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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษากระบวนการด าเนินงานศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า 

(CARE: Center for Assistance to Reintegration and Employment) หรือศูนย์แคร์ (CARE) ของทัณฑสถาน  

วัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี  2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานฯ  และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการ

พัฒนาศูนยป์ระสานงานและส่งเสริมการมีงานท า ของทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง  จังหวัดปทุมธานี   โดยใช้วิธีวิจัย

เอกสารและวิจัยสนาม   ในส่วนของการวิจัยสนาม ผู้วิจัยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

จากผู้ให้ข้อมูลส าคญั จ านวน 10 คน ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานเรือนจ าทั้งหมดตามกฎหมายราชทัณฑ์ พ.ศ.2560  

ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการด าเนินงานศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า ของทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 

จังหวัดปทุมธาน ี จะเกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของกรมราชทัณฑ์ คือภารกิจด้านการควบคมุและภารกจิด้านการพัฒนา

พฤตินิสัยผูต้้องขัง ทั้งในระหว่างทีถู่กควบคุมตัว และเมื่อพ้นโทษออกจากเรือนจ า/ทัณฑสถาน 

  ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า (CARE: Center for Assistance to Reintegration and  

Employment) หรือ ศูนย์แคร์ (CARE) ของทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี จะมีบทบาทและหน้าที่

เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ ญาติ  ครอบครัวผู้ต้องขัง และประชาชนท่ัวไป  ลักษณะเป็นการใหค้วามส าคญัใน

เรื่องการประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือ โดยมีต้องขังที่ใกล้

พ้นโทษและผู้พ้นโทษเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ เพื่อท่ีให้บุคคลเหล่านั้นสามารถพึ่งพาอาศัยตนเอง โดยมี

การประกอบอาชีพในสถานประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระตามความถนัด ตามความสนใจ  ก่อให้เกิด

รายได้ สามารถเลี้ยงดตูนเอง ครอบครัว ไดต้ามอัตภาพ ไมเ่ป็นภาระและสร้างปัญหาต่อสังคม ลดการกระท าผดิซ้ า 

รู้จักคุณค่าของตนเอง เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคณุค่าของประเทศ  การด าเนินงานของศูนย์แคร์ (CARE) จะเป็นการ

รวบรวมและจดัท าข้อมูลของผู้ประกอบการในต าแหน่งงานว่างทั้งในพื้นทีแ่ละนอกพ้ืนท่ี  การติดต่อประสานงาน

เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆ การส่งต่อขอ้มูลผู้พ้นโทษ  การให้การสงเคราะห์เรื่องค่ารถ

เดินทางกลับภมูิล าเนา  การประสานจัดหาที่พักอาศัยหลังพ้นโทษกรณีผู้พ้นโทษไม่มญีาติ การสงเคราะห์ใหทุ้น

ประกอบอาชีพแบบให้เปล่าและแบบผ่อนช าระส่งคืนกองทุนประกอบอาชีพ 

 

ค าส าคัญ  ศนูยแ์คร์ (CARE)  การสงเคราะหผ์ู้พ้นโทษ การส่งเสริมการมีงานท า   

   

                                                           
1 บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การด าเนินงานศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท าของ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง  จังหวัด

ปทุมธานี 
2 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 

 จากพระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ที่ทรง

พระราชทานแก่นายประดิษฐ์ พาณิชการ อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2516 ณ พระต าหนัก

จิตรลดารโหฐาน มีใจความตอนหนึง่ว่า  

 “งานราชทัณฑ์ นับแต่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ลงไปจนถึงเจ้าหน้าท่ีทั้งหมด ต้อง

รับภาระหน้าที่อันหนักและเหนด็เหนื่อยมาก ทั้งในสายตาของคนท่ัวไปก็มองงาน

ราชทัณฑ์ไปในทางที่ไม่เป็นมงคลวา่เป็นงานต้อยต่ า เป็นงานคุกตะราง  ทรงเห็นใจผู้ที่

ท างานในกรมราชทัณฑ์  ขอให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์และเจา้หน้าท่ีทกุคนอย่าได้คดิท้อถอย 

ขอให้คิดว่างานราชทัณฑ์เป็นงานที่ท าประโยชน์ให้แก่สังคม  หากอบรมผูต้้องขังให้

ประพฤติดีขึ้นไมไ่ด้ พ้นโทษออกไปก็จะกลับไปเป็นอันธพาลเป็นภัยแก่สังคมอีก 

ข้าราชการกรมราชทัณฑค์วรจะภาคภูมิใจถ้าสามารถฝึกอบรมผูต้้องขังให้เป็นพลเมืองดีได้ 

ขอให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์มมีานะอดทนพยายามอบรมแกไ้ขให้ผู้ต้องขังเป็นคนดี 

ฝึกหัดงานอาชีพ ส าหรบัเป็นเครื่องมือท ามาหากินโดยสุจริตได้ เมื่อพ้นโทษออกไปแล้วก็

ควรติดตามดผูลด้วยว่าเขาน าเอาวชิาชีพท่ีฝึกอบรมให้น้ัน ไปท างานอะไรได้บ้าง   

ดงันั้น ขอให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์น าความนี้ฝากไปแจ้งแก่ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ทุกคน

ว่า อย่าได้คดิท้อถอย ขอให้ยึดมั่นในอุดมคติ ช่วยกันปฏิบัตหิน้าท่ีอันส าคัญนี้ใหไ้ดผ้ลดี”  
 

ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคณุของพระองค์ท่าน กรมราชทัณฑ์ จึงให้เรือนจ า/ทณัฑสถาน สถานกักขัง 

และสถานกักกัน ท่ัวประเทศ  ด าเนินการน้อมน าพระราชด ารัสไปประดับไว้ยังหน่วยงาน ในสถานท่ีมคีวามเหมาะสม

พระเกียรติ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ยังสร้างความปลาบปลื้มเกดิความรูส้ึกภาคภูมิใจในวิชาชีพราชทัณฑ์ 

ตลอดจนสร้างขวัญและก าลังใจแกเ่จ้าหน้าท่ีกรมราชทัณฑเ์ป็นอย่างยิ่ง (กระทรวงยุติธรรม กรมราชทณัฑ์. 2561)   

ภารกิจเกีย่วกับการควบคมุและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ เป็นงานท่ีมีลักษณะพิเศษตอ้งท า

ควบคู่กันไป โดยเฉพาะการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเป็นงานท่ียาก  เนื่องจากผู้กระท าผิดส่วนใหญ่

สะสมพฤติกรรมความคิดและจติส านึกในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นระยะเวลานาน เป็นบุคคลที่มสีภาพจติผิดปกติ ดื้อด้าน 

พฤติกรรมเบี่ยงเบน  ดังนั้น งานดา้นการอบรมแกไ้ขบ าบัดฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยการเปลีย่นแปลงความคิด ทัศนคติ 

ค่านิยม และพฤติกรรมของผู้ต้องขงัให้เป็นปกติเหมือนบุคคลทั่วไป จงึเป็นงานท่ีถือได้ว่ามีความยากมากเป็นพิเศษ    

ประกอบกับปัจจุบันการรับรู้ข่าวสารต่างๆ ของประชาชนโดยทั่วไป เป็นเรื่องที่ง่ายมาก เพียงแค่การเขา้ถึง

เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Network Information Technology) ก็สามารถค้นหาแหล่งข้อมลูต่างๆ ท่ีสนใจ

ได้ง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผสั โดยมีนวตักรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นท่ีทันสมยัช่วยอ านวยความสะดวกรายงานข่าวสารใน

ชีวิตประจ าวัน เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก เฟซบุ๊ก แอพพลิเคชั่นไลน์ เป็นต้น  และถ้าหากจะ

กล่าวถึงข้อมูลข่าวกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการยตุิธรรมทางอาญา คกุ ตะราง 

นักโทษ ผู้คุม เรือนจ า  ทัณฑสถาน สถานกักขัง สถานกักกัน การลงโทษผู้กระท าผิด  และมักจะมีการสรา้งประเด็น
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จุดสนใจในการพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ หรือสื่อทุกแขนง ทุกส านัก เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในการเรยีกความ

