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บทที่  2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

 ในการศึกษา เร่ือง  ความตองการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นของผูตองขังชาย
เรือนจํากลางชลบุรี   ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ในประเด็นสําคัญดังนี้

2.1 ประเภทของเรือนจํา
2.2 ประวัติความเปนมาของเรือนจํากลางชลบุรี  หนาที่รับผิดชอบและการฝกวิชาชีพ

ตามกฎหมายใหแกผูตองขัง
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความตองการ

2.3.1 ความหมายของความตองการ
2.3.2 ประเภทของความตองการ

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรมวิชาชีพของผูตองขัง
2.4.1 ความหมายของการฝกอบรม
2.4.2 วัตถุประสงคของการฝกอบรมวิชาชีพ
2.4.3 ความหมายของวิชาชีพ
2.4.4 ความสําคัญหรือเหตุผลของการฝกอาชีพใหกับผูตองขัง
2.4.5 การฝกวิชาชีพใหกับผูตองขังในประเทศไทย

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.6 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย

2.1 ประเภทของเรือนจํา

เรือนจํา  แบงออกเปนประเภทดังนี้
1) เรือนจํากลาง
2) เรือนจําสวนภูมิภาค  ซ่ึงประกอบดวย  เรือนจําจังหวัด และเรือนจําอําเภอ
3) เรือนจําพิเศษ หรือทัณฑสถาน
4) เรือนจําชั่วคราว  (กฎกระทรวง  ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2547  ออกตามความใน

พระราชบัญญัติราชทัณฑ  พ.ศ. 2479)
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เรือนจํากลางชลบุรี  มีอํานาจการควบคุมผูตองขังที่มีกําหนดโทษ  15 – 30 ป  (มาตรา  6  
แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ  พ.ศ. 2479  กฎกระทรวงฉบับที่  12  พ.ศ. 2547)

2.2 ประวัติความเปนมาของเรือนจํากลางชลบุรี  หนาที่ความรับผิดชอบและการฝก
วิชาชีพตามกฎหมายใหแกผูตองขัง

2.2.1 เรือนจํากลางชลบุรี  เดิมตั้งอยูที่ทัณฑสถานหญิง (ปจจุบัน)  ตรงขามหอพระพุทธ
สิหิงค  อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  แตตอมามีผูตองขังจํานวนเพิ่มมากขึ้น  เนื้อที่ไมสามารถขยายได
อีก จึงทําใหไมเหมาะกับการคุมขังและการควบคุมผูตองขัง  ทําใหเกิดความแออัด  และในป  
พ.ศ.2529  จึงไดยายมาตั้งเรือนจําใหมที่มีเนื้อที่กวางขวางกวาและเพียงพอกับจํานวนผูตองขังที่
เพิ่มมากขึ้น  ซ่ึงปจจุบันเรือนจํากลางชลบุรี  ตั้งอยูเลขที่  135  ถนนพระยาสัจจา  ตําบลบานสวน  
อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี   มีเนื้อที่ทั้งหมด  57  ไรเศษ  มีเนื้อที่ภายในกําแพงเรือนจํา  25  ไรเศษ  
เนื้อที่นอกกําแพงเรือนจํา  32  ไรเศษ

2.2.2 หนาที่ความรับผิดชอบ  เรือนจํากลางชลบุรี  มีหนาที่ควบคุมผูตองขังภายในเขต
อํานาจของศาลจังหวัดและศาลแพงชลบุรี  มีอํานาจควบคุมผูตองขัง  ซ่ึงมีกําหนดโทษ  15 – 30  ป

2.2.3 ควบคุมผูตองขังอยางมืออาชีพ  คือ  การควบคุมผูตองขังไมใหหลบหนีจาก
ที่คุมขัง โดยปฏิบัติตอผูตองขังตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540  (น. กรม
ราชทัณฑที่  มท  0911/ว. 22 :  26  กพ. 2542)   กําชับใหเรือนจํา/ทัณฑสถานปฏิบัติตอผูตองขัง
โดยยึดถือกฎหมายระเบียบขอบังคับและตามคําสั่ง   หรือแนวทางที่กรมราชทัณฑไดแจงไวอยาง
เครงครัด   และดูแลเอาใจใสในความเปนอยูของผูตองขังในดานปจจัย 4  ใหจัดการดําเนินการ
ใหผูตองขังไดรับอยางครบถวน  นอกจากนั้นในดานขวัญและกําลังใจ  ตลอดถึงสวัสดิการ
การสงเคราะหแกผูตองขัง

2.2.4 บําบัด  ฟนฟู และแกไขพฤตินิสัยของผูตองขังอยางมีประสิทธิภาพ  คือ  การฝก
วิชาชีพ   เรือนจํากลางชลบุรีไดดําเนินการใหผูตองขังไดรับการศึกษา   ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ   
ตามความถนัดและความตองการของผูตองขัง  ภายใตกฎหมาย  ระเบียบ  และขอบังคับที่เกี่ยวของ   
ตามกําหนด  มาตรฐานข้ันต่ําสําหรับการปฏิบัติตอผูตองขัง   ซ่ึงไดบัญญัติไวในขอที่  71 (4)   และ  
ขอ  72 (1)  วา  “งานที่ใหผูตองขังทํา   ควรเปนงานที่คงไวหรือเพิ่มพูนสมรรถภาพของเขาที่จะทํา
มาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตเมื่อพนโทษไปแลว”  (อัจฉรา  เขตภารา : 2544 : 19)  เร่ืองรูปแบบในการฝก
วิชาชีพผูตองขัง
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 การบําบัดทางจิต  โดยใชหลักธรรมของศาสนามากลอมเกลา  ทําสมาธิ  ทําจิต
ภาวนา  นิมนตพระเขามาเทศนาสั่งสอนแนะแนวทางการปฏิบัติตน  ทั้งอนุศาสนาจารยประจํา
เรือนจําไดอบรมตลอดทุกวัน  วันละ 30  นาที
             การบําบัดฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย  โดยเฉพาะผูติดยาเสพติด  เรือนจํา
ไดจัดงานชุมชนบําบัดขึ้นภายในเรือนจํา   มีเจาหนาที่รับผิดชอบอยางใกลชิด
             นอกจากนั้น   เรือนจํายังตองรายงานผลการปฏิบัติงาน  เร่ืองแนวทางการใชพลัง
แผนดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด (คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี  ที่ 119/2544  ลงวันที่  31  พ.ค. 2544)
              การแกไขพฤตินิสัย   เรือนจํากลางชลบุรีไดดําเนินการในดานการศึกษา  
ทั้งวิชาสามัญ และวิชาชีพแกผูตองขังทุกคนจะไดรับการศึกษาตามความตองการและความถนัด   
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยใหเปนคนดี  พรอมที่จะกลับไปสูสังคมดวยความปกติสุข และเพื่อปองกัน
ไมใหกระทําความผิดซ้ําอีก  (กรมราชทัณฑ. 2547 : 56)
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  1. ส ว น ส
วั ส ดิ

แผนภูมิโครงสรางเรือนจํากลางชลบุรี

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการเรือนจํากลางชลบุรี

  ผูบัญชาการเรือนจํากลางชลบุรี

ภาพ  2   แผนภูมิโครงสรางเรือนจํากลางชลบุรี
(ที่มา : กระทรวงยุติธรรม.  2545 : 255)

