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บทคัดยอ 
1.  ระดับการรับรูการศึกษาวิชาชีพในเรือนจํา โดยภาพรวมและดานอาคารสถานท่ี ดานส่ือ

การเรียนการสอน และดานหลักสูตรและรูปแบบ การจัดการเรียนการสอน  อยูในระดับมาก  

2.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความตองการในการเขารับ
การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ  โดยภาพรวมและดานอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพกอน
ตองโทษ และประเภทคดี  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

3.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการศึกษาวิชาชีพกับหลักสูตรวิชาชีพใน
เรือนจํา  โดยภาพรวม  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับการรับรูการศึกษาวิชาชีพในเรือนจํากับความ
ตองการในการเขารับการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ โดยภาพรวมและดานอาคารสถานท่ี ดานส่ือการเรียน
การสอน ดานหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  ไมมีความสัมพันธ 
 

ABSTRACT 
1.  The level of acknowledge to want in attaining the vocational education programs of 

prisoners in Patumthani as a whole and the aspects of  location, educational media, course of study, 
format of  learn management were high level. 
 
 
1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
2),3) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ    
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2.  Relationship between  personal factors (age, civil status, education, occupation and case 
type) and acknowledge level of want in attaining the vocational education programs of prisoners in 
Patumthani  had significant relationship at .05 level.   

3.  Relationship between motivation to attain the vocational education programs of prisoners 
in Patumthani and the acknowledge level as a whole had significant relationship at .05 level.    

4.  Relationship between the acknowledge  level which were location, educational media, 
course of study, format of learn management and acknowledge level of want in attaining the vocational 
education programs of  prisoners in Patumthani  had non significant relationship. 
 
ความสําคัญของปญหา 

กรมราชทัณฑกําหนดใหเรือนจํา/ทัณฑสถานจัดการศึกษาวิชาชีพใหกับผูตองขังก็เพ่ือเปด
โอกาส  และเปนทางเลือกในการศึกษาใหกับผูตองขังท่ีมีรูปแบบหลากหลายใหทันตอการเปล่ียนแปลง
ทางวิทยาการตาง ๆ โดยกรมราชทัณฑไดประสานงานกับหนวยงาน ดังกลาวขางตน ซ่ึงนอกจากจะจัด
การศึกษาวิชาชีพตามหลักสูตรท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยมีช่ัวโมงการเรียนการสอนท่ีกําหนดไว
เปนการเฉพาะประมาณ  250 - 300  ช่ัวโมงแลว  ยังมีการฝกอบรมวิชาชีพระยะส้ันใหแกผูตองขังใน
เรือนจํา โดยเฉพาะในสาขาวิชาชีพท่ีตลาดตองการ โดยรับสมัครและคัดเลือกผูตองขังใหเหมาะสมกับ 
อาชีพ อายุ ภูมิลําเนา สุขภาพรางกาย ประสบการณ โดยหนวยงานดังกลาวไดสนับสนุนดานหลักสูตร 
วิทยากรผูสอน วัสดุและอุปกรณการเรียนการสอน พรอมวัสดุฝกงานบางอยาง ท้ังนี้การจัดข้ึนอยูกับ
ผูเรียนท่ีสนใจ โดยเฉพาะผูตองขังท่ีใกลพนโทษ   

อยางไรก็ตามผูตองขังแตละคนตางมีสถานภาพและพื้นฐานทางสังคม  ภูมิภาควัฒนธรรม
ประเพณีทรัพยากร และสภาพแวดลอมท่ีตางกัน เม่ือผูตองขังเหลานั้นไดรับการปลอยตัวพนโทษก็จะ
กลับไปประกอบอาชีพในทองถ่ินของตน ดังนั้น การฝกวิชาชีพที่ถูกตองจําเปนท่ีจะตองพิจารณาถึง
สภาพแหงทองถ่ินและชุมชนท่ีพวกเขาอยูอาศัยเปนประการสําคัญ   กลาวคือ จะตองใหผูตองขังแตละ
คนเปนผูกําหนดการฝกวิชาชีพไดดวยตนเอง   โดยเรือนจําจะทําหนาท่ีเพียงเปนผูประสานงานและ
อํานวยความสะดวกกับหนวยงานตาง ๆ  ท้ังภาครัฐและเอกชนที่มีความชํานาญในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ  
เปนผูทําการฝกวิชาชีพ  ท้ังนี้เพื่อผูตองขังจะไดนําความรูจากการฝกวิชาชีพนั้นไปประกอบอาชีพเมื่อ
พนโทษไปแลวตามสภาพแวดลอม ทองถ่ิน และตามความตองการของตนเองอยางแทจริง  

