขัง และผู้ต้องขังที่เป็นผู้ช่วยงำนเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งกำรปฏิบัติกำรต่ำงๆ ได้
ดำเนินกำรภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรกรมรำชทัณฑ์ พ.ศ. 2559 – 2562 และยังเป็นเรือนจำกลำงที่ทำหน้ำที่
ประธำนเรือนจำเขต 7 รับผิดชอบดูแลให้คำปรึกษำเรือนจำที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกำญจนบุรี จังหวัดสมุทรสำคร จังหวัด
สมุทรสงครำม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดรำชบุรี อัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่
ชำย 127 คน หญิง 27 คน มีจำนวนผู้ต้องรำชทัณฑ์ ประมำณ 5,624 คน (Nakhon Pathom Central Prison,
2018a)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่ำงเป็นผู้ต้องขังที่กระทำผิดวินัยเพศชำยในเรือนจำกลำงนครปฐม จำนวน 209 คน จำกจำนวน
ประชำกรที่เป็นผู้ต้องขังที่กระทำผิดวินัยเพศชำยในเรือนจำกลำงนครปฐม จำนวน 434 คน ครอบคลุมนักโทษ
เด็ดขำด ผู้ต้องขังระหว่ำงกำรพิจำรณำ ผู้ต้องกักกัน และผู้ต้องกักขัง และกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีลักษณะกำร
กระทำผิดคือ ทะเลำะวิวำท/ทำร้ำยร่ำงกำย คิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมำคือ อื่นๆ เล่นกำรพนัน ลักลอบสักตำม
ร่ำงกำย ครอบครองสิ่งต้องห้ำมและเสพสิ่งเสพติด/ของมึนเมำ คิดเป็นร้อยละ 24.4, 22.5, 11.0, 6.7 และ 2.4
ตำมลำดับ โดยมีกำรคำนวณหำกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) กำหนดระดับควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ
ร้อยละ 95 แล้วทำกำรเลือกตัวอย่ำงโดยใช้วิธีไม่ใช้ควำมน่ำจะเป็น (nonprobability sampling) และใช้รูปแบบ
กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบโควต้ำ (quota sampling) โดยแบ่งโควตำตำมสัดส่วนของจำนวนผู้ต้องขังที่กระทำผิด
วินัยในแต่ละแดน โดยแบ่งเป็นสัดส่วนร้อยละของประชำกรทั้งหมด ดังนี้ แดน 1 ร้อยละ 26.50 แดน 2 ร้อยละ
32.26 แดน 3 ร้อยละ 9.68 แดน 4 ร้อยละ 19.35 แดน 5 ร้อยละ 8.99 แดน 6 ร้อยละ 0.46 แดน 8 ร้อยละ 0.23
และแดน 9 ร้อยละ 2.53
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
กำรวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ (quantitative research) ผู้วิจัยสร้ำงแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้นใหม่
ทั้งหมดจำกกำรทบทวนทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 6 ส่วน โดยส่วนที่ 1-4 เป็น
แบบสอบถำมที่ใช้วัดตัวแปรต้น ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล กำรเรียนรู้ทำงสังคม กำรใช้เหตุผลในกำรตัดสินใจ
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และลักษณะกำรควบคุมตนเองต่ำ ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถำมที่ใช้วัดตัวแปรตำม ได้แก่ กำรกระทำผิดวินัยของ
ผู้ต้องขัง และส่วนที่ 6 เป็นข้อเสนอแนะ แบบสอบถำมในส่วนตัวแปรต้นและตัวแปรตำม (ยกเว้นข้อคำถำมลักษณะ
ส่วนบุคคล) เป็นแบบให้เลือกตอบตำมมำตรำวัดแบบประเมินค่ำ 5 ระดับ (Likert’s scale) ผู้ตอบแบบสอบถำม
สำมำรถเลือกตอบได้ตำมควำมคิดเห็น มีเกณฑ์กำรให้คะแนนจำก 1-5 โดย 1 หมำยถึง เห็นตรงกับข้อคำถำมนั้น
น้อยที่สุด และ 5 หมำยถึง เห็นตรงกับข้อควำมนั้นมำกที่สุด
กำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของเครื่องมือวิจัย ทำโดยก่อนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล นำแบบสอบถำมให้