2. ส ว น
ค ว บ

6. ศู น ย

3. ส ว น
พัฒ น า

4. ฝ า ย
บ ริ ห า

7.  ส ถ า น 8.  เรือนจําชั่วคราวบานบึง
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 สําหรับรายละเอียดในแตละสวนของการแบงสวนราชการในเรือนจํากลางชลบุรี  
มีดังตอไปนี้
 1)   การแบงสวนสวัสดิการผูตองขัง

ภาพ  3 การแบงสวนราชการ  สวนสวัสดิการผูตองขัง
(ที่มา : กระทรวงยุติธรรม.  2545 : 255)

1.  ส ว น ส วั ส
ดิ ก า ร ผ

ฝ า ย ส วั ส
ดิ ก า ร ผ

ฝ า ย
ส ง เ ค ร า ะ ห

ง า น สู ท
ก ร ร ม

ร า น
ส ง เ ค ร า ะ ห

ง า น เ งิ น
ฝ า ก ผ

งานสังคมสงเคราะห
และนันทนาการ

ง า น
เ ยี่ ย ม
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 2)   สวนควบคุมผูตองขัง

ภาพ  4  การแบงสวนราชการ  สวนควบคุมผูตองขัง
(ที่มา : กระทรวงยุติธรรม.  2545 : 255)

2.  ส ว น ค ว บ
ค ม ผ

ฝ า ย
รั ก ษ า

ฝ า ย ค ว บ
ค ม ผ

ก อ ง รั ก ษ า
ก า ร ณ 1

ก อ ง รั ก ษ า
ก า ร ณ 2

ง า น ค ว บ
ค ม ก ล า ง

ง า น ค ว บ
ค ม ภ า ย ใ น
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 3)  สวนพัฒนาผูตองขัง

ภาพ  5  การแบงสวนราชการ   สวนพัฒนาผูตองขัง
(ที่มา : กระทรวงยุติธรรม.  2545 : 255)

3.  ส ว น
พัฒ น า ผ

ฝ า ย
ทั ณ ฑ

ฝ า ย
วิ ช า

ฝ า ย
ก า ร

ศึ ก ษ า

ฝ า ย
จํ า แ น ก
ลั ก ษ ณะ

ง า น
ทั ณ ฑ

ง า น
เ งิ น

ท น ฝ ก

ง า น ก า ร
ศึ ก ษ า

ง า น
จํ า แ น ก
ลั ก ษ ณะ

ง า น
ท ะ เ บี ย

ง า น ฝ ก
อ า ชี พ

ง า น
พัฒ น า

ง า น ก า ร
แ ก ไ ข
ฟ น ฟ

ศู น ย
ค ว บ คุ ม

ิ

ง า น
พั ส ดุ
ฝ
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 4)  ฝายบริหารทั่วไป

ภาพ  6  การแบงสวนราชการ  ฝายบริหารทั่วไป
(ที่มา : กระทรวงยุติธรรม.  2545 : 255)

4.  ฝ า ย
ิ

ง า น ธุ ร

ก า ร เ งิ น

ง า น ก า ร
เ จ า
 ี่

ง า น
พั ส ดุ

5.  ศู น ย
ป ิ ั ิ

6.  ส ถ า น

7.  เ รื อ น จํ า
ั่
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความตองการ

2.3.1   ความหมายของความตองการ
ความตองการเปนความจําเปนของมนุษยที่ตองไดรับการตอบสนองหากวามนุษย

มีความตองการ  แสดงวาสภาพของมนุษยขาดความสมดุลในการดํารงชีวิตในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
(ดํารง  ฐานดี.  2520 : 28)  ซ่ึงสอดคลองกับที่บุญสม  จันทรเอี่ยม  (2536 : 71)  ไดกลาวถึง
ความตองการวา  “คือสภาพที่บุคคลขาดความสมดุลในการดํารงชีวิต  รางกายตองการเมื่ออินทรีย
มสีภาพขาดความสมดุลอินทรียยอมมีความตองการเพื่อความเจริญงอกงาม  การสืบพันธุและสังคม”

กังวล  เทียนกัณฑเทศน  (2531 : 360)  ไดใหความหมายวา  ความตองการ  
หมายถึง  ลักษณะตามธรรมชาติของมนุษยทั่วไปประสงคใหมีใหเปนตามธรรมชาติ  เชน   ตองการ
หายใจ  ตองการรักและถูกรัก  ซ่ึงเปนลักษณะตามธรรมชาติรวมกับความรูสึกและอารมณแสดง
ออกทางพฤติกรรมหรือความคิดเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณที่ไมพอใจจนกวาจะเปนที่พอใจ

วรศักดิ์  เพียรชอบ (2522 : 15)  กลาววา  ความตองการ  หมายถึง  ส่ิงที่มนุษย
ตองการอยากจะไดหรืออยากจะเปนในขณะนั้น

บีแลนด  และพาสสอซ  (Beland  and  Passos. 1975 : 13)  ไดใหความหมายวา  
ความตองการ  คือ  พลังตามธรรมชาติอยูที่สมองและมีอิทธิพลตอความคิด  ความรู  รวมกับ
ความรูสึกและอารมณแสดงออกทางพฤติกรรมหรือความคิดเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ
ที่ไมพอใจจนกวาจะเปนที่พอใจ

แซนเดอร  (Sanders. 1966 : 56-57)  กลาววา  ความตองการคือความไมเทาเทียม
กันหรือชองวางระหวางสถานการณในปจจุบัน  (Present  situation)  กับสถานการณที่พึงประสงค  
(desired  situation)  และความตองการของคนโดยทั่วไปแลวจะมีสองชนิดคือ  ความตองการ
ที่เขาไดรับทราบดีวาตนตองการ  เรียกวา  ความตองการสํานึก  (felt  needs)  และความตองการ
ที่เขาไมทราบวาตนตองการ  เรียกวา  ความตองการแฝง  (unfelt  needs)  ซ่ึงเมื่อเขานึกไดวาตน
มีชองวาง  หรือความไมเทาเทียมกันระหวางสถานะที่เขามีหรือเปนอยูกับสถานะที่เขาควรจะมี
หรือควรจะเปน  ความตองการแฝงนี้ก็จะกลายเปนความตองการสํานึก

ซิลเวอรแมน  (Silverman.  1975 : 203)  ใหความหมายวา  ความตองการมาจาก
การที่คนเราขาดความอุดมสมบูรณ  ทั้งในรางกายของเราและจากภาวะแวดลอม  จึงทําใหเกิด
แรงขับขึ้นมาใหเกิดความตองการ  ความตองการของคนบางเวลามีมากบางเวลามีนอย  แตก็มี
ความตองการโดยตลอด



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

22

ดังนั้น  ความตองการดังกลาวขางตน  พอจะสรุปไดวา  หมายถึง  ลักษณะตาม
ธรรมชาติของมนุษยที่ตองการอยากจะได  อยากจะมี  อยากจะเปน  ทั้งที่เกิดสภาวะในปจจุบัน
ที่บุคคลนั้นเปนอยู  และรูสึกวามีส่ิงที่หายไปจากบุคคลนั้น  และบุคคลนั้นมีความปรารถนา  
หรือพึงประสงคส่ิงนั้นขึ้นมา  เพื่อตอบสนองสิ่งที่ขาดไป

2.3.2  ประเภทของความตองการ
มาสโลว  (Maslow)  เปนนักจิตวิทยาที่มีผูนําแนวคิดนี้ไปใชกันมากทานหนึ่ง

โดยที่มาสโลว  (Maslow.  1970,  อางถึงในอรุณ  รักธรรม.  2519 : 12)  ใหสมมติฐานเกี่ยวกับ
ความตองการของมนุษยไว  3  ประการ  คือ