การฝกวิชาชีพใหกับผูตองขัง  นอกจากจะใหผูตองขังสามารถกําหนดการฝกวิชาชีพไดดวย
ตนเอง และพิจารณาถึงสภาพทองถ่ินของผูตองขังแลว เรือนจํา/ทัณฑสถานจะตองทําการฝกวิชาชีพ
ใหกับผูตองขังในลักษณะการฝกวิชาชีพ เพื่อการมีงานทํา หรือการฝกวิชาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพ และควร
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นับแตอดีตจนถึงปจจุบัน การฝกวิชาชีพใหกับผูตองขัง เปนการดําเนินการของเรือนจําโดย
ลําพังโดยท่ีผูตองขังไมมีสวนรวมในการกําหนดวิชาชีพท่ีจะฝกฝนไดเอง นอกจากนี้ความสนใจและการ
เขารวมรับการศึกษาของผูตองขังแตละคนมีความแตกตางกัน  เนื่องจากยังพบวามีผูตองขังบางสวน
พยายามหลบเลี่ยงไมยอมเขารวมกิจกรรมหรือบางสวนเขารวมกิจกรรมแตมีทีทาเบ่ือหนายตอกิจกรรม
และบางสวนใหความสนใจเขารับการศึกษาอยางจริงใจ ในฐานะผูวิจัยเปนขาราชการราชทัณฑ   
ตลอดจนมีประสบการณเคยสังเกตการจัดการศึกษาวิชาชีพและการฝกวิชาชีพระยะส้ันใหกับผูตองขังมา
หลายเรือนจํา จึงเปนมูลเหตุใหเขามาศึกษาวามีปจจัยอะไรบางท่ีมีความสัมพันธกับความตองการในการ
เขารับการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพของผูตองขังในเรือนจําจังหวัดปทุมธานี ท้ังนี้เพื่อเปนแนวทาง 
ในการพิจารณาของเรือนจําตอการพัฒนา ปรับปรุงการศึกษาวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
นิยามศัพท 

1.  อายุ  หมายถึง อายุของผูตองขังในปจจุบัน  วัดไดจากการตอบแบบสอบถาม  เปนคําถามท่ี
ผูวิจัยจัดทําข้ึน ใหผูตอบกรอกขอมูลตามขอเท็จจริง  

2.  สถานภาพการสมรส  หมายถึง สภาพการสมรสของผูตองขัง วัดไดจากการตอบ
แบบสอบถาม  เปนคําถามท่ีผูวิจัยจัดทําข้ึน ใหผูตอบเลือกตอบตามขอเท็จจริง แบงออกเปน โสด สมรส 
และหมาย/หยาราง 

3.  ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาสูงสุดของผูตองขัง วัดไดจากการตอบ
แบบสอบถาม เปนคําถามท่ีผูวิจัยจัดทําข้ึน ใหผูตอบเลือกตอบตามขอเท็จจริง แบงออกเปน   
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือสูงกวา 

4.  อาชีพ หมายถึง อาชีพของผูตองขังกอนตองโทษ วัดไดจากการตอบแบบสอบถามเปน
คําถามท่ีผูวิจัยจัดทําข้ึนใหผูตอบเลือกตอบตามขอเท็จจริง แบงออกเปน ไมไดประกอบอาชีพเกษตรกร 
และรับจาง 

5.  การรับรูการศึกษาวิชาชีพในเรือนจํา หมายถึง ความสามารถทางสติปญญาท่ีแสดงออก 
โดยการทราบหรือไมทราบในขอเท็จจริง เชน ดานอาคารสถานท่ี  ดานส่ือการเรียนการสอน 
ดานหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