ผู้เชี่ยวชำญจำนวน 3 ท่ำนทำกำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของเนื้อหำ (content validity) โดยกำรหำดัชนีควำม
สอดคล้องระหว่ำงข้อคำถำมและวัตถุประสงค์ (index of item-objective congruence: IOC) และมีกำรปรับปรุง
แก้ไขตำมคำแนะนำของผู้เชี่ยวชำญ นอกจำกนี้ได้มีนำแบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรปรับปรุงแก้ไขตำมที่ผู้เชี่ยวชำญ
เสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ทดลองใช้กับกลุ่มผู้ต้องขังที่กระทำผิ ดวินัยและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงเชิงปริมำณ จำนวน 30
คน โดยผลกำรวิเครำะห์หำค่ำควำมเชื่อมั่น (reliability) จำกกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟ่ำของครอนบัค (Cronbach’s
alpha coefficient) ในส่วนข้อคำถำมส่วนปัจจัยด้ำนกำรเรียนรู้ทำงสังคมมีค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟ่ำของครอนบัคเท่ำกับ
0.81 ปัจจัยด้ำนลักษณะกำรควบคุมตนเองต่ำมีค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟ่ำของครอนบั คเท่ำกับ 0.73 และปัจจัยด้ำนกำร
ใช้เหตุผลในกำรตัดสินใจ มีค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟ่ำของครอนบั คเท่ำกับ 0.76 และกำรกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขัง
เรือนจำกลำงนครปฐม มีค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟ่ำของครอนบั คเท่ำกับ 0.97 ซึ่งทั้งหมดมีค่ำมำกกว่ำ 0.70 ซึ่งถือว่ำ
ข้อคำถำมที่มีคุณภำพและมีควำมเชื่อมั่นเพียงพอตำมหลักวิชำกำร (Hagan, 2005)
ตัวแปรต้น
ตัวแปรต้นในกำรวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ลักษณะส่วนบุคคล กำรเรียนรู้ทำงสังคม กำรใช้
เหตุผลในกำรตัดสินใจ และ ลักษณะของกำรควบคุมตนเองต่ำ ซึ่งได้จำกกำรทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้องโดยมีรำยละเอียดดังปรำกฏตำมตำรำง 2 ดังนี้
ลักษณะส่วนบุคคล เป็นกลุ่มตัวแปรที่มำจำกกำรทบทวนงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำอิทธิพลของ
ปัจจัยส่วนบุคคลกับกำรกระทำผิดวินัย โดยในกำรวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ประวัติกำรจำคุก กำรเยี่ยมญำติ อำยุ
สถำนภำพสมรส กำหนดโทษ และระดับชั้นของนักโทษ เพื่อให้สำมำรถทำกำรวิเครำะห์ทำงสถิติตัวแปรทั้งหมดได้ถูก
ตรวจสอบและเปลี่ยนให้เป็นตัวแปรแบบจำนวนโดยมีตัวแปรที่เป็นแบบจำนวนอยู่แล้ว 2 ตัวคือ ประวัติกำรจำคุก
(Mean=1.94, S.D.=0.99) และกำรเยี่ยมญำติ (Mean=1.09, S.D.=1.21) ส่วนตัวแปรอื่นได้ปรับเปลี่ยนให้เหลือสอง
กลุ่มเป็นกลุ่มอ้ำงอิง (0) และกลุ่มเปรียบเทียบ (1) ตำมกำรทบทวนวรรณกรรมและผลกำรวิจัยที่ผ่ำนมำ ดังนี้ อำยุ เดิมมี
4 กลุ่มแบ่งเป็นช่วงอำยุระหว่ำง 21-30 ปี จำนวน 92 คน อำยุระหว่ำง 31-40 ปี จำนวน 91 คน อำยุระหว่ำง 4150 ปี จำนวน 16 คน อำยุระหว่ำง 51-60 ปี จำนวน 4 คน เนื่องจำกข้อมูลอำยุมีกำรเก็บเป็นช่วงอำยุจึงใช้ช่วงอำยุ
21-30 ปี เ ป็ น กลุ่ ม อ้ ำ งอิ ง เนื่ อ งจำกเป็ น กลุ่ ม อำยุ น้ อ ยที่ สุ ด (0=21-30 ปี , 1=ช่ วงอำยุ ตั้ งแต่ 31 ปี ขึ้ นไป) ส ำหรั บ
สถำนภำพสมรส เดิมมี 4 กลุ่มแบ่งเป็นโสด จำนวน 142 คน สมรส จำนวน 35 คน และหย่ำร้ำง/แยกกันอยู่ จำนวน
26 คน โดยในกำรวิจัยนี้ได้ใช้รวมกลุ่มโสดและหย่ำร้ำง/แยกกันอยู่ซึ่งถือว่ำมีพันธะทำงสังคมน้อยเป็นกลุ่มอ้ำงอิง (0=โสด
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หย่ำร้ำง/แยกกันอยู่, 1=สมรส) สำหรับกำหนดโทษ เดิมแบ่งเป็นอำยุต่ำกว่ำ 5 ปี จำนวน 90 คน 6-15 ปี จำนวน 74