1) มนุษยทุกคนมีความตองการและความตองการนี้จะมีอยูตลอดเวลาไมมี
การสิ้นสุด

2) ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวก็จะไมเปนแรงจูงใจ  สําหรับ
พฤติกรรมนั้นอีกตอไป

3) ความตองการของคนจะมีลักษณะเปนลําดับจากต่ําไปหาสูง  ตามลําดับ
ความสําคัญเมื่อความตองการขั้นต่ําไดรับการตอบสนองแลว  ความตองการขั้นสูงตอไปก็จะตามมา

ทฤษฎีลําดับของความตองการ  (Maslow.  1970,  อางถึงใน  สมเจตน  ชื่นปรีชา.  
2534 : 7)  มาสโลวไดแบงระดับความตองการของมนุษยเปน  5  ระดับ  คือ

1) ความตองการทางดานรางกาย  (Physiological  Needs)  เปนความตองการ
ที่จะใหรางกายดํารงอยูได  ตามธรรมชาติรางกายตองการน้ํา  อากาศ  อาหาร  การพักผอนหลับนอน  
ความตองการทางเพศ  เปนตน  เมื่อความตองการเหลานี้ถูกตอบสนองแลว  จะเกิดความตองการ
ในระดับสูงขึ้นไปอีก

2)  ความตองการความปลอดภัย  (Safety  Needs)  เมื่อรางกายสามารถดํารงอยูได
แลวมนุษยก็ตองการใหชีวิตนี้ดํารงอยูไดอยางปลอดภัย  ไมมีโรคภัยมาเบียดเบียน  ไดรับ
ความคุมครองจากอาชญากรรม  ไมเกิดความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจ

3) ความตองการทางดานสังคม  (Social  Needs)  ตองการใหสังคมยอมรับวาเปน
สวนหนึ่งของสังคม  มีคนคบหาสมาคม  มีการแตงงาน  มีครอบครัวสังคมขยายวงกวางออกไป
ทั้งที่ทํางานทั้งที่บาน  ดังนั้น  ผูบังคับบัญชาที่ไมทอดทิ้งคนที่ทํางาน  มีความสัมพันธอันดีเห็น
ความสําคัญในฐานะที่เปนเพื่อนมนุษย  ความพึงพอใจในการทํางานก็จะเกิดขึ้น

4) ความตองการไดรับการยกยอง (Esteem  Needs)  เปนความตองการในระดับ
สูงขึ้นไปอีก  คือ  ตองการประสบผลสําเร็จ  มีความรูมีความสามารถ  เพื่อใหผูอ่ืนยกยองนับถือ
ช่ืนชมยินดีอยูในสถานภาพที่อวดคนอื่นไดผูบังคับบัญชาที่เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดทํางาน
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ที่ใชความสามารถที่มีอยูจนประสบผลสําเร็จและใหเขาไดรับการยกยอง  ชมเชยตามสภาพงานจะ
ทําใหผูใตบังคับบัญชามีกําลังใจ  มีความพึงพอใจที่จะทํางาน

5) ความตองการสมหวังในชีวิต  (The Needs for Self Actualization)   ความ
ตองการประเภทนี้เปนความตองการระดับสูง  คือตองการทําอะไรก็ตามที่ตนอยากทําใหไดสามารถ
ทําสิ่งใดโดยไมตองคอยงอผูอ่ืน  แมวางานนั้นจะยากแตดวยความพรอมและความสามารถที่มีอยู
ส่ิงที่ตนอยากทําก็ทําไปได  ผูที่มีขีดความสามารถสูงเชนนี้ตองการความเปนอิสระในการทํางาน
มาก

มอรแกน  (Morgan)  แบงความตองการเปนประเภทใหญ  2  ประเภท  คือ  
(Morgan ,  อางถึงใน  สุชา  จันทรเอม.  2517 : 96)

1) ความตองการผูกพันกับผูอ่ืน  (Affiliative Needs)  เพราะมนุษยเปนสัตวสังคม  
จําเปนตองอยูรวมกับผูอ่ืน  นอกเหนือจากพอแมพี่นอง  ความผูกพันกันนั้นทําใหเกิดความพึงพอใจ
และสบายใจในการที่จะอยูรวมกันหรือทํางานเกี่ยวของกัน  เพื่อตอบสนองความตองการ
ในดานตางๆ

2) ความตองการฐานะ (Status Needs)  ในกลุมชนที่อยูดวยกันจํานวนมาก  
การแบงแยกระดับชั้นจะเกิดขึ้นเสมอ  คนสวนมากจึงพยายามที่จะสรางฐานะของตนเองใหทัดเทียม
หรือดีกวาคนอื่นๆ  ในสังคมเดียวกัน  ฐานะทางสังคมมีไดหลายรูป  เชน  อยากไดตําแหนง  
อยากไดเกียรติยศ  และอํานาจ  เปนตน

โทมัส  (Thomas)  แบงความตองการของมนุษยออกมาในรูปของความปรารถนา  
4  ประการ  คือ  (Thomas,  อางถึงใน ประสาร  มาลากุล  ณ  อยุธยา และคณะ.  2516 : 775)

1) ความปรารถนาที่จะมีความมั่นคงปลอดภัย  (Security)
2) ความปรารถนาที่จะใหผูอ่ืนยอมรับ  (Recognition)
3) ความปรารถนาที่จะไดรับการตอบสนองจากเพื่อน  (Response  from  one, s  

fellow)
4) ความปรารถนาที่จะมีประสบการณใหมๆ  (New  experiences)
จากการแบงระดับความตองการดังกลาวขางตน  ผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวา  