6.  แรงจูงใจในการฝกวิชาชีพ หมายถึง ส่ิงท่ีผูตองขังคาดหวังวาจะไดรับจากการเขาฝก
วิชาชีพ เชน การเพิ่มความรู ทักษะ เจตคติในการทํางาน การยกระดับความเปนอยูใหดีข้ึน สงเสริม
ความสามารถในการประกอบอาชีพใหดีข้ึน และการไดรับสิทธิในการลดวันตองโทษ   
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7.  ความตองการในการเขารับการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ  หมายถึง  การเลือกเรียนวิชาชีพ
หลักสูตรตาง ๆ ท่ีเรือนจําจัดใหหรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ท่ีผูตองขังสามารถเลือกฝกวิชาชีพไดดวยตนเอง  
ในการวิจัยคร้ังนี้หมายถึง หลักสูตรกลุมวิชาชีพชาง และหลักสูตรวิชาชีพคอมพิวเตอร 

8.  คดีอุกฉกรรจ  หมายถึง  คดีสะเทือนขวัญหรือคดีท่ีประชาชนใหความสนใจที่ตองโทษ
สูงสุดจําคุก 10 ปข้ึนไป ถึงประหารชีวิต 

9.  คดีเกี่ยวกับทรัพย  หมายถึง  คดีเกี่ยวกับทรัพยสินของประชาชนท่ีถูกคนรายประทุษราย
เปนความผิดตามกฎหมายกําหนด เชน ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ปลนทรัพย   

 
โจทยวิจัย/ปญหา 

การรับรูการศึกษาวิชาชีพของผูตองขังในเรือนจํา  จังหวัดปทุมธานี มีระดับความสําคัญเปน
อยางไร และมีความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ประเภทคดี แรงจูงใจในการศึกษาวิชาชีพ และ
การรับรูการศึกษาวิชาชีพในเรือนจํา กับความตองการในการเขารับการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพหรือไม 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับการรับรูการศึกษาวิชาชีพของผูตองขังในเรือนจํา  จังหวัดปทุมธานี 
2.  เพ่ือหาความสัมพันธปจจัยสวนบุคคล ประเภทคดี แรงจูงใจในการศึกษาวิชาชีพ และ

การรับรูการศึกษาวิชาชีพในเรือนจํา กับความตองการในการเขารับการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  ประชากรไดแก  ผูตองขังท่ัวไปในเรือนจําจังหวัดปทุมธานี ท่ีผานการเขารับการศึกษา

วิชาชีพและกําลังศึกษาวิชาชีพในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2549   จํานวน 1,823 คน 
2.  กลุมตัวอยางจํานวน 328 คน ใชการการสุมตัวอยางแบบมีระบบทุก ๆ คนท่ี 5 จากบัญชี

รายช่ือผูตองขังแตละกลุม   
 
ผลการวิจัย 

1.  ระดับการรับรูการศึกษาวิชาชีพของผูตองขังในเรือนจํา จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและ
ดานอาคารสถานท่ี ดานส่ือการเรียนการสอน และดานหลักสูตรและรูปแบบ การจัดการเรียนการสอน  อยู
ในระดับมาก 

2.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการศึกษาวิชาชีพกับความตองการในการ
เขารับการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ  โดยภาพรวม  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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3.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความตองการในการเขารับ
การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพโดยภาพรวมและดานอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพกอน
ตองโทษ และประเภทคดี  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

4.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับการรับรูการศึกษาวิชาชีพในเรือนจํากับความ
ตองการในการเขารับการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ โดยภาพรวมและดานอาคารสถานท่ี ดานส่ือการเรียน
การสอน ดานหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  ไมมีความสัมพันธ 
 