คน 16-30 ปี จำนวน 30 คน 31-50 ปี จำนวน 8 คน และจำคุกตลอดชีวิต/ประหำร จำนวน 1 คน (0=0-5 ปี, 1=
ช่วงตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป) และระดับชั้นของผู้ต้องขัง เดิมมี 6 ระดับชั้นแบ่งเป็น ชั้นเยี่ยม จำนวน 29 คน ชั้นดีมำก
จำนวน 25 คน ชั้นดี จำนวน 28 คน ชั้นกลำง จำนวน 44 คน ชั้นเลวชั้น จำนวน 51 คน เลวมำก จำนวน 26 คน
โดยในกำรวิจัยนี้ได้ใช้รวมกลุ่มชั้นกลำง ชั้นเลว ชั้นเลวมำก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีควำมประพฤติไม่ค่อยดีเป็นกลุ่มอ้ำงอิง
(0=ชั้นกลำง ชั้นเลว ชั้นเลวมำก, 1=ชั้นเยี่ยม ชั้นดีมำก ชั้นดี)
กำรเรียนรู้ทำงสังคม (Mean=2.60, S.D.=0.91) เป็นตัวแปรที่อยู่ภำยใต้กรอบทฤษฎีกำรคบหำสมำคมที่
แตกต่ำงและทฤษฎีกำรเรียนรู้ ที่มำจำกกำรรวมข้อคำถำมให้เลือกตอบที่เป็นแบบมำตรำวัดแบบประเมินค่ำ 5
ระดับ จำนวน 8 ข้อ ประกอบด้วย กำรกระทำผิดวินัยเรือนจำเกิดจำกกำรได้เห็นเพื่อนในเรือนจำสำมำรถทำได้
กำรกระทำผิดวินัยเรือนจำเกิดจำกกำรชักชวนของเพื่อน กำรปรึกษำเพื่อนที่สนิทที่สุด วิธีกำรต่ำงๆ ในกำรกระทำ
ผิดวินัยเรือนจำนำมำจำกเพื่อน กลุ่มเพื่อนมีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรกระทำผิดวินัยเรือนจำ และกำรกระทำผิด
วินัยเรือนจำของผู้ต้องขังเป็นเรื่องปกติ
กำรใช้เหตุผลในกำรตัดสินใจ (Mean=2.30, S.D.=0.93) เป็นตัวแปรที่อยู่ภำยใต้กรอบทฤษฎีกำรเลือก
อย่ำงมีเหตุผล ที่มำจำกกำรรวมข้อคำถำมให้เลือกตอบที่เป็นแบบมำตรำวัดแบบประเมินค่ำ 5 ระดับ จำนวน 7 ข้อ
ประกอบด้วย ควำมพึงพอใจในกำรกระทำผิดวินัยเรือนจำ ควำมรู้สึกสบำยใจเมื่อได้กระทำผิดวินัยเรือนจำ กำรไม่
ทำผิดวินัยเมื่อรู้ว่ำจะถูกเจ้ำหน้ำที่จับได้ กำรหำโอกำสที่เหมำะสมในกำรกระทำผิดวินัยเรือนจำ ผลของกำรกระทำ
ผิดวินัยเรือนจำมีควำมคุ้มค่ำที่จะทำ กำรเลือกกระทำผิดวินัยเรือนจำตอนที่เจ้ำหน้ำที่ไม่อยู่บริเวณนั้น หรือไม่มี
กล้องวงจรปิด และกำรกระทำผิดวินัยเรือนจำแต่ละครั้งจะได้รับสิ่งตอบแทนเสมอ เช่น ของกินของใช้
ลักษณะกำรควบคุมตนเองต่ำ (Mean=2.64, S.D.=0.95) เป็นตัวแปรที่อยู่ภำยใต้กรอบทฤษฎีกำรควบคุม
ตนเอง ที่มำจำกกำรรวมข้อคำถำมให้เลือกตอบที่เป็นแบบมำตรำวัดแบบประเมินค่ำ 5 ระดับ ผู้ตอบแบบสอบถำม
สำมำรถเลือกตอบได้ตำมควำมคิดเห็น จำนวน 6 ข้อ ประกอบด้วย กำรเป็นคนอำรมณ์ร้อน/อำรมณ์เสียง่ำย/และ
เอำแต่ใจตัวเอง กำรมักใช้กำลังตัดสินปัญหำต่ำงๆ ระหว่ำงผู้ต้องขังด้วยกัน กำรกระทำผิดวินัยเรือนจำเป็นเรื่ องท้ำ
ทำย กำรกระทำผิดวินัยเรือนจำของท่ำนเกิดจำกกำรขำดกำรยับยั้งชั่งใจ และกำรไม่ยั้งคิด กำรมักจะระงับอำรมณ์
ไม่ได้เมื่อเกิดกำรยั่วยุ และกำรไม่รู้สึกเสียใจในกำรกระทำผิดวินัย ซึ่งเป็นข้อคำถำมที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของ
กำรควบคุมตนเองต่ำ
ตัวแปรตาม
ตัวแปรตำมในกำรวิจัยนี้เป็นระดับของกำรกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขัง ซึ่งสร้ำงจำกกำรรวมข้อคำถำม
แบบให้เลือกตอบตำมแบบมำตรำวัดแบบประเมินค่ำ 5 ระดับ จำนวน 7 ข้อ ดังปรำกฏตำมตำรำง 2 (Range=
7-35, Mean=12.22, S.D.=6.86) ซึ่ งควำมผิ ดวิ นั ยประกอบด้ วย กำรทะเลำะวิ ว ำทหรื อ ท ำร้ ำ ยร่ ำ งกำย กำร
ครอบครองสิ่งของต้องห้ำม กำรเล่นกำรพนัน กำรลักลอบสักตำมร่ำงกำย กำรเสพยำเสพติดหรือสิ่งของมึนเมำ กำร
หลบหนีหรือพยำยำมหลบหนีจำกกำรคุมขัง และกำรกระด้ำงกระเดื่องต่อคำสั่งเจ้ำหน้ำที่