ความตองการของผูตองขังสวนใหญอยูในระดับที่  2  ขึ้นไป  คือ  ความตองการทางดาน
ความปลอดภัยจนถึงระดับความตองการความสมหวังในชีวิต  ซ่ึงการฝกอบรมวิชาชีพจะเปนทาง
นํามาซึ่งการสนองความตองการทั้งหลายนี้
                นักจิตวิทยาหลายทาน  จําแนกความตองการของมนุษยออกเปนดานตางๆ  ดังนี้  
(Thomas,  อางถึงใน นรีพรรณ   สุวรรณกิตติ.  2541 : 10)
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  1)   ความตองการจําเปนทางชีววิทยา (Biological Needs)
                     มนุษยในฐานะเปนสิ่งมีชีวิตอยางหนึ่ง  คือ  ตองการมีชีวิตรอดทั้งสําหรับ
ตนเองและเผาพันธุของตน  นอกจากนี้  สภาพทางรางกายและการทํางานของอวัยวะตางๆ  ของ
มนุษย   ยังกอใหเกิดความกดดันและความตองการตางๆ  ซ่ึงจําเปนจะตองไดรับการตอบสนอง   
ความตองการมีชีวิตอยูรอดและความกดดันทางรางกายทําใหเรามองเห็นความตองการจําเปนตางๆ
ของมนุษยในการดํารงชีพ  คือ  ปจจัย  4  ซ่ึงประกอบดวย   อาหาร   ที่อยูอาศัย   เครื่องนุงหม
และยารักษาโรค  อยางไรก็ดีเราอาจเพิ่มความตองการจําเปนอื่นๆ  ทางชีววิทยาอีก  ซ่ึงถือวา
มีความรุนแรงเทาปจจัย  4  เชน   กามารมณ  ทั้งนี้  เพื่อระบายความกดดันของตนเองและสืบตอ
มนุษยชาติ   ความกระหายน้ํา  ความตองการแสดงอารมณ  (Emotion)  ตางๆ  ออกมา  เนื่องจาก
มีส่ิงตางๆ  จากภายนอกมากระตุนบุคคลทําใหเกิดพลังผันผวนในรางกายและกดดันใหบุคคล
แสดงออกมา  เชน  ความกลัว  ความโกรธ และความรัก
           2)   ความตองการจําเปนทางสังคมวิทยา (Sociological Needs)
                     ไดกลาวมานานแลววามนุษยเปนสัตวสังคม (Social Animal)   คํากลาวเชนนี้
เปนการยอมรับวามนุษยมีความจําเปนที่จะตองมีชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมจะตองมีการติดตอ
สังสรรค  คบหาสมาคมกับผูอ่ืนๆ  นักจิตวิทยาถือวาการเปนคนโดยสมบูรณขึ้นอยูกับการไดมี
การติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน  บุคคลจะตองมีการสื่อความหมายกับผูอ่ืนตั้งแตเกิด  เชน  พอแม   ญาติ
พี่นอง  เพื่อนฝูง  เพื่อที่จะไดเรียนรูภาษาคนและรูจักการกระทําตางๆ  วาอะไรควรมิควร  และเพื่อ
การอยูรอดของตนเอง  จึงกลาวไดวามนุษยมีความตองการ  จําเปนจะตองมีการติดตอสัมพันธ
กับผูอ่ืนตลอดเวลา  ทั้งในดานวัตถุและจิตใจ  ในดานวัตถุ   มนุษยตองพึ่งผูอ่ืนในสิ่งที่จําเปน
ในการดํารงชีวิต
            3)   ความตองการจําเปนทางจิตวิทยา (Phychological Needs)
                     นักจิตวิทยาถือวามนุษยโดยท่ัวไปมีสภาพทางจิต  (Mental Conditions)   
เหมือนกัน  จิตมนุษยมีกระบวนการทํางานโดยอาศัยหลักการตางๆ  อยางเดียวกัน  เชน   การเรียนรู 
(Learning)   สัญชาตญาณ (Instrinct)   การแสดงความรูสึก (Affection)   การจูงใจ (Motivation)   
ยอมเปนไปโดยอาศัยหลักการเดียวกัน   การจูงใจซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพทางจิตของมนุษย   และ
ยอมถือวาเปนความตองการจําเปนขั้นพื้นฐานมีความสําคัญมาก   ในการชวยใหเราเขาใจพฤติกรรม
ตางๆ  ของมนุษยที่ไดกลาวมาแลวในตอนตน   มนุษยมีความตองการ   จาํเปนตองมีการติดตอ
สัมพันธกับผูอ่ืนในแงจิตวิทยากลาวไดวา  การติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนชวยตอบสนองความตองการ
จําเปนทางจิตใจในเรื่องเหลานี้
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(1) ความตองการจําเปนสําหรับความรักและความใคร (Needs for  Love  and 
Affection)  สภาพจิตใจของมนุษยมีความออนไหวมาก   ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self  Confident)   
ขึ้นอยูกับการตอบสนองที่บุคคลไดรับจากผูอ่ืน  ทั้งในดานความสัมพันธกับผูอ่ืน  เชน  กับพอแม   
บุคคลรูสึกไดรับความรัก  ความอบอุน  การพัฒนาทางจิตใจของเขาก็จะเปนไปอยางปกติ  เขาจะ
เปนคนมองโลกในแงดี   รูสึกมีความมั่นใจในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน   ความสัมพันธแบบนี้จะมี
ความรูสึกจริงใจ   เหน็อกเห็นใจและพรอมที่จะชวยเหลือกันและกัน

(2) ความตองการจําเปนสําหรับการยอมรับและการมีพรรคพวก (Needs for  
Approval and Belonging)  มนุษยโดยทั่วไปมีความตองการใหผูอ่ืนแสดงความเห็นชอบกับ
การกระทําตางๆ  ของตน  ความตองการจําเปนนี้เปนแรงผลักดันใหเราทําตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรือบรรทัดฐานตางๆ  ของสังคม  เรามีความตองการอยากใหผูอ่ืนรับเราเปนพวก  
มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม   รูสึกมีตําแหนงหรือฐานะเปนที่ยอมรับในกลุม  ยิ่งเราตองการ
ใหกลุมยอมรับมากขึ้นเราตองแสดงเอกลักษณ  (Identification)  เปนอันเดียวกับกลุมมากขึ้น   
กลาวคือ  เราจะตองยกยองระเบียบกฎเกณฑของกลุมจึงเปนวิธีการอยางหนึ่งสําหรับจูงใจใหบุคคล
กระทําในสิ่งที่กลุมตองการ

(3) ความตองการจําเปนสําหรับการยอมรับนับถือ (Needs for Recognition)   
มนุษยทุกคนตองการใหผูอ่ืนมองเห็นความสําคัญของตน  และเมื่อกระทําในสิ่งที่เขาคิดวาดีงามแลว
ก็ตองการใหผูอ่ืนรับรู และแสดงความยอมรับนับถือ  เพราะฉะนั้นเขาจึงตองการใหผูอ่ืนแสดง
ความสนใจใหเกียรติแกเขา  เขาจะรูสึกมีกําลังใจในการดํารงชีวิตมากขึ้น

(4) ความตองการจําเปนสําหรับความมั่นคง (Needs for Security)  ความ
ผันผวนไมแนนอนของเหตุการณตางๆ  เปนปญหาที่มนุษยทุกคนตองเผชิญในการดํารงชีวิต
อยูตอไป  มนุษยมีความตองการจําเปนตางๆ  ที่จะตองไดรับการตอบสนองดังที่ไดกลาวมาแลว   
แตไมแนใจวาจะไดรับการตอบสนองตลอดไปหรือไม  ความลมเหลวในชีวิตก็อาจเกิดขึ้นได
ทุกขณะ  เชน  การขาดทรัพยสินเงินทอง  เพื่อนฝูงที่จะใหความหวังดีและกําลังใจ  เปนตน  
ดวยเหตุนี้มนุษยจึงเกิดความตองการจําเปนอกีอยางขึ้นมา  คือ  ความมั่นคงในชีวิต  มนุษยจะตอง
รูสึกวาเขามีความมั่นคงในชีวิตพอสมควร  เพื่อใหเกิดความรูสึกเชื่อมั่นในตนเองและกําลังใจ
ที่จะตองเผชิญความไมแนนอนในอนาคตตอไป