อภิปรายผล 

1.  ระดับการรับรูการศึกษาวิชาชีพของผูตองขังในเรือนจํา จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม 
และดานอาคารสถานท่ี ดานส่ือการเรียนการสอน และดานหลักสูตรและรูปแบบ การจัดการเรียนการ
สอน  อยูในระดับมาก  อาจเปนเพราะ  กรมราชทัณฑไดประสานงานกับหนวยงาน กรมการศึกษานอก
โรงเรียน กรมอาชีวศึกษา และสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานกลางและระดับภาค ในการจัดการศึกษา
วิชาชีพระยะส้ันใหแกผูตองขังในเรือนจํา โดยเฉพาะในสาขาวิชาท่ีตลาดตองการ และสนับสนุนดาน
หลักสูตร วิทยากรผูสอน วัสดุและอุปกรณการเรียนการสอน พรอมวัสดุฝกงานบางอยาง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
ผูเรียนท่ีสนใจ  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุวารี  รวบทองศรี (2533) ท่ีไดศึกษาการปฏิบัติงาน
ราชทัณฑในทศวรรษหนา ผลการวิจัยพบวา กรมราชทัณฑควรสรางภาพพจนและบทบาทใหเดนชัดข้ึน
เพ่ิมกิจกรรมท่ีจะเนนใหผูตองขังเขาใจและพัฒนาตนเองมากข้ึน กิจกรรมทุกประเภทท่ีปฏิบัติตอ
ผูตองขัง จะยังคงมีตอไป  แตจะพัฒนาไปในรูปของความเปนธรรมมีมนุษยธรรม  มุงเนนการบําบัด
แกไขดวยการบริหารดานเปาหมายท่ีจะมิให  ผูพนโทษหวนกลับมากระทําผิดซํ้าอีกนั้น  จะตองเนนการ
อบรมและการฝกวิชาชีพท่ีเหมาะสม  ใหการสงเคราะหอยางจริงจัง โดยเฉพาะการสงเคราะหและติดตาม
ผลหลังปลอยตัว ตองเนนการปฏิบัติเปนพิเศษ การฝกวิชาชีพภายในเรือนจําจะเปนไปตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน  ในลักษณะงานอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึนดวย 

 2.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความตองการในการเขารับ
การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพโดยภาพรวมและดานอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพกอน
ตองโทษ และประเภทคดี  มีความสัมพันธกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05   
    1)  ดานอายุ พบวา ผูตองขังสวนใหญมีอายุนอยกวา 36 ป ซ่ึงเปนชวงอายุท่ียังไมเปน
ผูใหญเต็มท่ี เปนวัยกึ่งกลางระหวางวัยเด็กและวัยผูใหญ  มีการเปล่ียนแปลงตาง ๆ เกิดข้ึนทางรางกาย  
อารมณ  จิตใจและสังคม  จึงเกิดความตองการที่จะรูจักตนเองและส่ิงตาง ๆ รอบ ๆ ตัวเอง ชอบท่ีจะ
ทดลองทําใหมีการทดลองผิดทดลองถูก หากมีการคบหาสมาคมกับผูท่ีชอบกระทําผิดก็จะกระทําผิด
ตามไปดวย จนสุดทายทําใหตองเขามาอยูในเรือนจํา  ผลงานวิจัยของ จรูญ  ศิริรักษ (2548) ท่ีไดศึกษา
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    2)  ดานสถานภาพสมรส  กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด และสมรส  ท้ังนี้
เนื่องจากผูท่ีมีสถานภาพโสด เม่ือจะตัดสินใจทําอะไรมักจะกระทําโดยทันที ซ่ึงการกระทําบางอยาง
อาจจะไมถูกตองตามกฎหมาย ทําใหมีโอกาสกระทําความผิดไดงาย สวนกลุมตัวอยางท่ีสมรสแลวเม่ือ
จะกระทําส่ิงใดมักจะคิดถึงครอบครัว หรือมีครอบครัวเปนท่ีปรึกษาโอกาสในการกระทําความผิดจึงมี
นอย เพราะมีความเปนหวงครอบครัว ดังนั้น จึงทําใหกลุมตัวอยางสถานภาพโสด มีจํานวนมากกวากลุม
ตัวอยางท่ีสมรส  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จรูญ  ศิริรักษ (2548)  ท่ีไดศึกษาปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอ
การเขารวมฝกวิชาชีพของผูตองขัง กลุมตัวอยางคือ ผูตองขังในเรือนจํากลางคลองเปรม ผลการวิจัย   
พบวา กลุมตัวอยางมีสถานภาพโสด  และเม่ือพิจารณาระดับการเขารวมฝกวิชาชีพในเรือนจําแลว พบวา 
ผูตองขังท่ีเปนโสด หมาย และแยกกันอยู มีรอยละของคนที่ตองการฝกวิชาชีพในเรือนจําประเภท
คอมพิวเตอรจํานวนสูงกวาผูตองขังท่ีสมรส  สามารถอธิบายไดวา ผูตองขังท่ีเปนโสด หมาย และ
แยกกันอยู เห็นวา ตนเองยังมีความสามารถในการเรียนรูวิชาชีพคอมพิวเตอรได และเม่ือไดรับการ
ปลอยตัวพนโทษแลวก็ยังสามารถศึกษาตอเพิ่มเติมไดอีก  สวนกลุมตัวอยางท่ีสมรสแลว คิดวาตนเอง 
คงไมมีความสามารถหรือมีเวลาเพียงพอในการเร่ิมตนเรียนวิชาชีพคอมพิวเตอร ท้ังนี้เนื่องจากภาระทาง
ครอบครัว  และเห็นวาการเรียนวิชาชีพประเภทชางตาง ๆ จะเหมาะสมสําหรับตน   