สนใจข่าวไดด้ี โดยเฉพาะข่าวอาชญากรรม  ข่าวสร้างความสะเทือนขวัญของผู้คนในสังคม ผู้กระท าผดิ ผู้ต้องหา มี

ประวัติอาชญากรเคยต้องโทษอยู่ในเรือนจ าและเพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจ า ซึง่เหตุการณ์ลักษณะนีเ้ป็นปัญหา

หนึ่งด้านภาพลักษณ์ของกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการในการบ าบัดฟื้นฟูแก้ไขพัฒนาพฤตินิสยัผูก้ระท าผดิซ้ า 

ส่วนหน่ึงของผู้กระท าผิดซ้ ามักจะมีปัญหาด้านทางเศรษฐกิจ ไม่มีงานท า ไม่มีรายได้ หรือมรีายได้แตไ่ม่เพียงพอกับ

ภาระคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นตามสภาวะการเงินเฟูอ ขาดสภาพคล่องภายในครอบครัว ส่งผลใหเ้กิดความเครียดหาทาง

ออกไม่ได้ จึงหลงผิดคิดพลาดหันเหท าอาชีพท่ีผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการค้ายาเสพตดิ ลักว่ิงชิงปล้น เพื่อให้ได้เงิน

มาจุนเจือครอบครัวและตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยไมค่ านึงถึงกฎหมายระเบียบข้อบังคบัของบ้านเมือง  

 กรมราชทัณฑ์ จึงมีการปรับปรุงพฒันาเปลี่ยนแปลงการบริหารงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับระบบการพฒันา

พฤตินิสัยผูต้้องขัง โดยเฉพาะการก าหนดให้เรือนจ า/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ต้องมีการวางแผนการพัฒนาพฤตินิสัย

ผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล (Sentence Plan) การจ าแนกลักษณะผูต้้องขังจะต้องมีระบบการคัดกรองที่ดีควบคู่ไปด้วย 

ตั้งแต่เมื่อเข้ามาอยู่ภายในเรือนจ า/ทัณฑสถาน ซึ่งจะท าให้ง่ายต่อการวางแผนเพื่อการเตรยีมความพรอ้มก่อนปล่อย 

และสอดคล้องกับภารกิจของงานราชทัณฑ์ที่ต้องการให้ผูต้้องขัง “กลับตนเป็นคนด”ี เมื่อพ้นโทษออกจากเรือนจ า/

ทัณฑสถาน ประกอบอาชีพสุจรติ มีรายได้ สามารถด ารงชีวิตร่วมกับครอบครัวสังคมได้เป็นปกตสิุขไม่หวนกลับมา

กระท าผดิซ้ า   

 อย่างไรก็ตาม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้ใหค้วามส าคญัของปัญหานี้   จึงมอบ

นโยบายให้กรมราชทัณฑ์แก้ปัญหาเร่งด่วน ลดความเหลื่อมล้ าทางสงัคม เพิ่มคุณคา่พัฒนาอาชีพให้นักโทษก่อน

กลับคืนสูส่ังคม ให้สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงานไทย และลดผูต้้องขัง 1 ใน 4 ที่พ้นโทษจากเรือนจ าใน 

เวลา 3 ปี ไม่ให้กลบัไปกระท าความผิดซ้ าอีก  ซึ่งในเวลาต่อมากรมราชทัณฑ์ ได้จดัการประชุมผู้บริหารงานราชทัณฑ์

ทั่วประเทศครั้งท่ี 1/2562  เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ช้ัน 3 กรมราชทัณฑ์ เพื่อให้ผู้

บัญชาการเรือนจ า/ ผู้อ านวยการทัณฑสถานท่ัวประเทศ เข้ารับมอบนโยบายการปฏิบตัิราชการกรมราชทัณฑ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากพันต ารวจเอก ณรัชต์ เศวตนนัทน์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่อทีจ่ะได้น า

แนวทางของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ไปปฏิบัติให้เกดิผลสมัฤทธ์ิอย่างเปน็รูปธรรม และพัฒนางานราชทัณฑ์ให้มี

ประสิทธิภาพ  โดยยดึหลัก 4 S (SMART, STRONG, SERVICE, SUCCESS)  

 นอกจากน้ัน พันต ารวจเอก ณรัชต ์เศวตนันทน์  อธิบดีกรมราชทณัฑค์นปัจจุบัน เห็นถึงความส าคัญกับการ

แก้ไขปัญหาผู้พ้นโทษไม่ให้หวนกลบัไปกระท าความผดิซ้ า ด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าใหผู้ ้

ต้องขังก่อนได้รับการปล่อยตัวออกไปจากเรือนจ า การจดัหางานใหต้รงกับความต้องการของตลาดแรงงานและ 

ความถนัดของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้พ้นโทษสามารถประกอบอาชีพโดยสุจริตหาเลีย้งตนเองและครอบครัว รวมทั้ง

เป็นศูนย์ประสานงานและให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษในด้านต่างๆ จงึมอบนโนบายการจดัตั้งศูนย์ประสานงานและ

ส่งเสริมการมีงานท า (CARE: Center for Assistance to Reintegration and Employment) ขึ้นในเรือนจ า 

ทัณฑสถาน 137 ท่ัวประเทศตั้งแต่วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 
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 ศูนย์ประสานงานและส่งเสรมิการมีงานท า (CARE: Center for Assistance to Reintegration and 

Employment) จะเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขัง ผู้พ้นโทษและญาติที่ประสบปัญหาความ

เดือดร้อน  โดยเฉพาะด้านการมีอาชีพมีงานท า และมีรายได้ภายหลงัพ้นโทษ  สามารถช่วยเหลือตนเอง ไม่เป็นภาระ

แก่ครอบครัวและสังคม  โดยมสี านักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ ์เป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบดแูล และให้

ค าแนะน ากับเรือนจ า/ ทัณฑสถาน เกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์ฯ เป็นศูนย์กลางในการประสานงานต่างๆ ท้ัง

ภายใน และภายนอกเรือนจ า ซึ่งมุง่เน้นและส่งเสรมิผูต้้องขังและผู้พน้โทษในด้านอาชีพ ให้แนวทางการด าเนินงานแก่

เจ้าหน้าท่ีว่านอกจากการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือในเบื้องต้นเกีย่วกับการส่งต่อ หรือการประสานงานแล้ว ยังต้อง

มุ่งเน้นเรื่องการติดตามผล  เพื่อน ามาเป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของการด าเนินงานของศูนย์แคร์ (CARE) ทุกแห่ง เพื่อ

เตรียมพร้อมส าหรบัการบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการโดยระบบคอมพิวเตอร์ (Menu CARE ใน 17 ระบบ) และการส่งต่อ

ข้อมูลทั้งในส่วนของรายงานการด าเนินงานของศูนย์ฯ และการส่งตอ่ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานเครือข่ายข้อมูล

ต าแหน่งงาน  และช่องทางในการให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เพื่อให้ศูนย์แคร์ (CARE)  ทุกศูนย์ฯ และส่วนกลาง

กรมราชทัณฑ์ สามารถเข้าถึงข้อมลูต่างๆ ดังกล่าว  ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว รองรับการจดัตั้งศูนย์กลางข่าวสาร

ข้อมูล (Call Center) ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต  

 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จึงมีความสนใจทีจ่ะศึกษากระบวนการด าเนินงานศนูย์

ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท าของ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค

ของศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า  ตลอดถึงแนวทางในการพัฒนาศูนย์ประสานงานและสง่เสริมการมี

งานท าในอนาคต 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “การด าเนินงานศนูย์ประสานงานและส่งเสริมการมงีานท า ของทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 

จังหวัดปทุมธาน”ี เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้วิจัยได้น าเสนอวิธีด าเนนิการวิจัยตาม

รายละเอียด ดังนี ้

 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจยัดังนี ้

 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยวิธีการศึกษาค้นควา้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร

ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจยั รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัตงิาน กฎหมาย 

ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง พระราชบัญญัต ิเอกสารทางวิชาการที่เกีย่วข้องกับการด าเนินงานศูนย์ประสานงานและ

ส่งเสริมการมีงานท า 

 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้างหรือการ

สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview)  
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 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

 ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี ้

 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ผูบ้ริหาร เจ้าหน้าที่ของทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี ท่ี

เกี่ยวข้องกับงานเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย,  งานสังคมสงเคราะห์,  งานฝึกวิชาชีพ, งานพัฒนาผู้ต้องขัง 

 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นกลุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

เป็นการเลือกตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล

ส าคัญ (Key informants) จ านวน 10 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังน้ี 

  1)  ผู้บริหารของทัณฑสถานวัยหนุม่กลาง ท่ีก ากับดูแลงานเกี่ยวกับนโยบายกรมราชทัณฑ์การสังคม

สงเคราะห์และนันทนาการ  การพฒันาผู้ต้องขัง  ศูนย์ประสานงานและส่งเสรมิการมีงานท า  การศึกษาและพัฒนา

จิตใจ  การฝึกวิชาชีพ ศูนย์การเรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 3 คน 

  2)  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ทณัฑสถานวัยหนุ่มกลาง ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการควบคุมและพัฒนา

พฤตินิสัย ศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า การจัดสวัสดกิารผู้ต้องขัง 

การพัฒนาผู้ต้องขัง การศึกษาและพัฒนาจิตใจ การฝึกวิชาชีพ ศูนย์การเรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 7 คน 

 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลทั่วไปโดยการรวบรวมเอกสาร

ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่

  1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถงึเอกสารทางวิชาการ 

วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

  1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 

  1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด 

  1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น 

นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง พระราชบัญญตัิ คู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม เป็นวิธีการเก็บข้อมลูด้วยการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยเลือกวิธีการ

สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ 

(Structured interview or Formal interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณไ์ปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบ

สัมภาษณ์ และผู้วิจยัจะใช้แบบสมัภาษณ์ จดบันทึกข้อมูล และบันทกึเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ในกลุ่ม

ตัวอย่าง  

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ผู้วิจัยใช้วิธีการสมัภาษณ์ โดยการสมัภาษณ์แบบมี

โครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) เป็นลักษณะการ
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สัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว และท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ซึ่งจะใช้ชุดค าถามเดยีวกัน

ในการสัมภาษณ์แต่ละบุคคล โดยก าหนดวันนัดหมายวันสมัภาษณ์และแจ้งให้ผูส้ัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการ

สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกข้อมลู และบันทึกเสียง ทั้งนี้ก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึก

ข้อมูล และบันทึกเสียงการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

 การวิเคราะห์ข้อมลู 

 การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการศกึษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยัมีขั้นตอนในการ

วิเคราะห์ ดังนี ้

 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลทีไ่ด้จาการสมัภาษณ์มาแยกประเด็นตามแตล่ะประเด็น 

 2. น าข้อมูลที่ไดจ้าการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรยีบเทียบความเหมือนหรือความ

แตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวเิคราะห์ 

 3. น าข้อมูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมลูเอกสารที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มคีวามคล้ายคลึงกันและแตกต่าง

กันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห ์

 4. น าข้อมูลที่ไดจ้ากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมลูร่วมกัน เพื่อสรุปผลการวิจยัการบริหาร

จัดการดา้นงานควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผูต้้องขังวัยหนุ่ม ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการด้านงานควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังวัยหนุ่ม โดยใช้การน าเสนอผลการศึกษาใน

รูปแบบพรรณนา 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 

 กระบวนการด าเนินงานศูนย์ประสานงานและส่งเสรมิการมีงานท า ของทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวดั

ปทุมธานี นั้น จะเป็นการบรูณาการท างานร่วมกันของส่วนราชการ เกี่ยวกับการคืนคนดสีู่สังคม หรือการดูแลให้

ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังพ้นโทษในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสรมิการประกอบอาชีพ การฝึกวิชาชีพ การให้การ

สงเคราะห์ การให้ทุนประกอบอาชีพ  รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงาน การมีงานท าของผู้พ้นโทษ การเปน็แหล่งข้อมูล

ของสถานประกอบการในการจ้างแรงงานผู้พ้นโทษ  ตลอดจนท าใหท้ราบกระบวนการด าเนินงานของศูนย์ฯ ปัญหา

และอุปสรรค แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจของกรมราชทณัฑ์ ด้านการ

ควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งทราบแนวโน้มการประกอบอาชีพของผู้พ้น

โทษในอนาคต การสร้างสังคมใหน้่าอยู่ปลอดภยั เป็นทรัพยากรที่มคีูณค่า เป็นก าลังของประเทศ สามารถด ารงชีวิต

ร่วมกับสังคมได้อยา่งมีความสุข 

 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสรมิการมีงานท าของ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี จะให้

ความส าคญัผู้พ้นโทษ เปรียบเสมือนเพื่อนมนุษย์พ่ีน้องร่วมชาติ ผู้รบับริการ ซึ่งเป็นจดุศูนย์กลางและผูร้ับบริการ ที่

จะต้องดูแล เอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ การประกอบอาชีพท้ังในสถานประกอบการ และการประกอบ
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อาชีพอิสระ ส่งเสริมการมีงานท า มีรายได้เลี้ยงดตูนเองและครอบครวั ส่งเสรมิภาพลักษณ์ที่ดีในการด าเนินงาน 

สามารถประสานหรือส่งต่อแรงงานผู้พ้นโทษเพื่อคืนคนดีมคีุณคา่กลบัคืนสู่สังคมได้อยา่งภาคภมูิใจ ไมห่วนกลับไป

กระท าผดิซ้ า 

 อย่างไรก็ตาม การจดัตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า ในเรือนจ า/ ทัณฑสถานท่ัวประเทศ 

137 แห่ง  ถือเป็นนโยบายสาธารณะที่ด ีเป็นการพยายามน าหลักการบริหารองค์กร และการจดัการนวัตกรรมใน

องค์กรให้มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ในการคืนคนดสีู่สังคม โดยมีหน่วยงานต่างๆ ประสานบรูณาการร่วมกัน

ช่วยเหลือ สงเคราะหผ์ู้พ้นโทษ 

 กระทรวงยุติธรรม กรมราชทณัฑ์. (2561) การจัดตั้งศูนย์ตามนโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 15 

กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อส่งเสริมให้การแก้ไขฟื้นฟูผูต้้องขังและการคืนคนดีสูส่ังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

บริหารจดัการข้อมลูสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย 

ผู้ต้องขัง ผู้พ้นโทษ ญาติ และครอบครัวผู้ต้องขัง รวมทั้งประชาชนผูใ้ห้ความสนใจ  มีวัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมและประสานการมีงานท า 

2. เพื่อจัดท าข้อมูลความต้องการมีงานท าของผู้ใกล้พ้นโทษ 

3. เพื่อรวบรวมและจดัท าข้อมูลของผู้ประกอบการในต าแหน่งงานว่าง 

4. เพื่อประสานงานเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ และสง่ต่อข้อมูลผู้พ้นโทษ 

ระบบข้อมลูที่ให้บริการ 

1. ระบบข้อมลูการจ้างงานและจ านวนผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกวิชาชีพด้านต่างๆ ในเรือนจ าและทณัฑสถาน 

2. ระบบข้อมลูเครือข่ายภาคสังคมและหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ กรมจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย ์

3. ระบบข้อมลูผู้ต้องขังที่มีทักษะฝมีอืท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน 

4. ระบบข้อมลูการขอรับการสงเคราะห์ในด้านต่างๆ เช่น ทุนประกอบอาชีพ ค่าพาหนะกลับภูมลิ าเนา 

ทุนการศึกษา ฯลฯ 

5. ข้อมูลบริษัท ห้าง ร้าน ที่ยินดรีับผูต้้องขังเข้าท างาน 

6. ข้อมูลบันทึกข้อตกลงท่ีกรมราชทัณฑ์ลงนามร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในการให้การสงเคราะห์