(5) ความตองการจําเปนสําหรับการแสดงออก (Need for Self Expression)   
มนุษยมีความสามารถในการแสดงออก  เมื่อมีส่ิงที่มีความสําคัญตอความตองการจําเปนของบุคคล
อยางมากกระทบประสาทความรูสึกตางๆ  ของบุคคลนั้น  ในทางจิตวิทยาถือวา  บุคคลควรมีทาง
ระบายอารมณเหลานี้ออกมาเพื่อความสมบูรณของสุขภาพจิต  การเก็บอัดอั้นไวในใจ   อาจจะทําให
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เกิดพลังมากยิ่งขึ้น  และอาจจะระเบิดออกมาในทางที่เปนอันตรายตอสังคม  ในการดํารงชีวิต
ของบุคคลธรรมดา  จึงควรมีโอกาสไดแสดงอารมณของตนเองออกมาบาง  เชน  แสดงความรัก   
ความไมพอใจ  ความโกรธ  แตเราจะตองหาหนทางไมใหการแสดงออกนี้เปนอันตรายตอสังคม
                การกระทําใหบุคคลใชความพยายามทํางานอยางเต็มความสามารถ  เพื่อประโยชน
ของงาน  ควรจะตองมีความเขาใจในความตองการจําเปนตางๆ  ของมนุษย   โดยมีการจัดระเบียบ
ใหบุคคลเกิดความรูสึกวา  ความตองการจําเปนตางๆ ไดรับการตอบสนอง  เชน  มีหลักประกัน
ทางเศรษฐกิจ  มีงานทําและมีรายไดพอเล้ียงชีพ  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  มีความรูสึก
เห็นอกเห็นใจและอบอุนในความสัมพันธระหวางกัน  เปนตน
               จากแนวความคิดเรื่องความตองการ  ไดแบงความตองการของมนุษยออกเปน 
3  ดาน  คือ  ความตองการจําเปนทางชีววิทยา   ซ่ึงเกี่ยวของกับการแสวงหาปจจัย  4 ในการดํารง
ชีวิต  ความตองการจําเปนทางสังคมที่เกี่ยวของกับการสงเสริมใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางกัน
ในสังคม  อันสงผลถึงความเจริญงอกงามรวมกันในสังคม  และความตองการจําเปนทางจิตวิทยา   
ความตองการจําเปนนี้เปนลักษณะของความตองการในระดับสูง  หากไดรับการตอบสนอง
ครบถวนแลว  จะเกิดแรงจูงใจในการดํารงชีวิตอยูและสรางสังคมใหดีงามยิ่งขึ้น
               นอกเหนือจากความตองการของมนุษยในเชิงความหมายจิตวิทยา  ซ่ึงแยกแยะ
ความตองการของมนุษยในฐานะปจเจกบุคคลแลว เจ. บรัดชาว  (J. Bradshaw  อางถึงใน  พูนไท   
มีสัตย.  2542 : 11)  ไดเสนอแนวความคิดของการแยกแยะความตองการของสังคมมนุษย   อันนํา
ไปสูการจัดบริการทางสังคม  ความตองการทางสังคม  ในที่นี้จะพิจารณาใหความสําคัญกับ
ความตองการของกลุมคนในสังคมเดียวกัน   ซ่ึงเปนที่ยอมรับกันวาแตกตางกับความตองการ
ของมนุษยในฐานะปจเจกบุคคล   ความตองการบางชนิด  อาจจะไมใชความตองการที่แทจริง   
แตเห็นวากลุมคนกลุมอื่นมีบริการชนิดนั้น   กลุมของตนควรจะมีบริการนั้นดวย   อีกทั้งลักษณะ
การจัดบริการหรือบริการสวัสดิการสวนใหญแลว   เกิดมาจากความตองการของกลุมคนที่ไดจาก
การทดสอบ  ดังนั้น  เจ. บรัดชาว  ไดเสนอแนะความคิดเห็นของเขาไวใน ความตองการทางสังคม  
(A Taxonomy of  Social Need)   แนวคิดเกี่ยวกับความตองการทางสังคมแฝงอยูในแนวคิด
การใหบริการทางสังคม   เรื่องราวของการใหบริการทางสังคมคือ   เร่ืองของการตระหนัก
ในความตองการและองคกรทางสังคมที่จะสนองความตองการนั้น   ยังไมมีความชัดเจนวา
ความตองการทางสังคมหมายถึงอะไร  แตในทางปฏิบัติสําหรับผูบริหารงานสวัสดิการและนักวิจัย
ไดกําหนดแยกประเภทของความตองการทางสังคมไว  4  ประเภท  ดังนี้

1) ความตองการที่ถูกกําหนด (Normative Need)  มาตรฐานที่นาพึงพอใจจะถูก
กําหนดขึ้นและเปรียบเทียบกับสภาพจริงที่เกิดขึ้น  ถาคนหรือกลุมขาดสิ่งที่กําหนดไวเขาจะถูกระบุ
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วาเขากําลังอยูในความตองการนั้นๆ ขอเสียคือ  นิยามของความตองการที่ถูกกําหนดนี้  อาจจะ
แตกตางไปตามคานิยมของผูกําหนด  แตผูเขารับบริการไมตองการแบบอื่นอีก   ดังนั้นจึงสามารถ
ใชการแยกประเภทของความตองการเพื่อการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย

2) ความตองการที่เกิดจากความรูสึก (Felt  Need)  เมื่อจะประเมินความตองการ
ในการจะไดรับบริการ ประชาชนจะถูกถามวา  พวกเขารูสึกตองการหรือไม ในสังคมประชาธิปไตย  
Felt  Need  เปนองคประกอบสําคัญของทุกนิยามของความตองการ  อยางไรก็ตามความตองการที่
เกิดจากความรูสึก  มักจะถูกใชในผูสูงอายุและเรื่องการพัฒนาชุมชน  ความตองการที่เกิดจาก
ความรูสึกไมใชเครื่องวัดที่เพียงพอที่จะวัดความตองการที่แทจริง  (Real  Need)  ได  เพราะถูกจํากัด
ดวยการรับรูของแตละบุคคลไมเหมือนกันในแงหนึ่ง  บางคนไดขอความชวยเหลือโดยปราศจาก
ความตองการจริงใจ

3) ความตองการที่แสดงใหเห็น (Express Need)  หรือการเรียกรอง (Demand)  
เปน  Felt  Need  ท่ีแสดงออกมาเปนรูปธรรม  คนจะไมเรียกรองการบริการถาเขาไมรูสึกตองการ

4) ความตองการที่ดูจากการเปรียบเทียบ  (Comparative  Need)  วัดความตองการ
ไดจากการศึกษาลักษณะของคนที่ไดรับการบริการ   ถามีคนลักษณะแบบเดียวกันแตไมไดรับ
บริการเหมือนกัน  ก็ถือไดวาคนๆ  นั้นอยูในความตองการ  วิธีนี้ใชไดกับทั้งคนและพื้นที่  (Area)  
ก็มีขอจํากัด  เชน  พื้นที่  A   ยังขาดบริการอยางหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่  B  ไมไดหมายความ
วาพื้นที่  B  สมบูรณแลวไมมีความตองการอีก  หรือไดรับบริการนี้  เพราะมีลักษณะ  A -  N , Z  
มีลักษณะ  A -  N  เชนกัน   แตไมไดรับบริการ  ดังนั้น  Z  จึงมีความตองการสิ่งที่ลําบากถึง
การนิยามลักษณะที่สําคัญ  (Significant  Characteristics)  อาจใชความพิการ  เปนตน  มาเปน
ตัวบงชี้ (Indicator)
                 เมอรเรย  (Murray)  ไดแบงความตองการออกเปน  2  ประเภทใหญๆ  (Murray,
อางถึงใน  นรีพรรณ  สุวรรณกิตติ : 2541 : 9)  คือ

1) ความตองการทางสรีระ  (Viscerogenic  Needs)
2) ความตองการทางจิตใจ  (Psychogenic  Needs)  มี  28  ชนิดดวยกัน  โดยรวม

ความตองการเหลานั้นเปนกลุมใหญๆ  5  กลุม  ดังนี้
(1) ความตองการเกี่ยวกับสิ่งของ
(2) ความตองการที่จะแสดงความทะเยอทะยาน   มีอํานาจ   มีกําลังใจ

ปรารถนาที่จะสัมฤทธิ์ผลในสิ่งตางๆ  และความตองการมีเกียรติยศชื่อเสียง
(3) ความตองการเกี่ยวกับการใชอํานาจ  การตอตานการยอมแพหรือ