   3)  ดานระดับการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษา  
ซ่ึงปกติในวัยนี้เปนวัยท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือสูงกวา เปนวัยท่ีจะมีการพัฒนาทางจิต สังคม 
จะคํานึงถึงสภาพความแตกตางทางดานเอกลักษณ  มีพัฒนาการทางความรูอยูในข้ันพัฒนาสมองและ
เขาใจส่ิงท่ีเปนนามธรรม   มีการพัฒนาการทางจริยธรรม  คือ มีความเขาใจกฎเกณฑในลักษณะท่ีเกิด
จากขอตกลงซ่ึงกันและกัน และพรอมท่ีจะปฏิบัติตาม รวมถึงการใหความสนใจตออนาคตของตนเอง 
แตผลจากการวิจัยผูตองขังมีการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษาทําใหพัฒนาการตาง  ๆ  ไมเปนไปตาม
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   4)  ดานอาชีพกอนตองโทษพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง  
ซ่ึงสอดคลองกับระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางท่ีสวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษา กลาวคือ 
การศึกษาระดับประถมศึกษาเปนการระดับการศึกษาท่ีไมสามารถประกอบอาชีพอยางอ่ืนไดนอกจาก
อาชีพจับจางเทานั้น และเม่ือพิจารณาจากคาความแตกตางระหวางผูตองขังท่ีมีอาชีพกับผูตองขังท่ีไมมี
อาชีพกับหลักสูตรวิชาชีพท่ีตองการศึกษาแลว  พบวา ผูตองขังท่ีมีอาชีพมีรอยละของคนที่ตองการฝก
วิชาชีพคอมพิวเตอรจํานวนสูงกวากลุมตัวอยางท่ีมีมีอาชีพ ท้ังนี้เพราะ ผูตองขังท่ีมีอาชีพเห็นวา การ
ประกอบอาชีพสุจริตเทานั้นท่ีสามารถอยูในสังคมปกติได โดยเฉพาะอยางยิ่งการประกอบอาชีพ 
ท่ีสอดคลองกับตลาดแรงงาน เชน คอมพิวเตอร  เปนตน สวนผูตองขังท่ีไมมีอาชีพเห็นวาการประกอบ
อาชีพทุจริต เปนการเล้ียงชีพท่ีงายท่ีสุด โดยไมตองมีการลงทุนแตอยางใด ตนเองคงไมสามารถ
ประกอบอาชีพคอมพิวเตอรไดและวิชาชีพคอมพิวเตอรยากเกินไป  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนา  