ช่วยเหลือผูต้้องขังและผู้พ้นโทษ 

ผู้ที่สามารถตดิต่อขอใช้ข้อมูลจากศูนย์ประสานงานและส่งเสรมิการมีงานท า ได้แก ่

1. หน่วยงานเครือข่าย 

2. บริษัท ห้างร้าน 

3. สถานประกอบการ 

4. ผู้พ้นโทษ 

5. ญาติ และครอบครัวผูต้้องขัง 

6. ประชาชนท่ัวไป 
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สถานท่ีบริการ 

1. ศูนย์ประสานงานและส่งเสรมิการมีงานท า  ส่วนกลางกรมราชทัณฑ:์ ส านักพัฒนาพฤตินิสัย ส่วน

สวัสดิการและสงเคราะห์ผูต้้องขัง 

2. ศูนย์ประสานงานและส่งเสรมิการมีงานท า เรือนจ า/ทณัฑสถาน 137 แห่ง ท่ัวประเทศ  ณ จุดเยีย่ม

ญาติหรือสถานท่ีเหมาะสมบริเวณหน้าเรือนจ าทีส่ะดวกต่อการตดิตอ่ของผู้ใช้บริการ   

 

การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพคืนคนดีสู่สังคม (ทุนนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ) 

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ  

1. ผู้ต้องขัง/ผู้พ้นโทษ สามารถแสดงความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ ได้ที่เรือนจ า/

ทัณฑสถานท่ัวประเทศ (กรณีผูต้้องขังที่ใกล้พ้นโทษไม่เกิน 6 เดือน สามารถยื่นค าร้อง ขอรับทุนประกอบอาชีพได้

ล่วงหน้า เพื่อเจ้าหน้าท่ีจะได้พจิารณาข้อมูลหรือให้ความเห็นเบื้องตน้ว่า ขณะอยู่ในเรือนจ า มีพฤติกรรม มีการฝึก

วิชาชีพ และมีการฝึกอบรม มีความเหมาะสมท่ีจะได้รับการช่วยเหลอืประการใด)  

2. นักสังคมสงเคราะห ์ หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ประจ าเรือนจ า/  ทัณฑสถาน หรอื

เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ติดตามเยี่ยมบ้าน และสัมภาษณ์ข้อมลู ผู้ขอรับทุนฯ ตามแบบค าร้อง

ต่างๆ ได้แก ่แบบ สค.1  สค.3 และ สค.5 พร้อมแสดงความเห็นของผู้ท าการสัมภาษณ์ตามจริง  

3. การติดตามเยีย่มบ้าน และสถานท่ีประกอบการของผู้ขอรับทุนพรอ้มถ่ายภาพประกอบ และบรรยาย

พร้อมลงความเห็นของผู้ติดตามเยีย่มบ้าน (ตามจริง) ลงใน แบบ สค.5 เพื่อประเมินความเป็นไปได ้รวมทั้งประเมิน

ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ  

4. รวบรวมเอกสาร หลักฐานข้อมลูต่างๆ พร้อมภาพถ่ายประกอบ เพื่อสรุปข้อมูลผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพ

เป็นรายบุคคล และน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนประกอบอาชีพคืนคนดสีูส่ังคม ในช้ันของ

เรือนจ า/ทัณฑสถาน  

5. ด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาทุนประกอบอาชีพให้ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพทราบผลการพิจารณา ซึ่ง

การพิจารณาของพิจารณาทุนประกอบอาชีพ คืนคนดีสูส่ังคมในช้ันของเรือนจ า/ ทัณฑสถาน ถือว่าเป็นท่ีสิ้นสุด หาก

พบว่าไม่ตรงตามหลักเกณฑ ์หรือขาดคุณสมบตั ิขาดความเหมาะสม สามารถยุติการพิจารณาสนับสนุนทุนประกอบ

อาชีพได้ทันท ี 

6. เรือนจ า/ทัณฑสถาน รายงานวงเงินท่ีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการในช้ันเรือนจ า/ทัณฑสถาน ให้

กรมราชทัณฑ์ทราบ ซึ่งต้องอยู่ภายในวงเงินท่ีได้รับจากการจัดสรรฯ เพื่อให้กรมราชทัณฑ ์โอนเงิน ตามยอดเงินท่ีได้มี

การอนุมัต ิและนัดหมายการมอบทุนประกอบอาชีพ พร้อมรายงานการติดตามผลการมอบทุน ให้กรมราชทัณฑ์ทราบ  

วงเงินท่ีให้การสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ  

การพิจารณาอนุมัติทุนประกอบอาชีพ จะพิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสม วงเงิน ที่ให้การสนับสนนุ ทุน

ละไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  
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คุณสมบัตผิู้ที่ขอรับการสงเคราะหท์ุนประกอบอาชีพ  

1. เป็นผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ โดยเหลือโทษไมเ่กิน 6 เดือน หรือผู้พ้นโทษที่พ้นโทษแล้วไม่เกิน 1 ปี  

2. มีความประพฤตดิ ีมีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสตัย์สจุริต มีประสบการณ ์

ความถนัด และมีแผนงานในการประกอบอาชีพ หรือมีความสามารถ ในการประกอบอาชีพ ที่จะขอทุนฯ ซึ่งได้รับ

การรับรองจากเรือนจ า/ทัณฑสถาน  

3. กระท าผิดครั้งแรก ไม่มีประวัตกิารกระท าผิดซ้ า  

4. ขณะต้องโทษมีพฤติกรรมด ีไมเ่คยกระท าผิดวินัยในเรือนจ า/ทัณฑสถาน  

5. ก่อนพ้นโทษเป็นผู้ต้องขังช้ันดีมากขึ้นไป  

6. ขาดแคลนทุนทรัพย ์หรือเงินทุนท่ีมีอยู่ไม่เพยีงพอ  

7. มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง และสามารถตดิต่อได ้พร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี) หรือมีบุคคล

อ้างอิงได้  

8. ผู้ที่ได้รับทุนประกอบอาชีพ จะต้องได้รับการตดิตามประเมินผล หลังมอบทุนประกอบอาชีพ  

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอทุนประกอบอาชีพ  

1. แบบค าร้องขอรับการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ (สค.1)  

2. แบบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือเรื่องทุนประกอบอาชีพ (สค.3)  

3. แบบรายละเอียดในการเยี่ยมบา้นเพื่อประกอบการพิจารณาให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ (สค.5) และ

ภาพถ่ายที่พักอาศัย และแผนผังหรือภาพถ่ายสถานท่ีประกอบการในอาชีพน้ันๆ  

4. แบบรับรองข้อมูลผู้พ้นโทษ จากเรือนจ า/ทัณฑสถาน เลขประจ าตัวประชาชน (เลข 13 หลัก) ที่สามารถ

ยืนยันตัวบุคคลได ้พร้อมช่ือ -นามสกุล ของผู้ขอรับทุนฯ ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 

5. ส าเนาหนังสือส าคัญปล่อยตัวลดวันต้องโทษจ าคุก (ล.ว.ท. 3) หรอืส าเนาหนังสือส าคญั พักการลงโทษ 

(พ.๗)  หรือ (พ.8)  ส าหรับผู้ถูกคมุประพฤต ิ หรือส าเนาใบบริสุทธ์ิ (ร.ท.25)  ส าหรับ ผู้พ้นโทษ  

6. แผนงาน หรือโครงการที่จะขอทุนประกอบอาชีพ (ถ้ามี) 

7. ข้อมูลการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังในขณะต้องโทษอยู่ในเรือนจ า เพื่อประกอบการพิจารณาถึงความรู้ 

ความสามารถ ความช านาญ หรือมีทักษะความสามารถพเิศษในอาชีพท่ีขอทุน  

 

การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้พ้นโทษ (การสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพมูลนิธิพิบลูสงเคราะห์) 

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ  

1. ผู้มีความประสงค์ขอรบัการสนบัสนุนทุนประกอบอาชีพ ยื่นค าร้องขอรับการสงเคราะห ์ทุนประกอบ