ความพายแพ
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(4) ความตองการที่จะทําใหผูอ่ืนหรือตนเองบาดเจ็บ
(5) ความตองการเกี่ยวกับความรักที่มีตอตนเองและผูอ่ืน

                   ความตองการ   ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว  (Maslow’s  Theory of Motivation)  
ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลวมีขอสมมติฐานขั้นพื้นฐาน  ไดจัดประเภทความตองการตาม
ความสําคัญออกเปน 5  ระดับ จากต่ําไปสูงดังตอไปนี้  (Maslow , อางถึงใน นรีพรรณ  สุวรรณกิตติ.  
2541 : 10)

ความสําเร็จสวนตัว (Self -  Actualization)
(การพัฒนาตนเองและความพึงพอใจสวนตัว)

ความตองการการยกยอง (Esteem  Needs)
(การยกยองความภาคภูมิใจและความเคารพ)

ความตองการดานสังคม (Social  Needs)
(การคุมครองและความเปนมิตร)

ความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety  and  Security   Needs)
(ความคุมครองและความมั่นคง)

ความตองการดานรางกาย (Physiological  Needs)
(อาหาร   น้ํา   ที่อยูอาศัย   และความตองการทางเพศ)

ภาพ  7   ลําดับขั้นของความตองการทางทฤษฎีของมาสโลว
(ที่มา : อรุณ  รักธรรม.  2535 : 21)

                    จากทฤษฎีความตองการของมาสโลว  สามารถอธิบายไดดังนี้
1) ความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยหรือความตองการทางรางกาย  (Basic 

Needs or Physiological Needs)  ไดแก  ความตองการอาหาร  น้ํา   อากาศ  ปจจัย 4  ซ่ึงถือวา
เปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิต   ถามนุษยยังไมสามารถตอบสนองความตองการในขั้นนี้ได  จะไมมี
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ความตองการในขั้นถัดไป  เพราะมนุษยจะไมมีเวลาคิดถึงความตองการอื่น  จะคิดเฉพาะสิ่งที่
มาสนองความตองการในขั้นนี้เทานั้น

2) ความตองการมั่นคงปลอดภัย  (Security and Safety Needs) มนุษยมีความ
ตองการที่จะใหตนมีความมั่นคงในการมีชีวิตอยูรอด   ถาทํางานตองการใหตนมีความมั่นคง
ในสถานภาพการทํางาน  มีความปลอดภัยจากภยันตรายตางๆ

3) ความตองการการเปนเจาของ (Belonging Needs)  ส่ิงที่มนุษยตองการในขั้นนี้
คือ   ความรัก  ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม   ดังนั้นผูบริหารสามารถสนองตอบดวยการจัด
การบริหารแบบมีสวนรวม  จัดกลุมควบคุมคุณภาพ  จัดการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค

4) ความตองการการยอมรับนับถือ (Esteem Needs)  ความตองการการยอมรับ
นับถือสามารถจําแนกเปน 2  ประเภทคือ  1)   การยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไป  เชน  การไดรับ
การเอาใจใส   การไดรับเกียรติยกยอง  และ  2)  การยอมรับนับถือตนเอง  เชน  ความปรารถนา
ที่จะนําไปสูความสําเร็จ (Achievement)   ความเปนตัวของตัวเอง (Independence)  ความเชื่อมั่น
ในตนเอง (Confidence)  และความมีอิสระ (Freedom)  โดยปกติบุคคลทั่วไปจะวัดความสําเร็จ
จากการทํางาน  เชน  ไดรับการเลื่อนขั้น  การเพิ่มกําไรใหบริษัท  การไดรับผลประโยชนอ่ืนๆ 
ในการปฏิบัติงาน

5) ความตองการที่จะรูจักตนเอง   หรือความตองการแสวงหาความกาวหนา
ใหแกตนเอง  (Self - Actualization)   ความตองการในขั้นนี้   มนุษยจะมีความสุขในการทํางาน   
มีความพึงพอใจที่จะสรางความสมบูรณใหแกชีวิต   มีความตองการใหกิจกรรมที่ทําอยูกาวหนา
ยิ่งขึ้น

  

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรมวิชาชีพของผูตองขัง

 2.4.1   ความหมายของการฝกอบรม
                   สุรพล   จันทรปตย  (2530 : 250)  ใหความหมายของการฝกอบรมวา  หมายถึง   
กระบวนการในอันที่จะทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความรู  ความเขาใจ  ทัศนคติและ
ความชํานาญเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งจนกระทั่งผูเขารับการฝกอบรมเกิดความรู  หรือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคของการฝกอบรมนั้น  และกรมสงเสริมการเกษตร (2520 : 127)   
ไดใหความหมายของการฝกอบรมวา  เปนกระบวนการพัฒนาบุคคลใหมีความรูความสามารถ
และทัศนคติจนถึงระดับหนึ่งไดภายในเวลาที่กําหนด  ซ่ึงสอดคลองกับ นอย   ศิริโชติ  (2526 : 6)   
ซ่ึงไดใหความหมายของการฝกอบรมวา  เปนกระบวนการที่จัดทําขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู 
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(Knowledge)   ทักษะ (Skill)   ใหแกผูเขารับการฝกอบรมตามระยะเวลาที่เหมาะสม  ซ่ึงอาจจัด
เปนชวงเวลา  3 วัน  1  สัปดาหหรือมากกวานั้น
                   ภิญโญ  สาธร และเสาวลักษณ  สิงหโกวินทร  (2517,  อางถึงใน พูนไท  มีสัตย. 
2542 : 12)   ใหความหมายของการฝกอบรมวา  เปนแบบแผนที่จะชวยเพิ่มพูนสมรรถภาพ
ในการทํางานของผูปฏิบัติทั้งในดานทัศนคติ  (Attitude)  พฤติกรรมทั่วไป (General behavior)   
ความถนัด (Aptitude)   ความชํานาญ  (Skill)   ความรู  (Knowledge)  และความสามารถ  (Capacity)   
ของบคุคลเพื่อปฏิบัติงานไดดีมากขึ้น
 ไมตรี  ทองประวัติ  (2529 : 5) ใหความหมายของการฝกอบรมวาเปนกระบวนการ
ที่จะชวยใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานอยางสัมฤทธิ์ผล  โดยอาศัยการพัฒนานิสัยในการใชความคิด
และการกระทํา  ทักษะ  ความรู  และทัศนคติที่เหมาะสม  หรือกระบวนการในอันที่จะเพิ่มพูน
ความรู  พัฒนาฝมือในการทํางานสมรรถนะของบุคคลทั้งมวลในสังคมใดสังคมหนึ่ง  ตลอดจน
เปล่ียนแปลงทัศนคติของคนในทางที่ดี

โดยสรุป  การฝกอบรม  หมายถึง  กระบวนการที่พัฒนาบุคลากร  ใหมีความรู  
ความชํานาญ  เพื่อใหมีนิสัยรักการทํางาน  และสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

2.4.2  วัตถุประสงคของการฝกอบรม
 คณะกรรมการวางแผนพัฒนาทรัพยากรและการจางงานสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (2526 : 14-24)  ไดกลาวถึงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
ซ่ึงดําเนินงานโดยรัฐบาล  มีจุดมุงหมาย  สรุปไดดังนี้

1) เพื่อสงเสริมใหประชาชน  ไดรับการฝกอบรมตามความถนัด  เพื่อเพิ่มพูน
ความรู  และทักษะเพื่อการดํารงชีวิตประจําวัน  และการประกอบอาชีพ

2) เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาใหกวางขวางยิ่งขึ้น  ใหประชาชนไดสนใจ
ศึกษาวิชาชีพตางๆ  อยางแพรหลาย  และสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ  
โดยมุงใหผูที่ไมเคยรับการฝกอบรมใดมากอน  ใหมีโอกาสฝกอบรมจนประกอบอาชีพไดและให
ผูที่ประกอบอาชีพอยูเดิมไดฝกฝนและศึกษาหาความรูเพิ่มเติมทั้งพัฒนาอาชีพของตน
 สุนันทา  บุญสิทธิ์  (2532 : 22-27)  กลาวถึง   การฝกอบรมวิชาชีพวา  เปนบริการ
ที่จัด ข้ึนนอกระบบการศึกษาในโรงเรียนภาคปกติ   เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีความรู   
ความสามารถดานวิชาชีพ  เพิ่มพูนความรู  และทักษะอาชีพที่เปนประโยชนตอการทํางานและ
การดํารงชีวิต  เปนลักษณะของการจัดการศึกษาตามความตองการและความพรอมของประชาชน
มุงใหผูเรียนเห็นชองทางและมีความพรอมในการประกอบอาชีพ
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 การฝกอบรมวิชาชีพ  เปนแนวทางที่ทําใหบุคคลมีโอกาสศึกษาทั้งภาคปฏิบัติ
และภาคทฤษฎี  ในระยะเวลาสั้นๆ  และสามารถตรวจสอบถึงความเหมาะสมกับตนเอง  
โดยพิจารณาจากความชอบ  ความถนัดและความตองการของตนเอง  ฉะนั้น การฝกอบรมวิชาชีพ
จึงเปนกระบวนการที่จะนําไปสูการพัฒนาเลือกอาชีพตอไป
 2.4.3   ความหมายของวิชาชีพ
 สุวิทย  หิรัณยกาณฑ  (2538 :  510)  ใหความหมายของวิชาชีพวา  หมายถึง  อาชีพ
ที่ตองอาศัยวิชาความรู  ความชาํนาญ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2536 :  10)  ใหความหมายของคําวา  
การฝกงานอาชีพไววา  หมายถึง  กระบวนการในการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียน  หรือผูเขารับ
การฝกมีประสบการณความชํานาญ  และความรูในวิชาชีพ  และสามารถนําเอาประสบการณ  
ความชํานาญ  และความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพได

2.4.4   วัตถุประสงคของการฝกอบรมวิชาชีพ
 คณะกรรมการวางแผนพัฒนาทรัพยากรและการจางงานสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ  (2526 : 14 – 24)  ไดกลาวถึงการฝกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน  ซ่ึงดําเนินงาน
โดยรัฐบาล  มีจุดมุงหมาย  สรุปไดดังนี้

1) เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดรับการฝกอบรมตามความถนัด  เพื่อเพิ่มพูน
ความรู และทักษะเพื่อการดํารงชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ

2) เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาใหกวางขวางยิ่งขึ้น  ใหประชาชนไดสนใจ
ศึกษาวิชาชีพตางๆ  อยางแพรหลาย  และสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ  
โดยมุงใหผูท่ีไมเคยรับการฝกอบรมใดมากอน  ใหมีโอกาสฝกอบรมจนประกอบอาชีพไดและ
ใหผูที่ประกอบอาชีพอยูเดิมไดฝกฝนและศึกษาหาความรูเพิ่มเติมทั้งพัฒนาอาชีพของตน
 สุนันทา  บุญสิทธิ์  (2532 : 22-27)  กลาวถึง  การฝกอบรมวิชาชีพวา  เปนบริการ
ที่จัดขึ้นนอกระบบศึกษาในโรงเรียนภาคปกติ เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีความรู  ความสามารถ
ดานวิชาชีพเพิ่มพูนความรู และทักษะอาชีพท่ีเปนประโยชนตอการทํางานและการดํารงชีวิต  
เปนลักษณะของการจัดการศึกษาตามความตองการและความพรอมของประชาชนมุงใหผูเรียนเห็น
ชองทางและมีความพรอมในการประกอบอาชีพ
 การฝกอบรมวิชาชีพ  เปนแนวทางที่ทําใหบุคคลมีโอกาสศึกษาทั้งภาคปฏิบัติและ
ภาคทฤษฎีในระยะเวลาสั้นๆ  และสามารถตรวจสอบถึงความเหมาะสมกับตนเอง  โดยพิจารณา
จากความชอบ  ความถนัดและความตองการของตนเอง  ฉะนั้นการฝกอบรมวิชาชีพจึงเปน
กระบวนการที่จะนําไปสูการพัฒนาเลือกอาชพีตอไป
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กระบวนการพัฒนาเลือกอาชีพ
นักจิตวิทยาเชื่อวา   การพัฒนาการเลือกอาชีพมีการพัฒนาตั้งแตวัยเยาว  และจะมี

การเปลี่ยนแปลงถึงจุดที่เกิดความมั่นคงขึ้น   โดยที่แตละคนมีแนวคิดแตกตางกันดังจะกลาวตอไปนี้
โฮปอกค  (Hopock.  อางถึงใน  พูนไท  มีสัตย.  2542 :14)   นักแนะแนวอาชีพ   

ไดศึกษาและอธิบายทฤษฎีการเลือกอาชีพตามแนวความคิดของทาน  โดยไดสรางทฤษฎีการเลือก
อาชีพข้ึนเรียกวา  A Composite Theory  กลาวอยางสรุป  ดังนี้

1) บุคคลเลือกอาชีพเพื่อสนองความตองการของตนเอง
2) เมื่อบุคคลเลือกอาชีพใดๆ ยอมมีความเชื่อวาอาชีพนั้นจะสนองความตองการ

ของเขาไดดีที่สุด
3) บุคคลจะรับรูถึงความตองการของตนอยางฉลาด หรือรับรูเพียงวาเปนสิ่งที่

รูสึกคลุมเครือและการรับรูดังกลาวมีอิทธิพลตอการเลือกอาชีพของบุคคลดวย
4) การพัฒนาทางดานอาชีพเริ่มขึ้นเมื่อบุคคลใสใจในครั้งแรกวา   อาชีพใด

สามารถสนองตอบความตองการของเขา
5) พัฒนาการดานอาชีพจะเหมาะสมเมื่อบุคคลสามารถคาดหวังไดวาอาชีพนั้น

จะสนองความตองการของเขาไดดีแคไหน   เพียงใด  และสามารถคาดหวัง  ขึ้นอยูกับความรู
เกี่ยวกับตนเอง  ความรูเกี่ยวกับอาชีพ  และความสามารถที่จะคิดพิจารณาอยางรอบคอบ

6) รายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล  มีอิทธิพลสงผลตอขอเลือกทางอาชีพ   
จะชวยใหบคุคลคาดหวังวาจะนําความสําเร็จไปประกอบอาชีพไดหรือไม

7) รายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับอาชีพ มีอิทธิพลสงผลตอขอเลือกทางอาชีพ   
จะชวยใหบุคคลคนหาอาชีพตางๆ  ซ่ึงอาจตอบสนองความตองการของเขาและชวยใหบุคคล
คาดหวังวาจะมีโอกาสแคไหนในการหวังที่จะเขามาประกอบอาชีพนั้น

8) ความพึงพอใจตออาชีพ   ขึ้นอยูกับการที่บุคคลไดรับการตอบสนอง  
ความตองการโดยมีอัตราสวนที่นาพึงพอใจระหวางสิ่งที่เขามีกับสิ่งที่เขารอคอย