พลับพลา (2533) ท่ีไดศึกษาทัศนคติท่ีมีตอการฝกอาชีพของผูตองขังในเรือนจําจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาท่ีมีภูมิหลังตางกัน ผลการวิจัยพบวา ผูตองขังยอมรับการฝกอาชีพแตไมเลือกวิชาชีพ
ท่ีจะฝก ซ่ึงแลวแตวิชาชีพท่ีเรือนจําจะจัดหาให  ท้ังนี้เนื่องจาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนจังหวัดท่ีมี
โรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก  ทําใหกลุมตัวอยางเห็นวา การประกอบอาชีพรับจางเปนลูกจางใน
โรงงานเหมาะสมสําหรับคนท่ีมีความรูต่ํา  
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    5)  ดานประเภทคดี พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญทําความผิดคดีเกี่ยวกับทรัพย สอดคลอง
กับงานวิจัยของ จรูญ  ศิริรักษ (2548) ท่ีไดศึกษาปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการเขารวมฝกวิชาชีพของ
ผูตองขัง  กลุมตัวอยาง คือ ผูตองขังในเรือนจํากลางคลองเปรม ผลการวิจัยพบวา สวนใหญกลุมตัวอยาง
ทําความผิดในคดีเกี่ยวกับการชิงทรัพย แสดงใหเห็นวา การท่ีกลุมตัวอยางมีการศึกษาตํ่า ทําใหตอง
ประกอบอาชีพรับจาง ซ่ึงเปนอาชีพท่ีมีรายไดนอย ไมเพียงพอตอการดํารงชีพตอตนเองและครอบครัว 
จึงมีการกระทําผิดในคดีท่ีเกี่ยวกับทรัพย เชน  ชิงทรัพย วิ่งราวทรัพย และปลนทรัพย  เม่ือเปรียบเทียบ
กลุมตัวอยางท่ีมีคดีเกี่ยวกับทรัพยและคดีท่ีเกี่ยวกับชีวิตและรางกายแลวพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีคดี
เกี่ยวกับทรัพยและคดีท่ีเกี่ยวกับชีวิตและรางกายมีรอยละของคนที่ตองการฝกวิชาชีพในหลักสูตรตาง ๆ 
ไมตางกัน ท้ังนี้เนื่องจาก กลุมตัวอยางท้ังสองกลุมเห็นวา การประกอบอาชีพทุจริตหรือผิดกฎหมาย
ตอไปในภายภาคหนา คงจะไมสามารถกระทําไดอีกแลว  เนื่องจากอายุแตละคนเขาสูวัยกลางคนแลว  
ซ่ึงหากกระทําผิดข้ึนอีกในคร้ังตอไป โอกาสที่จะกลับไปอยูกับครอบครัวคงจะไมมีอีกแลว   
กลุมตัวอยางท้ังสองกลุมจึงเลือกหลักสูตรท่ีจะฝกวิชาชีพตามความถนัดของตน  ดังนั้น  กลุมตัวอยาง 
จึงเลือกท่ีจะฝกวิชาชีพประเภทชางและคอมพิวเตอรในสัดสวนท่ีไมตางกัน   

3.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการศึกษาวิชาชีพกับความตองการในการ
เขารับการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ  โดยภาพรวม  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
อาจเปนเพราะ กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือสูงกวา หรือคดีเกี่ยวกับทรัพย สวนใหญ
มีแรงจูงในการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรคอมพิวเตอรมาก เม่ือเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางท่ีตองการ
เขารับการศึกษากลุมวิชาชีพชาง ซ่ึงทางกรมราชทัณฑไดดําเนินการฝกวิชาชีพใหกับผูตองขังในเรือนจํา
ในดานตาง ๆ อยางเหมาะสม กลุมตัวอยางท้ังสองจึงเลือกหลักสูตรท่ีจะฝกวิชาชีพตามความถนัดของ
ตน ดังนั้น แรงจูงใจในการฝกวิชาชีพของผูตองขังในเรือนจํา จึงมีผลตอความตองการศึกษาวิชาชีพ
หลักสูตรตาง ๆ  แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ จรูญ  ศิริรักษ (2548)  ท่ีไดศึกษาปจจัยสําคัญท่ีมีผล
ตอการเขารวมฝกวิชาชีพผูตองขัง กลุมตัวอยางคือ ผูตองขังในเรือนจํากลางคลองเปรม  ผลการวิจัย
พบวา  กลุมตัวอยางท้ังสองกลุม มีระดับการเขารวมฝกวิชาชีพในเรือนจําคอนขางใกลเคียงกัน 

4.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับการรับรูการศึกษาวิชาชีพในเรือนจํากับความ
ตองการในการเขารับการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ โดยภาพรวมและดานอาคารสถานท่ี ดานส่ือการเรียน
การสอน ดานหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ไมมีความสัมพันธ อาจเปนเพราะ  
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการฝกวิชาชีพในเรือนจํานอย เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมตัวอยางท่ี
มีความรูเกี่ยวกับการฝกวิชาชีพในเรือนจํามาก พบวา กลุมตัวอยางท้ังสองกลุมมีความตองการฝกวิชาชีพ
หลักสูตรตาง ๆ ในสัดสวนท่ีไมแตกตางกัน   จึงทําใหผลการวิจัยไมมีความสัมพันธกัน  ท้ังนี้เพราะ 
ผูตองขังทั้งสองกลุม ยังไมทราบนโยบายของกรมราชทัณฑเกี่ยวกับการฝกวิชาชีพอยางดีพอ  อาจเปน
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ขอเสนอแนะ 