อาชีพ ณ เรือนจ า/ทัณฑสถาน ในพื้นที่พักอาศัย ส าหรับผู้พ้นโทษท่ีมีภูมลิ าเนาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขอรับ

การสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพท่ีมูลนิธิพิบูลสงเคราะห ์กรมราชทัณฑ ์จังหวัดนนทบุรี  
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2. เรือนจ า/ทัณฑสถาน ส่งค าร้องขอรับการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ (สค.1, สค.3) มายังมูลนิธิพิบูล

สงเคราะห ์กรมราชทัณฑ ์ 

3. มูลนิธิพิบูลสงเคราะห ์พิจารณา กรณียังไม่มีแบบการติดตามเยี่ยมบ้านและสถานท่ีประกอบอาชีพ 

(สค.5) มูลนิธิฯ ประสานให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน มอบหมายเจ้าหน้าที่ หรือประสานหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ขอทุนประกอบอาชีพ เพื่อประเมินความเป็นไปได ้และความเหมาะสมในการประกอบ

อาชีพ ความเห็นของผู้น าชุมชน และสมาชิกในครอบครัวผู้ขอทุนประกอบอาชีพ  

4. มูลนิธิฯ จัดท าข้อมูลผู้ขอรบัทุนประกอบอาชีพ ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และความครบถ้วน

ของเอกสาร  

5. จัดการประชุมคณะกรรมการพจิารณาให้การสงเคราะห์ผูต้้องขังและผู้พ้นโทษ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้

การสงเคราะห ์ตามความเหมาะสม  

6. ประสานเรือนจ า/ทัณฑสถาน เป็นผู้แทนในการมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้พ้นโทษ ตามภูมลิ าเนาที่พัก

อาศัย  

คุณสมบัตผิู้ขอทุนประกอบอาชีพ  

1. เป็นผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ โดยเหลือโทษไมเ่กิน 6 เดือน หรือผู้พ้นโทษ ที่พ้นโทษแล้วไม่เกิน 1 ปี  

2. มีความประพฤตดิ ีมีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยส์ุจรติ มีความถนัด 

ความสามารถ และมีแผนงานในการประกอบอาชีพ ที่จะขอทุน ซึ่งได้รับการรับรองจากเรือนจ า/ทัณฑสถาน (หาก

เคยมีประสบการณ ์และเคยประกอบอาชีพท่ีจะขอทุนมาก่อน ให้ระบุมาด้วย)  

3. กระทาผิดครั้งแรก ไม่มีประวัตกิารกระทาผิดซ้ า  

4. ขณะต้องโทษมีพฤติกรรมด ีไมเ่คยกระท าผิดวินัยในเรือนจ า/ทัณฑสถาน  

5. ขาดแคลนทุนทรัพย ์หรือเงินทุนท่ีมีอยู่ไม่เพยีงพอ  

6. มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง และสามารถตดิต่อได ้พร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี) หรือมีบุคคล

อ้างอิงได้  

7. ผู้ที่ได้รับทุนประกอบอาชีพ จะต้องได้รับการตดิตามประเมินผล หลังมอบทุน ประกอบอาชีพจาก

เจ้าหน้าท่ีของเรือนจ า/ทัณฑสถาน หรือหน่วยงานเครือข่าย   

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอทุนประกอบอาชีพ  

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

2. ส าเนาทะเบยีนบ้าน 

3. ส าเนาหนังสือส าคัญปล่อยตัวลดวันต้องโทษจ าคุก (ล.ว.ท. 3) หรอืส าเนาหนังสือส าคญั พักการลงโทษ 

(พ.๗) หรือ (พ.8) ส าหรับผู้ถูกคมุประพฤต ิหรือส าเนาใบบริสุทธ์ิ (ร.ท.๒๕) ส าหรับผู้พ้นโทษ  

4. แผนงาน หรือโครงการที่จะขอทุนประกอบอาชีพ (ถ้ามี)  
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5. ข้อมูลการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง ในขณะต้องโทษอยู่ในเรือนจ า เพื่อประกอบการพิจารณาถึงความรู ้

ความสามารถ ความช านาญ หรือมีทักษะความสามารถพเิศษ ในอาชีพท่ีขอทุน  

6. ประกาศนียบัตรการฝึกวิชาชีพ ที่ได้รับการฝึกอบรมจากเรือนจ า/ทัณฑสถาน (ถ้ามี) 

 

 จากข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้ ดังนี้ 

 1. กระบวนการด าเนินงานศูนย์ประสานงานและส่งเสรมิการมีงานท า หรือศูนย์ CARE: (Center for 

Assistance to Reintegration and employment) ของทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทมุธานี  

การวิจัยพบว่า ศูนย์ประสานงานและส่งเสรมิการมีงานท า  หรือศูนย ์CARE: (Center for Assistance to 

Reintegration and employment) ทัณฑสถานวัยหนุม่กลาง  จังหวัดปทุมธานี   มีกระบวนการด าเนินเกี่ยวข้องกับ

ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ดังนี ้

  1)  ภารกิจหลักของกรมราชทัณฑ ์คือการควบคุมและพัฒนาพฤตินสิัยของผู้ต้องขัง ในระหว่างที่อยู่ใน

เรือนจ า/ทณัฑสถาน   ศูนย์แคร์ (CARE) จะมีบทบาทและหน้าทีเ่กี่ยวกับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ ญาติ และครอบครัว

ผู้ต้องขัง ประชาชนท่ัวไป 

  2) การส่งเสรมิและประสานงานการมีงานท า โดยมีผู้พ้นโทษเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ 

พึ่งพาตนเอง มีรายได้ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคณุค่าของประเทศ 

  3) การรวบรวมและจัดท าข้อมูลของผู้ประกอบการในต าแหน่งงานว่าง 

  4) การประสานงานเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ และส่งต่อข้อมูลผู้พ้นโทษ 

  5) การให้การสงเคราะหเ์รื่องค่ารถเดินทางกลับภมูิล าเนา  การประสานจัดหาที่พักอาศัยหลังพ้นโทษ  

การให้ทุนประกอบอาชีพ 

   

 2. ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า  

  1) นโยบายในการน าสู่การปฏิบตัอิย่างแท้จริงยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรเนื่องจากถูกมองว่าไม่ใช่ภารกิจหลกั

ของเรือนจ า/ ทัณฑสถาน 

  2) กลุ่มเปูาหมายคือผูต้้องขังที่ใกล้พ้นโทษ  ส่วนมากไมไ่ดม้ีภูมลิ าเนาอยู่ในปทุมธานีหรือปรมิณฑล ท า

ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนในด้านต่างๆ มักไดร้ับการปฏิเสธหรอืไม่ต้องการความช่วยเหลือจากศนูย์ฯ 

  3) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ มีปรมิาณงานท่ีรับผดิชอบมาก ท าให้ไมม่ีเวลาเพียงพอที่ จะออกไปเยีย่มบ้านผู้

ขอรับทุนประกอบอาชีพหรือติดตามเยี่ยมบ้านผู้พ้นโทษในรายที่ได้รบัทุนประกอบอาชีพ  การขาดแคลนอัตราก าลัง

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 

  4) ปัญหาของผู้พ้นโทษยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม สิทธิการเข้าถึงงานยังถูกจ ากัดทั้งในส่วนราชการ

และภาคเอกชน 

  5) ผู้พ้นโทษไม่ให้ความร่วมมือ ปกปิดข้อมูล กลัวการตรวจสอบติดตามจากภาครัฐ 
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3. แนวทางการพัฒนาศูนย์ประสานงานและส่งเสรมิการมีงานท า 

 1) นโยบายของกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ จะต้องไม่มุ่งหมายแต่เพยีงการก าหนดงานเพื่อ

เป็น KPI (Key Performance Indicators ) ในการวัดผลของภารกจิ  การก าหนดนโยบายต้องมีวตัถุประสงค์ที่

ชัดเจน ผู้ปฏิบตัิงานสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  โดยเฉพาะการศึกษา อบรม และฝึกวิชาชีพในระหว่างต้องโทษ 

จะต้องตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันให้ได้มากท่ีสุด รวมทั้งสอดคล้องกับความรู้และทักษะของ