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ตำรำง 2
แสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยด้านต่างๆ กับการกระทาผิดวินัย
ตัวแปร
อำยุ (AGE)
สถำนภำพสมรส (MSTATUS)
ระดับชั้นของผู้ต้องขัง (CLASS)
กำหนดโทษ (SENTENCE)
กำรเยี่ยมญำติ (VISIT)
ประวัติกำรถูกจำคุก (PREHIST)
กำรเรียนรู้ทำงสังคม (LEARN)
กำรใช้เหตุผลในกำรตัดสินใจ (REASON)
ลักษณะกำรควบคุมตัวเองต่ำ (SELFCON)
กำรกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขัง (MISCON)

Minimum
0
0
0
0
0
1
1
1
1
7

Maximum
1
1
1
1
1
5
4.38
4.57
4.83
35

Mean
.56
.17
.40
.55
.71
1.94
2.60
2.30
2.64
12.22

Std. Deviation
.50
.37
.49
.50
.45
1.02
.91
.93
.95
6.86

การวิเคราะห์ข้อมูล
กำรวิจัยนี้ใช้กำรวิเครำะห์กำรถดถอบแบบพหุคูณ (multiple regression) ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลซึ่งเป็น
สถิติที่เหมำะสมกับกำรหำอิทธิพลของตัวแปรต้นที่เป็นแบบจำนวน (quantitative variable) หลำยตัวกับตัวแปร
ตำมตัวเดียวที่เป็นแบบจำนวน ซึ่งสำมำรถวิเครำะห์อิทธิพลของตัวแปรต้นทุกตัวกับตัวแปรตำมในภำพรวมและ
อิทธิพลของตัวแปรต้นแต่ละตัวกับตัวแปรตำมในขณะที่มีกำรนำอิทธิพลของตัวแปรอื่นในโมเดลมำร่วมกันวิเครำะห์
ด้วย ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทำงสถิติขั้นสูงจะต้องมีกำรตรวจสอบข้อมูลให้เป็นไปตำมสมมติฐำนทำงสถิติ
ของแต่ละเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยกำรตรวจสอบข้อมูลที่มีค่ำแตกต่ำงจำกกลุ่มข้อมูลอื่น (outliers) โดยพบว่ำ
มีข้อมูลที่แตกต่ำงเกินไปจำนวน 6 ตัวอย่ำง จำกกำรใช้ค่ำ Mahalanobis chi-square (p<0.001, df=9) ที่ 27.87
เป็นเกณฑ์ในกำรตรวจสอบ สำหรับกำรตรวจสอบ linearity, normality and homoscedasticity test โดยใช้
scatterplot ของ standardized residuals ซึ่งมีกำรกระจำยเกำะกลุ่มบริเวณส่วนกลำงพอสมควรอันสะท้อนให้
เห็ น ถึ ง ควำมเป็ น ปกติ ข องข้ อ มู ล จึ ง ไม่ ไ ด้ มี ก ำรใช้ เ ทคนิ ค ทำงสถิ ติ ใ นกำรปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล และกำรตรวจสอบ
multicollinearity test โดยใช้ค่ำ Tolerance ซึ่งตัวแปรทุกตัวมีค่ำอยู่ระหว่ำง 0.35-0.97 ซึ่งสูงกว่ำ 0.10 และค่ำ
VIF ซึ่งตัวแปรทุกตัวมีค่ำอยู่ระหว่ำง 1.04-2.95 ซึ่งน้อยกว่ำ 10 อันแสดงให้เห็นถึงควำมน่ำเชื่อถือในเชิงสถิติของ
โมเดลจำกชุดข้อมูลนี้ (Mertler & Vannatta, 2010) ซึ่งเมื่อมีกำรตรวจสอบสมมติฐำนทำงสถิติดังกล่ำวได้ลบ
ข้อมูลจำนวน 6 ตัวอย่ำง คงเหลือข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 203 ตัวอย่ำง ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลในภำพรวมเป็นไป
ตำมสมมติฐำนทำงสถิติดังกล่ำวและได้ผลกำรวิเครำะห์ที่เที่ยงตรงมำกขึ้นตำมหลักสถิติ
ผลการวิจัย
ผลกำรวิเครำะห์ด้วยเทคนิคทำงสถิติ multiple regression โดยวิธีกำรนำตัวแปรต้นทุกตัวเข้ำในโมเดล
กำรวิเครำะห์ พบว่ำ โมเดลที่ได้จำกกำรรวมตัวแปรต้นทั้งหมดสำมำรถอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตำมได้
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ร้อยละ 49.1 (R2=0.49, R2adj=0.47, F(9,19)=20.68, p<0.001) โดยมีอิทธิพลของตัวแปรต้นแต่ละตัวกับตัวแปร
ตำม (กำรกระทำผิดวินัย) รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำง 3 ซึ่งผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ทำงสถิติพบตัวแปรที่มี
อิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติกับระดับกำรกระทำผิดวินัยเมื่อมีกำรควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอื่นทุกตัวคงที่
จำนวน 2 ตัว คือ ตัวแปรด้ำนกำรใช้เหตุผลในกำรตัดสินใจ (B=2.33, p<0.001) และลักษณะกำรควบคุมตัวเองต่ำ
(B=1.93, p<0.001) ซึ่ งหมำยควำมว่ำ เมื่ อควบคุมอิทธิพลของตั วแปรอื่นคงที่ ผู้ต้องขัง ที่มัก ใช้เหตุผลในกำร
ตัดสินใจกระทำผิดโดยกำรมองเห็นว่ำ หำกจะได้ประโยชน์แก่ตนเองมำกและมีควำมเสี่ยงน้อยก็จะมีกำรกระทำผิด
วินัยมำก และผู้ต้องขังที่มีลักษณะกำรควบคุมตัวเองต่ำในระดับสูงจะมีกำรกระทำผิดวินัยมำกด้วยเช่นกัน สำหรับ
ตัวแปรอื่น จำนวน 7 ตัว ประกอบด้วย ประวัติกำรจำคุก กำรเยี่ยมญำติ อำยุ สถำนภำพสมรส กำหนดโทษ
ระดับชั้นของนักโทษ และปัจจัยด้ำนกำรเรียนรู้ทำงสังคม ไม่พบอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 กับ
ระดับกำรกระทำผิดวินัย
ตำรำง 3
แสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยด้านต่างๆ กับการกระทาผิดวินัย

(Constant)
กำรใช้เหตุผลในกำรตัดสินใจ (REASON)
ลักษณะกำรควบคุมตัวเองต่ำ (SELFCON)
ระดับชั้นของผูต้ ้องขัง1 (CLASS)
ประวัติกำรถูกจำคุก (PREHIST)
อำยุ2 (AGE)
กำรเรียนรู้ทำงสังคม (LEARN)
กำหนดโทษ3 (SENTENCE)
สถำนภำพสมรส4 (MSTATUS)
กำรเยี่ยมญำติ (VISIT)

Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
.96
1.70
2.33
.62
.33
1.93
.54
.28
-1.40
.77
-.11
-.58
.37
-.09
1.02
.71
.08
.81
.61
.12
-.87
.67
-.07
-.35
.92
-.02
.11
.78
.01

t

Sig.

.56
3.77
3.57
-1.82
-1.56
1.45
1.32
-1.30
-.38
.15

.58
.00
.00
.07
.12
.15
.19
.20
.70
.89

โมเดลภำพรวม R=.70, R2=0.50, R2adj=0.47
ผลกำรวิเครำะห์ ANOVA F(9,193)=20.68, p<0.001
1

0=ชั้นกลำง ชั้นเลว ชั้นเลวมำก, 1=ชั้นเยี่ยม ชั้นดีมำก ชั้นดี
2 0=21-30 ปี, 1=ช่วงอำยุตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป
3 0=0-5 ปี, 1=ช่วงตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
4 0=โสด หย่ำร้ำง/แยกกันอยู,่ 1=สมรส
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อภิปรายผลการวิจัย
กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์รำยคู่เบื้องต้นพบว่ำตัวแปรที่ มีอิทธิพลต่อระดับกำรกระทำผิดวินัยอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 4 ตัว คือ ระดับชั้นของผู้ต้องขัง กำรเรียนรู้ทำงสังคม กำรใช้เหตุผลใน
กำรตัดสินใจ และลักษณะกำรควบคุมตัวเองต่ำ แต่เมื่อมีกำรนำตัวแปรหลำยตัวเข้ำมำร่วมในกำรหำอิทธิพลใน
ครำวเดียวกัน ทำให้เหลือตัวแปรที่ มีอิทธิพลต่อระดับกำรกระทำผิดวินัยอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05
เพียง 2 ตัว คือ กำรใช้เหตุผลในกำรตัดสินใจ และลักษณะกำรควบคุมตัวเองต่ำ (Edens et al., 1999; Fox, 1958;
Goetting & Howsen, 1986; Hanks, 1940; Kuanliang & Sorensen, 2008; Rocheleau, 2014) ในขณะที่
ระดับชั้นของผู้ต้องขัง และกำรเรียนรู้ทำงสังคมไม่มีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ ซึ่งหมำยควำมว่ำ เมื่อมีกำรนำ
ปัจจัยแต่ละด้ำนเข้ำมำวิเครำะห์รวมกันทั้งหมดจะมีเพียงปัจจัยด้ำนกำรใช้เหตุผลในกำรตัดสินใจ และลักษณะกำร
ควบคุมตัวเองต่ำที่มีอิทธิพลต่อกำรกระทำผิดวินัย ซึ่งผลกำรวิเครำะห์สนับสนุนแนวคิดของทฤษฎีกำรเลือกอย่ำงมี
เหตุ (Cornish & Clarke, 1986) และทฤษฎีกำรควบคุมตัวเอง (Gottfredson & Herschi, 1990) โดยปัจจัยทั้ง