1.   ขอเสนอแนะท่ัวไป 
           1.1  ผลการวิจัยผูตองขังในเรือนจําสวนใหญมีอายุนอยกวา 36 ป ซ่ึงเปนชวงอายุท่ีอยู
ระหวางวัยรุนกับผูใหญ รวมท้ังมีการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจางท่ีมีรายได 
ต่ํากวามาตรฐาน ดังนั้นรัฐบาลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของจึงควรใหความสําคัญกับผูท่ีอายุอยูในชวงนี้  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดสวัสดิการดานตาง ๆ ใหอยางเพียงพอ เชน จัดใหมีสถานท่ีเลนกีฬาหรือออก
กําลังกายในชุมชนแออัดทุกชุมชนอยางท่ัวถึง เพื่อใหเยาวชนไดมีโอกาสเลนกีฬา จัดสรางโรงเรียนใน
ชุมชนแออัดโดยใหมีการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ ท้ังส้ิน  
ถึงแมวาการสรางสถานท่ีเลนกีฬาและโรงเรียนในชุมชนแออัดจะใชงบประมาณจํานวนมาก แตเม่ือ
เปรียบเทียบกับคาใชจายในการปองกันและปราบปรามปญหาอาชญากรรมตาง ๆ แลว คงจะใช
งบประมาณท่ีแตกตางกันไมมาก นอกจากนี้ยังทําใหเยาวชนเปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคต และควร
จัดต้ังสถาบันฝมือแรงงานในชุมชนแออัดทุกชุมชน เพื่อทําการฝกวิชาชีพระยะส้ันท่ีไมตองเปนลูกจาง
ของบริษัทใด  เพื่อใหทุกคนท่ีอยูในชุมชนไดฝกวิชาชีพระยะส้ันอยางท่ัวถึง  
     1.2  การประสานสรางเครือขาย ท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อทําการฝกอบรม
วิชาชีพ ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยจัดใหมีหลักสูตรท่ีหลากหลาย สอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  เปนการจูงใจใหผูตองขังท่ีมีความ
ประพฤติดี มีความอุตสาหะในการศึกษาอบรมใหเขารับการฝกวิชาชีพ นอกจากนี้กรมราชทัณฑควรมี
ระบบการติดตามและประเมินผลความตองการรับบริการการศึกษาท้ังสายสามัญและอาชีพ ตลอดจน
ติดตามผูสําเร็จการศึกษาท่ีออกไปประกอบอาชีพ เม่ือพนโทษไปแลวอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปพัฒนา
การศึกษาใหแกผูตองขังใหมีประสิทธิภาพตอไป 
                      1.3  จัดใหมีพัฒนาและอบรมครูผูสอนสายอาชีพอยางตอเนื่อง เพื่อชวยใหทิศทางของการ
จัดประสบการณการเรียนรูหรือกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม รวมท้ังการจัดทําหลักสูตรการ
เรียนการสอน และวัดประเมินผลการเรียนรูใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสังคม ซ่ึงนอกจากจะ
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    1.4  ผูบัญชาการเรือนจํา ควรใหการสนับสนุนและชวยเหลือการจัดการศึกษาวิชาชีพ
สําหรับผูตองขังตามนโยบายของกรมราชทัณฑ อยางเครงครัดและเรงดวน ดวยการกําชับผูบังคับบัญชา
ระดับรองลงไปและเจาหนาที่อ่ืน ๆ ในบังคับบัญชา ใหเล็งเห็นถึงความสําคัญในการใหการศึกษากับ
ผูตองขัง พรอมท้ังปลูกฝงทัศนคติท่ีดีตอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในทุกระดับวางานฝกวิชาชีพใหกับ
ผูตองขังไมใชเปนเพียงงานฝากช่ัวคราวเทานั้น ในทางตรงกันขามกลับเปนงานหลักท่ีมีความสําคัญยิ่ง
ตอเรือนจํา ตอกรมราชทัณฑ และตอประเทศชาติ 

2.  ขอเสนอแนะการทําวิจยัคร้ังตอไป 
    2.1  ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบตอความตองการในการ
เขารับการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพของผูตองในเรือนจํา          

   2.2  การวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับความตองการในการเขารับ
การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพของผูตองขังในเรือนจํา โดยมีกลุมตัวอยางเฉพาะในจังหวัดปทุมธานี
เทานั้น  ผูสนใจควรทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกัน เพื่อเปนการตรวจสอบผลที่
ไดจากการวิจัยวามีความสอดคลองกันหรือไม               
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