ผู้ต้องขังอย่างแท้จริง 

 2) การบริหารจดัการทรัพยากรด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  จดัท าฐานข้อมูลของผู้ต้องขัง โดยมี

เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยเพิม่ประสทิธิภาพในการท างานควรให้ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า มีการ

ท างานแบบจุดบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) น าเทคโนโลยมีาใช้อ านวยความสะดวก เพื่อความสะดวก

รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน สืบค้นหาข้อมลู แหล่งงานต่างๆ ตามความสนใจ  ไม่ว่าผู้พ้นโทษจะมีภูมลิ าเนาอยู่ที่

ไหนก็สามารถหางานท าได้ทุกท่ี ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องท างานร่วมมือกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์

ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า  

 3) กรมราชทัณฑ์หรือเรือนจ า/ทัณฑสถาน  ต้องปฏิรูปการท างาน  การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน  

การท างานเชิงรุกกับภาคเอกชนท่ีเป็นตลาดแรงงานในการรับผู้พ้นโทษเข้าท างานอย่างเป็นรูปธรรม  ประสานความ

ร่วมมือให้ภาคเอกชนหรือ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เข้ามาส่งเสริมการฝึกวิชาชีพในเรือนจ า ท่ีสอดคล้องกับ

ทักษะผู้ต้องขังและตลาดแรงงาน  โดยการท าสัญญาระยะยาวเพื่อให้เกิดจุดคุ้มทุนและความเช่ือมั่นกับผู้ประกอบการ

ที่มาลงทุน 

 4) เสนอแก้ไขกฎหมายให้ภาคเอกชนหรือตลาดแรงงานท่ีรับผู้พ้นโทษเข้าท างานในอัตราส่วนร้อยละ

ตามที่กฎหมายก าหนด จะได้รับการลดหย่อนภาษีอากรเพื่อเป็นแรงจูงใจอีกทางหนึ่งในการสร้างโอกาสและการ

ยอมรับจากสังคม  

 5) เพิ่มอัตราก าลังในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ 

 6) การปรับเปลีย่นทัศนคติของเจ้าหน้าท่ี ในด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พ้นโทษ 

 

งานวิจัยท่ีสอดคล้องกับแนวทางการจัดต้ังศูนย์ประสานงานและสง่เสริมการมีงานท า 

สุกัญญา กาญจนรตัน์ (2544)  ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังต่อการด าเนินชีวิต

หลังพ้นโทษ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้้องขังเกิดความคาดหวังต่อทั้งตนเองและครอบครัวในระดับมากท่ีสดุ  เนื่องจาก

ครอบครัวและหน่วยงานสนับสนุนให้ผู้ต้องขังได้รับโอกาสในการกลับตนเป็นคนดี และจากลักษณะพื้นฐานของ

ผู้ต้องขังเองด้วย ได้แก่ ข้ันของผู้ตอ้งขัง สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้  กล่าวคือ อาชีพก่อนต้องโทษ 

มีผลท าใหผู้้ต้องขังเกิดความคาดหวังที่จะออกไปประกอบอาชีพเดิม เนื่องจากมีความถนัดและมีความช านาญอยู่แล้ว  

ส่วนระดับการศึกษา ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ไดร้ับการศึกษาช้ันประถมศึกษา ต่างก็มีความคาดหวังต่อครอบครัว คือ 

ครอบครัวมีอิทธิพลท าใหผู้้ต้องขังเกิดความคาดหวังต่อการด าเนินชีวิตหลังพ้นโทษ คือ คาดหวังว่าครอบครัวจะมสี่วน

ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจในการกลับตนเป็นคนดีในอนาคตนั่น  และหากจะมองในภาพรวมของความ
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คาดหวังต่อการด าเนินชีวิตหลังพ้นโทษ จะพบว่า อาชีพเป็นสิ่งท่ีส าคัญที่สุดที่ท าใหผู้้ต้องขังกลับตนเปน็คนดีได้  

สามารถออกไปประกอบอาชีพท่ีสุจริต  เพราะการประกอบอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองได้  จะส่งผลใหส้งัคมให้การ

ยอมรับผู้ทีไ่ด้กระท าผดิพลาดไปแล้ว่าผู้ที่กระท าความผิด สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคมไดห้ากสังคมให้

โอกาสพวกเขาเหล่านั้น 

สุธาสินี ดอกชะเอม (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางสังคมที่มผีลต่อการกระท าผิดซ้ าของผูต้้องขังใน

เรือนจ าจังหวัดสุพรรณบรุี  ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของการกระท าผิดซ้ านั้น ส่วนมากมาจากการตอ้งการหารายได้

เพื่อมาใช้ในครอบครัวและชีวิตประจ าวัน  การแก้ไขปญัหาทางเศรษฐกิจของรัฐ การเปิดตลาดแรงงานให้กว้างขวาง

และครอบคลุมจะมสี่วนช่วยให้ประชาชนมีรายได้พอจะจุนเจือครอบครัวได้  ขยายความเป็นเมืองออกสู่ภูมภิาคเพื่อ

ลดการกระจุกตัวของประชากรและเป็นการเพิ่มอาชีพตามภมูิภาคดว้ย  ซึ่งในส่วนนี้เป็นการแก้ปัญหาตามโครงสรา้ง

ใหญ่โดยรวมของประเทศ  ส่วนกรณีที่กระท าผิดเข้ามาอยู่ในเรือนจ าแล้วนั้น ควรจะมีการฝึกวิชาชีพต่างๆ ที่ทันสมัย

และเป็นที่ต้องการของตลาดปัจจบุัน  ท้ังนี้เพื่อเมื่อผู้ต้องขังออกไปแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันทีและมีตลาดมา

รองรับโดยที่จะต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ด้วย ท้ังนี้เพราะผู้ต้องขังสว่นมากยากจน  นอกจากน้ีการฝึกวิชาชีพควรจะ

เป็นไปตามความต้องการและลักษณะภมูิล าเนาด้วย เพื่อท่ีจะไดส้ามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของ

ตลาดภูมภิาค เพราะวิชาชีพบางอย่างที่ใช้ต้นทุนสูงจะท าให้ผู้ต้องขังไม่สามารถมีทุนเพื่อการประกอบวชิาชีพ ได้  

ทั้งนี้ควรจะมีการเข้ามามีส่วนรวมจองทุกภาคี ไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนในการสนับสนุนในด้านของการให้ความรู้

และทักษะในการท างานเพื่อจะไดม้ีโอกาสในการหางานท า ด้านการตลาด ในการหาแหล่งผลติ และการหาแหล่ง

เงินทุนเพื่อเป็นกองทุนให้ผู้ต้องขังยืมในการประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษออกไปแล้วจะสามารถท าการติดตามและ

ประเมินผล เพื่อปูองกันการกลับไปกระท าผดิซ้ าอีก 

ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ ศูนย์แคร์ (CARE) จะต้องมีข้อมูลของตลาดแรงงาน แนวโน้ม

ความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ หรือแหล่งข้อมลูการประกอบอาชีพอิสระต่างๆ พร้อมให้บริการแก่ผู้

ต้องการความช่วยเหลือ เป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพไดต้ามความสนใจ ตามความถนัดของแต่ละบุคคล  

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส านักสถิติแห่งชาติ (2560)  ได้ท าการศึกษา เรื่องแนวโน้มความ

ต้องการแรงงานของตลาดแรงงานในประเทศไทย ช่วงปี 2560 -2564   สรุปผลการศึกษาพบว่า แนวโน้มอาชีพท่ีมี

ความต้องการแรงงานมากทีสุด 1) ผู้ปฏิบัติงานทีมฝีีมือในด้านการเกษตร และการประมง ได้แก่ ปลูกพืชสวน พืชไร่

เพื่อการค้าขาย และปลูกเพื่อด าชีพ ผู้เลียงสัตว์  เป็นต้น     2) พนักงานบริการและพนักงานในร้านคา้และตลาด 