สองด้ำนเป็นปัจจัยภำยในตัวบุคคลและมีควำมเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน กล่ำวคือ ผู้ต้องขังที่มีลักษณะกำรควบคุม
ตัวเองต่ำจะมีลักษณะพฤติกรรมที่หุนหันพลันแล่น (impulsivity ) มักง่ำย (simple tasks) ชอบเสี่ยง (risk-taking)
ชอบใช้กำลัง (physical activities) เอำแต่ใจตัวเอง (self-centeredness) และอำรมณ์เสียบ่อย (bad temper)
ซึ่งลักษณะเหล่ำนี้ ทำให้ผู้ต้องขังที่มีกำรควบคุมตนเองต่ำมักเห็นโทษที่จะได้รับจำกกำรถูกจับได้และถูกลงโทษมี
น้ำหนักน้อยกว่ำผู้ต้องขังที่มีกำรควบคุมตัวเองสูงกว่ำ หรือมองเห็นควำมเสี่ยงที่ต่ำกว่ำคนปกติทั่วไป รวมทั้ง
มองเห็นประโยชน์ ที่ จะเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำผิดวินั ยเพิ่มขึ้น จึงไม่สำมำรถที่ ระงับควำมต้องกำรหรือ ทนรอ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อกระทำผิดวินัยได้ ทำให้ตัดสินใจเลือกลงมือกระทำผิดวินัยเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องกำร
สำหรับอิทธิพลของเพื่อนแม้ในเบื้องต้นจะพบควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนัยสำคัญกับกำรกระทำผิดวินัย แต่เมื่ อ
ใช้สถิติขั้นสูงที่นำอิทธิพลของตัวแปรทั้งหมดเข้ำมำร่วมวิเครำะห์ด้วยกลับไม่พบว่ำ มีอิทธิพลต่อกำรกระทำผิดวินัย
ของผู้ต้องขังในเรือนจำ ซึ่งอำจจะเกิดจำกกำรที่เรือนจำเป็นสถำนที่ปิดทุกคนรู้จักกันมีกำรเรียนรู้และคบหำสมำคม
ภำยใต้กรอบที่จำกัดและเข้มงวด ทำให้ระดับกำรเรียนรู้ทั้งในด้ำนเทคนิคกำรกระทำผิดและแรงจูงใจในกำรกระทำ
ผิดวินัยอยู่ในระดับที่ไม่แตกต่ำงกันมำก ทำให้กำรกระทำผิดวินัยส่วนใหญ่อยู่ที่กระบวนกำรคิดภำยในตัวบุคคลซึ่ง
จะไปสอดคล้องกับแนวคิดและหลักกำรของกระบวนกำรเลือกอย่ำงมีเหตุผลและกำรควบคุมตัวเองของแต่ละบุคคล
และในงำนวิจัยในต่ำงประเทศไม่ค่อยพบว่ำมีกำรนำตัวแปรด้ำนกำรคบหำสมำคมเข้ำมำศึกษำวิเครำะห์หำอิทธิพล
ระดับชั้นของผู้ต้องขังเป็นอีกประเด็นที่น่ำสนใจแม้ว่ำจะไม่พบอิทธิพลที่มีต่อกำรกระทำผิดวินัยอย่ำงมี
นัยสำคัญที่ 0.05 แต่เมื่อพิจำรณำค่ำนัยสำคัญที่ได้จะอยู่ ที่ 0.07 ซึ่งจะใกล้เคียงกับค่ำนัยสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์และ
จำกกำรวิเครำะห์ค่ำควำมสัมพันธ์เบื้องต้นที่พบว่ำ ระดับชั้นของผู้ต้องขังมีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ
(r=-0.30, p<0.01) ซึ่ ง ถื อ ว่ ำ มี ค วำมสั ม พั น ธ์ ใ นระดั บ ที่ สู ง จำกค่ ำ ควำมสั ม พั น ธ์ นี้ จึ ง อธิ บ ำยถึ ง ลั ก ษณะของ
ควำมสัมพันธ์ของระดับชั้นของผู้ต้องขังและกำรกระทำผิดวินัย โดยเมื่อผู้ต้องขังอยู่ในกลุ่มผู้ต้องขังชั้นเลว (เลวมำก
เลว และปำนกลำง) จะมีกำรกระทำผิดวินัยมำกกว่ำกลุ่มผู้ต้องขังชั้นดี (ดี ดีมำก และเยี่ยม) ซึ่งควำมสัมพันธ์นี้
สำมำรถอธิบำยด้วยแนวคิดของทฤษฎีก ำรควบคุมตนเอง (self-control theory) และทฤษฎีตีตรำ (labeling
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theory) นั่นคือ ผู้ต้องขังในกลุ่มชั้นเลวมักจะมีกำรควบคุมตัวเองต่ำกว่ำกลุ่มผู้ต้องขังชั้นดี (r=-0.29, p<0.01) และ
มี ป ระวั ติ ก ำรกระท ำผิ ด มำกกว่ ำ กลุ่ ม ผู้ ต้ อ งขั ง ชั้ น ดี (r=-0.39, p<0.01) โดยผู้ ต้ อ งขั ง กลุ่ ม นี้ จ ะถู ก เพ่ ง เล็ ง จำก
เจ้ำหน้ำที่และจะได้รับกำรตีตรำว่ำเป็นคนไม่ดีไม่น่ำไว้ใจทำให้ได้รับกำรปฏิบัติที่ไม่เท่ำเทียมหรืออำจจะถูกกดขี่จำก
เจ้ำหน้ำที่เรือนจำหรือผู้ต้องขังในกลุ่มชั้นดีด้วย จึงทำให้ผู้ต้องขังในกลุ่มนี้มีควำมคิดหรือทัศนคติที่ไม่ดีต่อเรือนจำ
เจ้ำหน้ำที่ หรือผู้ต้องขังด้วยกันเอง อันจะส่งผลให้ผู้ต้องขังเหล่ำนี้ตอบสนองด้วยกำรกระทำพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น
กำรทะเลำะวิวำท กำรดื้อดึงขัดขืนคำสั่ง หรือพฤติกรรมรุนแรงอย่ำงอื่น อันเป็นกำรกระทำผิดวินัยของเรือนจำ ซึ่ง
เป็นกระบวนกำรที่เกิดขึ้นจำกผลของกำรตีตรำ (Becker, 1963; Khruakham, 2015)
สำหรับปัจจัยส่วนบุคคลอื่น ได้แก่ อำยุ สถำนภำพสมรส ประวัติกำรถูกจำคุก กำรกำหนดโทษ และกำร
เยี่ยมญำติ ที่ไม่พบว่ำมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ สอดคล้องกับงำนวิจัยบำงส่วนก็ไม่พบอิทธิพลของตัวแปร
เหล่ำนี้เช่นเดียวกัน (Flanagan, 1983; Goetting & Howsen, 1986; Hanks, 1940) จำกภำพรวมทั้งหมดสะท้อน
ให้เห็นว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลน้อยต่อกำรกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังในเรือนจำ ดังนั้น กำรแก้ไขปัญหำกำร
กระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังในเรือนจำจึงควรพิจำรณำที่ปัจจัยในด้ำนที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนกำรคิดตัดสินใจและ
กำรควบคุมตัวเอง
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ผลกำรวิเครำะห์ทำงสถิติพบว่ำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรกระทำผิดวินัยเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรคิดตัดสินใจ
อย่ำงมีเหตุผลและกำรควบคุมตัวเอง ดังนั้น ข้อเสนอแนะในกำรลดปัญหำกำรกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังใน
เรือนจำ สำมำรถดำเนินกำรได้ดังนี้
1) กำรเพิ่มมำตรกำรในกำรตรวจสอบและลงโทษผู้กระทำผิดวินัยให้เข้มงวดมำกขึ้นเพื่อลดโอกำสในกำร
กระทำผิดวินัยและเพิ่มโทษและผลเสียที่จะเกิดขึ้นจำกกำรกระทำผิดวินัยในกระบวนกำรคิดตัดสินใจ เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีกำรเลือกอย่ำงมีเหตุผล ซึ่งกำรที่จะป้องกันกำรกระทำผิดวินัยได้จะต้องลดผลดีเพิ่ม
ผลเสียหรือลดควำมคุ้มค่ำและเพิ่มควำมเสี่ยงในกำรถูกลงโทษให้มำกขึ้นจำกกำรกระผิดวินัย ดังนั้น กำรเพิ่ม
มำตรกำรตรวจและลงโทษจึงเป็นแนวทำงหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหำกำรกระทำผิดวินัยได้ โดยมีวิธีกำรเช่น กำร
พัฒนำระบบตรวจสอบติดตำมผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเรือนจำ ซึ่งสำมำรถทำได้
โดยกำรเพิ่มกล้องวงจรปิดให้มำกขึ้น กำรติดตั้งเครื่องตรวจร่ำงกำย (body scan) เพื่อตรวจผู้ต้องขังก่อนเข้ำ
เรือนจำหรือเข้ำโรงนอน โดยเครื่องมือเหล่ำนี้จะช่วยให้ตรวจจับและป้องกันกำรกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับกำรลักลอบ
นำสิ่งของต้องห้ำมเข้ำมำในเรือนจำหรือโรงนอน กำรทะเลำะวิวำท กำรหลบหนีจำกเรือนจำ กำรแอบมีเพศสัมพันธ์
กำรลักลอบสักตำมร่ำงกำย กำรลักลอบเสพยำเสพติด เป็นต้น
2) กำรจั ด ให้ มี เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ด้ ำ นจิ ต วิ ท ยำให้ เ พี ย งพอในกำรดู แ ลผู้ ต้ อ งขั ง เพื่ อ ลดปั ญ หำด้ ำ นจิ ต ใจและ
บุคลิกภำพกำรควบคุมตัวเองต่ำ มีกำรจัดโปรแกรมหรือกิจกรรมที่จะพัฒนำปรับปรุงพฤติกรรมและคอยช่วยเหลือ
ให้ ค ำแนะน ำอย่ ำ งใกล้ ชิ ด กั บ กลุ่ ม ผู้ ต้ อ งขั ง ที่ มี ปั ญ หำกำรควบคุ ม ตั ว เองต่ ำ โดยเฉพำะผู้ ต้ อ งขั ง ในกลุ่ ม
ชั้นเลวมำก เลวและปำนกลำง ซึ่งกลุ่มนี้มักจะมีปัญหำในกำรควบคุมตัวเอง ซึ่งจำกสภำพปัญหำในปัจจุบันของแต่