ได้แก่  ผู้จ าหน่ายสินค้าในร้านค้า ตามถนนและตลาด และอื่นๆ เช่น จ าหน่าย สินค้าออนไลน์ และพ่อครัว/แม่ครัว 

เป็นต้น  3) ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบตังิาน ด้านการประกอบ ได้แก่ ผู้ขับรถยนต์ รถตู้

และรถจักรยานยนต์  4) ผู้ประกอบอาชีพงานพ้ืนฐาน ได้แก่ คนงานด้านการเกษตร ประมงและปุาไม้ คนงานเหมือง

แร่และการก่อสร้าง 

อาชีพทีมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น   1) พนักงานบริการและ  ผู้จ าหน่าย

สินค้า เช่น พนักงานเสิร์ฟ อาหารและเครื่องดื่ม และพนักงานผสมเครื่องดื่ม (บาร์เทนเดอร์)  2) ผู้ประกอบวิชาชีพ

ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เช่น นักคณิตศาสตร์ นักคณติศาสตร์ประกันภัย  และนักสถติิ  
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นักวิทยาศาสตร์กายภาพ  และนักวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ เป็นต้น  3)  ผู้ประกอบวิชาชีพทีเกี่ยวข้องกับสขุภาพ  เช่น  

ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนโบราณ   และแพทย์ทางเลือก  ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์   เป็นต้น  4 ) กรรมการผูจ้ัดการและผู้บริหารระดับสูง ผู้จดัการโรงแรม การค้าและการ

บริการ เป็นต้น 

แนวโน้มอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากท่ีสุด  1) เกษตรกรรมการปุาไม้  และการประมง  2) 

การก่อสร้างอาคาร  3) การขายสง่และการขายปลีก ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ และการขายสง่ การขายปลีก 

การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์  4) การขนส่งและสถานท่ีเก็บสนิค้า ได้แก่ การขนส่งทางบกและทางท่อล าเลียง  

5) การผลิต ได้แก่ การผลิตผลิตภณัฑ์อาหาร  6)  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม  7) การบริหารราชการ การ

ปูองกันประเทศ  และการประกันสังคมภาคบังคับ  8) การศึกษา 

อุตสาหกรรมที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของความต้องการแรงงานเพิม่ขึ้น   1) การจัดการน้ าเสีย            

2) กิจกรรมการบริหารและการบรกิารสนับสนุน   เช่น กิจกรรมการจ้างงาน   3) กิจกรรม ของส านักงานใหญ่       

4) การบริการสารสนเทศ   5) การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า  เช่น กิจกรรมคลังสินค้าและกิจกรรมที่สนับสนุนการ

ขนส่ง กิจกรรมไปรษณีย์และการรบัส่งพัสดุภณัฑ์  6) กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  7) การท าเหมืองแร่

และเหมืองหิน  เช่น การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน อื่นๆ และกจิกรรมบริการทีส่นับสนุนการท าเหมอืงแร่   8) การ

ผลิต เช่น การผลิตถ่านโค้กและผลติภัณฑ์ทีไดจ้ากการกลั่น ปิโตรเลียม ระดับการศึกษาที่ส าเร็จ 

ในกรณีผู้พ้นโทษ ซึ่งไม่มญีาติ ไม่มทีี่พักอาศัย หรือไม่มจีุดมุ่งหมายในชีวิต ว่าจะด าเนินชีวิตอย่างไรในสงัคม 

ขาดที่พ่ึงทางใจ ท้อแท้ชีวิต ศูนย์แคร์ (CARE) ที่มีนักสังคมสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ จะท าหน้าที่แนะน าและ

ประสานหน่วยงานเครือข่ายให้ความช่วยเหลือ เช่น มลูนิธิบ้านพระพร ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีพร้อมสนับสนุนภารกิของ

ศูนย์ประสานงานและส่งเสรมิการมีงานท าได้อย่างดี  

ทิวาพร เดชมณี (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การกลับใจของผู้พ้นโทษผ่านทางการใช้ชีวิตในบ้านกึ่งวิถีแนวคริสต์: 

ศึกษากรณีบ้านกึ่งวิถีบ้านพระพรของมูลนิธิพันธกิจเรือนจ าคริสเตียน  ผลการศึกษาพบว่า แนวคดิและกระบวนการ

ของบ้านพระพรน าโอกาสและความช่วยเหลือไปให้แก่ผู้ต้องขังและผูพ้้นโทษโดยไมมีการแบ่งแยกศาสนา  อีกท้ังช่วย

ช้ีแนะ ฝึกฝนแบะอบรมสั่งสอนด้านวินัยและการจัดระเบยีบ มีส่วนช่วยเหลือและเลี้ยงดูพวกเขาด้วยการให้ความรัก 

ความเอาใจใส่เสมือนญาติพี่น้อง  ทั้งยังท าให้พวกเขาเห็นคุณค่าของตนเอง ซึ่งเป็นการปูองกันไม่ใหส้มาชิกในบ้าน

กลับไปกระท าความผิดซ้ าอีก หรือหากพวกเขาพลั้งเผลอท าผดิ เขากย็ังมีความหวังว่าเขาจะได้กลับมาสูบ่้านพระพรที่

เป็นเสมือนบ้านหรือครอบครัวของเขาเพื่อเริ่มต้นใหม่ซึ่งแบ่งการใหค้วามช่วยเหลือออกเป็น  4 ด้าน ดังนี้  1) ด้าน

ปัจจัยพื้นฐาน  มีการดูแลสมาชิกอย่างเป็นระบบและครอบคลมุเกือบทุกด้านที่จ าเป็น ไม่ว่าจะเป็นด้านปัจจัยสี่ 

อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การดูแลสุขภาพ หรือแม้แต่เรื่องการเงิน มีการเข้าไปช่วยจัดการดูและชี้แนะแนวทางให้แก่

สมาชิกจนพวกเขาสามารถกลับคนืสู่สังคมได้อย่างมีวินยัและความรบัผิดชอบมากกว่าเดิม  2) ด้านการดูแลเกี่ยวกับ

จิตใจและจิตวิญญาณของสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ มมุมอง การจัดการกับตัวเองในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการ

จัดการกับอารมณ์ของสมาชิกที่ส่วนมากจะมีพื้นฐานอารมณ์ไมค่งที่ มีความเปราบาง ให้เข้มแข็งขึ้นจากายในผ่านทาง

กิจกรรมและกฎระเบียบตา่งๆ ของบ้านพระพร อีกท้ังดูแลด้านจิตวญิญาณของพวกเขาผ่านทางการมขีั้นเรียนพระ
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คัมภีร์และกิจกรรทางศาสนาต่างๆ   3) ด้านการดูแลสอดส่องอย่างตอ่เนื่อง  เมื่อสมาชิกพ้นจากการดูแลของบ้าน

พระพรไปแล้ว ยังมีกลไกการดูแลอย่างไม่เป็นทางการจากเจ้าหนา้ที่ผ่านทางคริสตจักรพระพรที่เป็นศนูย์รวมจิตใจ

ของสมาชิก  ท าให้เกิดพันธะทางสงัคม มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีจะช่วยขัดเกลาชีวิตอยา่งต่อเนื่อง  การ

เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในวันอาทิตย์ได้ โดยไม่มีการแบ่งแยกหรือกีดกัน สร้าง

ความผูกพัน ช่วยให้พวกเขามีความกล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกด้วยทัศนคติที่ถูกต้อง  4) ด้านการช่วยเหลืออ่ืนๆ   

มีการเปดิศูนย์เลี้ยงดูบตุรของผู้ต้องขังที่ยังไม่มีความพร้อม ซึ่งถือเปน็การให้ความช่วยเหลือทางอ้อมที่บ้านก่ิงวิถีบ้าน

พระพรให้ความส าคญักับงานนี้มาก เป็นการแบ่งเบาภาระใหผู้้ต้องขงั ได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังมีการให้ความ

ช่วยเหลือด้านเงินทุนเมื่อสมาชิกพ้นจากการดูแลของบ้านพระพรและกลับสูส่ังคมไปแล้ว แตย่ังต้องการเงินทุนในการ

ประกอบอาชีพ ซึ่งพวกเขาสามารถผ่อนช าระคืนให้แก่บ้านพระพรได้เมื่อมีความพร้อม สิ่งนี้ถือเป็นการให้ความ

ช่วยเหลือท่ีส าคญัมากในการเริม่ตน้ชีวิตใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้พ้นโทษท่ีต้องการเริ่มกิจการของตัวเอง แต่ยัง

ไม่มีทุนทรัพย์และเครดิตพอในการไปกู้ยมืเงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ  

ธนภัทร วางอภัย (2560) ได้ศึกษา เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ส าหรับผูต้้องขังที่มีแนวโน้ม

กระท าผดิซ้ าของเรือนจ าพิเศษกรงุเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา่ ตัวแปรด้านอาชีพ รายได ้ซึ่งเป็นปัจจัยที่

สอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์ (Hierarchy of Needs) และทฤษฎีวัฒนธรรมรอง 

(Subcultural theory) คือ ผู้ต้องขังที่กระท าผิด กระท าผิดเนื่องจากมีรายได้น้อย ใช้จ่ายเกินรายได้ของตน ขาดการ

ควบคุมจิตใจ ขาดความยับยั้ง การใช้จ่ายสูง ก็เป็นผลมาจากการน ารายได้ไปใช้ในสิ่งที่ไมส่มควร เช่น การเสพยาเสพ

ติด การเล่นการพนัน การเที่ยวเตร่ตามแหล่งบันเทิง ซึ่งเป็นค่านิยมของกลุ่มในการกระท าผิด เมื่อเงินไม่พอใช้

ประกอบกับนิสยัชอบความสะดวกสบาย ก็จะชักจูงกันไปลักทรัพย ์วิ่งราวทรัพย์ หากกระท าผิดและไม่ถูกจับหรือถูก

ลงโทษน้อยก็ไมเ่ข็ดหลาบ ท าให้ไม่เกรงกลัวต่อการ ถูกลงโทษ เห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดา ซึ่ง 

สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ว่าการยึดในค่านิยม หรือวัฒนธรรมของกลุ่มนี้ว่าสิ่งท่ีกระท าเป็นสิ่งที่สามารถท าได ้แม้

เป็นสิ่งผดิกฎหมายและคนที่อยู่ในกลุ่มก็กระท าตามเพื่อน เพราะต้องการการยอมรับจากเพื่อน 

 ข้อเสนอแนะด้านการฝึกวิชาชีพในเรือนจ า ควรฝึกวิชาชีพท่ีผู้ต้องขังสามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพไดเ้มื่อ

พ้นโทษ ควรเน้นวิชาชีพท่ีเป็นวิชาชีพอิสระ และเป็นอาชีพท่ีเป็นช่างฝีมือ เพื่อท าให้มีรายไดสู้งกว่าอาชีพท่ีใช้แรงงาน 

เช่น อาชีพการประกอบอาหาร ผูช่้วยกุ๊ก ช่างตัดผม ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟูา ช่างแอร์ ช่างไม้ ช่าง

ก่อสร้าง ช่างปูกระเบื้อง เป็นต้น  ควรยกเลิกอาชีพรับจ้างแรงงานท่ีไม่ใช่ฝีมือ เช่น งานรับจ้างพับกระดาษ สานเข่ง 

สานตะกร้า เป็นต้น  โดยเฉพาะผูต้้องขังกลุ่มเสียงท่ีจะกระท าผิดซ้ า ควรไดร้ับการฝึกวิชาชีพอย่างเข้มข้น เพื่อให้มี

ทักษะที่จะเป็นช่างฝีมือและน าไปประกอบอาชีพได ้

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

 1) นโยบายของกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ จะต้องไม่มุ่งหมายแต่เพยีงการก าหนดงานเพื่อ

เป็น KPI (Key Performance Indicators ) ในการวัดผลของภารกจิ  การก าหนดนโยบายต้องมีวตัถุประสงค์ที่
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ชัดเจน ผู้ปฏิบตัิงานสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  โดยเฉพาะการศึกษา อบรม และฝึกวิชาชีพในระหว่างต้องโทษ 

จะต้องตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันให้ได้มากท่ีสุด รวมทั้งสอดคล้องกับความรู้และทักษะของ

ผู้ต้องขังอย่างแท้จริง 

 2) การบริหารจดัการทรัพยากรด้านต่างๆ ต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากดั

คุ้มค้าในเชิงบริหารจัดการภาครัฐ การจัดท าฐานข้อมลูของผู้ต้องขัง ต้องมีเทคโนโลยสีมัยใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการท างาน  การลดขั้นตอน ไมม่ีควรมีขั้นตอนการปฏิบตัิงานท่ียุ่งยากจนเกินความจ า ตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการจากศูนย์ฯ  การอ านวยความสะดวกให้ผูร้ับบริการควรให้ศูนย์ประสานงานและส่งเสรมิการมีงานท า หรือ

ศูนย์แคร์ (CARE) มีการท างานแบบจุดบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มกีารน าเทคโนโลยีมาใช้อ านวยความ

สะดวกเพื่อความรวดเร็ว ประหยดัเวลาในการติดต่อประสานงานสืบค้นหาข้อมูล แหล่งงานต่างๆ ตามความสนใจ  

ไม่ว่าผู้พ้นโทษจะมภีูมลิ าเนาอยู่ทีไ่หนกต็าม สามารถหางานท าได้ทุกที่ ข้อมูลทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องท างาน

ร่วมมือกันเพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ  ในการปฏิบัตหิน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ฯควรมี

การอบรมให้ความรู้เพิม่เตมิ เช่น การอบรมการใช้โปรแกรมซอฟแวร์ต่างๆ ในการบันทึกข้อมลู การตดิตามผู้พ้นโทษ

ตลอดจนการประมวลผลสรุปรายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารระดับสูงตามล าดับ   

 3) กรมราชทัณฑ์หรือเรือนจ า/ทัณฑสถาน  ต้องปฏิรูป (Renovation) การท างาน การบูรณาการ

ระหว่างหน่วยงาน  การตดิต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

การสภาอุตสาหรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าแห่งประเทศไทย  การท างานเชิงรุกกับภาคเอกชนท่ีเป็น

ตลาดแรงงานในการรับผู้พ้นโทษเข้าท างานอย่างเป็นรูปธรรม  ประสานความร่วมมือให้ภาคเอกชนหรอื โรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เข้ามาส่งเสริมการฝึกวิชาชีพในเรือนจ า ท่ีสอดคล้องกับทักษะผู้ต้องขังและตลาดแรงงาน  

โดยการท าสัญญาระยะยาวเพื่อใหเ้กิดจุดคุม้ทุนและความเชื่อมั่นกับผู้ประกอบการที่มาลงทุน 

 4) เสนอแก้ไขกฎหมายให้ภาคเอกชนหรือตลาดแรงงานท่ีรับผู้พ้นโทษเข้าท างานในอัตราส่วนร้อยละ

ตามที่กฎหมายก าหนด จะได้รับการลดหย่อนภาษีอากรเพื่อเป็นแรงจูงใจอีกทางหนึ่งในการสร้างโอกาสและการ

ยอมรับจากสังคม  

 5) ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท าของทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี ควรเพิม่

เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนยฯ์ ทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ให้เหมาะสมกับปรมิาณงาน หนึ่งคนสามารถ

ปฏิบัติงานได้หลากหลายหน้าที่ และปฏิบตัิหน้าที่ทดแทนกันได้ตลอด มีการถ่ายทอดงานจากรุ่นสูรุ่่น   

 6) การปรับเปลีย่นทัศนคติของคนในสังคม ให้ความส าคัญในด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พ้นโทษ 

การติดตามสอดส่องดูแลผู้พ้นโทษในระยะแรก  การประชาสัมพันธ์ให้สังคมยอมรับผู้พ้นโทษเปรียบเสมือนคนใน

ครอบครัว ควรใหโ้อกาสผู้พ้นโทษพิสูจน์ตนเองในการเป็นคนดีพร้อมกลับไปยืนหยดัอยู่ในสังคมได้อยา่งภาคภูมิใจ 
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