ละเรือนจำในไทย จะมีผู้ต้องขังจำนวนมำกเกินควำมจุของเรือนจำ ทำให้ผู้ต้องขังอยู่กันด้วยควำมแออัดและสภำพ
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ปัญหำด้ำนจิตใจมำกขึ้น ประกอบกับในเรือนจำแต่ละแห่งมีเจ้ำหน้ำที่นักจิตวิทยำจำนวนน้อยเพียงเรือนจำละ 1
คนหรือไม่มีเลยในบำงเรือนจำ (Pootrakul et.al., 2019)
3) ในส่วนของเจ้ำหน้ำที่รำชทัณฑ์ที่มีหน้ำที่ดูแลผู้ต้องขัง ควรมีกำรฝึกอบรมด้ำนจิตวิทยำให้เข้ำใจปัจจัย
เสี่ยงในกำรกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขัง และวิธีกำรในกำรส่งเสริมคุณลักษณะทำงจิตวิทยำที่เหมำะสม สนับสนุนให้
มีกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องกำรตัดสินใจ และกำรควบคุ มตนเอง โดยทำงำนในรูปแบบสหสำขำวิชำชีพ
ร่วมกับนักจิตวิทยำ นักสังคมสงเครำะห์ พระ หรือนักกำรศำสนำ เช่น กำรฝึกวินัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนำ
บุคลิกภำพและกำรควบคุมตัวเองให้ดีขึ้น รวมทั้งโปรแกรมเกี่ยวกับกำรจัดกำรกับอำรมณ์ควำมรู้สึกของตัวเองโดย
ใช้หลักกำรสนับสนุ นทำงสังคม (social support) อันเป็นอีกหนึ่งวิธีกำรที่พบว่ำมีประสิทธิภำพในกำรลดกำร
กระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังได้ (Rocheleau, 2014) อีกทั้งกำรสนับสนุนทำงสังคมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ยังช่วยลด
ควำมรู้สึกว่ำถูกตีตรำของผู้ต้องขังชั้นเลวได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ข้อจำกัดของงำนวิจัยนี้มีหลำยประกำร เช่น กลุ่มตัวอย่ำงจะอยู่เพียงเรือนจำเดียวและมีจำนวนไม่มำก
พอที่จะเป็นตัวแทนของผู้ต้องขังทั้งหมดทั่วประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรนำผลกำรวิเครำะห์ไปใช้กับผู้ต้องขังใน
เรือนจำทั่วไปในประเทศ (generalizability) กำรขำดตัวแปรในระดับมหัพภำคหรือเรือนจำ เช่น โครงสร้ำง
เรือนจำ จำนวนผู้ต้องขัง โปรแกรม/กิจกรรมในเรือนจำ เป็นต้น ซึ่งงำนวิจัยพบว่ำมีอิทธิพลมำกกว่ำปัจจัยในระดับ
ตัวบุคคล (Jen & MacKenzie, 2006) ดังนั้นในกำรทำวิจัยในครั้งต่อไปควรมีกำรนำข้อมูลในระดับเรือนจำเข้ำมำ
วิเครำะห์ด้วยเพื่อให้ได้ควำมสัมพันธ์ที่ชัดเจนมำกขึ้น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงในหลำยเรือนจำ
เพื่อให้สำมำรถนำมำวิเครำะห์ได้
2) กำรวิจัยเพื่อพัฒนำโปรแกรมกำรส่งเสริมกำรควบคุมตนเองและกระบวนกำรคิดตัดสินใจอย่ำงมีเหตุผล
หรือสร้ำงเป็นโมดูลในกำรป้องกันกำรกระทำผิดวินัย โดยอำจออกแบบได้ทั้งงำนวิจัยกึ่งทดลอง งำนวิจัยแบบ
ผสมผสำน หรืองำนวิจัยและพัฒนำ
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Criminology and Criminal Justice]. Nakhon Pathom: Petchakasem Printing.
Kuanliang, A., & Sorensen, J. (2008). Predictors of self-reported prison misconduct. Criminal Justice
Studies, 21(1), 27–35. Retrieved from https://doi.org/10.1080/14786010801972662
Lahm, K. F. (2009). Educational participation and inmate misconduct. Journal of Offender
Rehabilitation, 48(1), 37–52. Retrieved from https://doi.org/10.1080/10509670802572235
Mertler, C. A., & Vannatta, R. A. (2010). Advanced and Multivariate Statistical Methods: Practical
Application and Interpretation (4th ed.). Glendale, CA: Pyrczak.
Nakhon Pathom Central Prison. ( 2018a) . Khō̜pkhāi phārakit rư̄ančham klāng Nakhō̜n Pathom
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