9) ความพึงพอใจตออาชีพข้ึนอยูกับผลจากงานอาชีพ ซ่ึงสนองตอบความตองการ
ของเขาในปจจุบันและความสําเร็จในอนาคต

ซุปเปอร  (Super.  อางถึงใน  พูนไท  มีสัตย.  2542 : 16)  นักจิตวิทยาไดอธิบาย
กระบวนการพัฒนาการเลือกอาชีพ ออกเปน  5  ชวง  ดังนี้

1) ชวงเวลาของการพัฒนาความรูสึกนึกคิดที่มีตอตนเอง การพัฒนาความสามารถ
และความสนใจ  (Growth Stage)  ซ่ึงพัฒนาการดังกลาวมีสวนเกี่ยวพันกับการพัฒนาความคิด
ในเรื่องอาชีพระยะนี้อยูในชวง  14  ปแรกของชีวิต  ซ่ึงแบงยอยออกเปน  4  ระยะ ดังนี้
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(1) ระยะที่เด็กยังไมสนใจการเลือกอาชีพ (Prevocational  Substate)  ระยะนี้
อยูในชวง  3  ปแรกของชีวิต

(2) ระยะที่เด็กคิดถึงเรื่องอาชีพ  แตเปนในลักษณะความเพอฝน  (Fantasy  
Substate)  ระยะนี้บุคคลมีอายุระหวาง  4  ป ถึง  10  ป

(3) ระยะที่เด็กพิจารณาความสนใจของตนในอาชีพตางๆ (Interest  Substate)   
ระยะนี้บุคคลมีอายุระหวาง  11  ป ถึง  12  ป

(4) ระยะที่เด็กพิจารณาความสามารถในการประกอบอาชีพตางๆ  (Capacity  
Substate)  ระยะนี้บุคคลมีอายุระหวาง  13  ป ถึง  14  ป

2) ชวงเวลาของการสํารวจตนเอง สํารวจอาชีพ เร่ิมมีประสบการณจากการทํางาน
และทํากิจกรรมตางๆ  (Exploration  State)  เปนชวงที่บุคคลตระหนักวาอาชีพเปนสิ่งสําคัญในชีวิต
ชวงนี้ระยะนี้บุคคลมีอายุระหวาง  15  ป ถึง  24  ป  ซ่ึงแบงยอยออกเปน  3 ระยะ  ดังนี้

(1) ระยะที่บุคคลเริ่มพิจารณาเลือกอาชีพโดยยังไมไดตัดสินใจแนนอน 
(Tentative Substate)  ซ่ึงจะพิจารณาจากความตองการ   ความสนใจ  คานิยม  ความสามารถ  และ
โอกาสในการไดงานทํา   ระยะนี้บุคคลจะมีอายุระหวาง  15  ปถึง  17  ป

(2) ระยะหัวเล้ียวหัวตอของการพัฒนาการดานอาชีพ (Transition  Substate)  
ระยะนี้บุคคลจะพิจารณาเลือกอาชีพจากสภาพความเปนจริงมากขึ้น  เชน   พิจารณาจากลักษณะ
ของตนเอง   ลักษณะงาน  ตลอดจนโอกาสที่จะไดงานทํา  เปนชวงที่บุคคลจะไดมีประสบการณ
ในการฝกอาชีพหรืออยูในระหวางการศึกษา   เพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพระหวางนี้
เปนชวงที่บุคคลมีอายุระหวาง  18  ป ถึง  21  ป

(3) ระยะทดลองปฏิบัติงาน (Trial  Substate)  ซ่ึงจะเปนการไดประเมิน
ความถนัด  ความสามารถ และความเหมาะสมตางๆ

3) ระยะที่บุคคลเริ่มประกอบอาชีพที่ถาวร (Establishment  State)  แตในชวง
ตนๆ  ของระยะนี้อาจมีการทดลองงานหรือเปลี่ยนงานไดถางานนั้นไมเหมาะสม  หรือไมเปน
ที่พอใจ  โดยมากถาเปนงานระดับวิชาชีพอาจไมมีการทดลองงานหรือเปลี่ยนงาน  ชวงนี้เปนระยะ
ที่บุคคลมีอายุระหวาง  25  ป ถึง  44  ป  ซ่ึงแบงเปนระยะยอยได  2  ระยะคือ

(1) ระยะที่บุคคลลงมือประกอบอาชีพที่ได เลือกสรรแลว  แตอาจมี
การเปลี่ยนงาน  ถางานนั้นไมเหมาะสมหรือไมเปนที่พอใจ (Trial  Substate)  สําหรับบางราย
อาจไมมีขั้นนี้  คือ  ประกอบอาชีพถาวรเลย ไมมีการเปลี่ยนงาน  ระยะนี้เปนระยะที่บุคคล
มีอายุประมาณ  25  ป ถึง  30  ป

(2) ระยะที่บุคคลลงมือประกอบอาชีพอยางถาวร  (Stabilization Substate)  
ในระยะนี้เปนชวงที่บุคคลมีอายุระหวาง  31 ป ถึง  44 ป
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4) ระยะที่บุคคลมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ  (Maintenance State)  
ในระยะนี้บุคคลจะดําเนินการประกอบอาชีพที่เลือกแลว  และสรางความกาวหนาและความมั่นคง
ในการประกอบอาชีพ  ระยะนี้บุคคลจะมีอายุประมาณ  45  ป ถึง  65  ป

5) ระยะที่ประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพของบุคลจะลดลง (Decline State)  
เนื่องจากความชรา   ระยะนี้นับตั้งแตบุคคลมีอายุประมาณ  65  ป  เปนตนไป  ซ่ึงแบงไดเปน 
2 ระยะยอยดังนี้

(1) ชวงที่บุคคลเริ่มลดประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ  (Deceleration)   
ชวงนี้เปนระยะที่บุคคลมีอายุประมาณ  65 ป ถึง 70  ป

(2) ชวงที่บุคคลเลิกประกอบอาชีพโดยสิ้นเชิง (Retirement)  ระยะนี้เปนชวง
ที่บุคคลจะใชชีวิตในบั้นปลายดวยการพักผอน  โดยไมประกอบอาชีพใดๆ  เลย  เปนชวงที่บุคคล
อายุตั้งแตประมาณ  71 ป เปนตนไป

นักจิตวิทยาผูหนึ่งคือ  แพทเตอรสัน  (Patterson.  1971 : 399)  ไดสรุปความคิด
รวบยอดของ  ซุปเปอร (Super)  ไว  3 เร่ือง คือ

1) การปรับตัวทางอาชีพ  เปนขบวนการพฒันาการ  ขบวนการนี้มีองคประกอบ
หลายอยางที่เกี่ยวของดวย  เชน  ลักษณะของบุคคล  ศักยภาพของแตละคนและสิ่งแวดลอม  
เปนการประนีประนอมความตองการสวนตัว  และขอมูลสวนตัวของบุคคลสวนหนึ่ง  เชน  ฐานะ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ และความตองการของสังคมอีกสวนหนึ่ง  เชน  โอกาสและความตองการ
ของสิ่งแวดลอม

2) แบบฉบับอาชีพ  บุคคลเลือกอาชีพเปนไปตามแบบฉบับอาชีพของเขา  
ซ่ึงเปนผลมาจากอิทธิพลตางๆ  ทั้งภายในตัวและภายนอกตัวของบุคคล  การกําหนดแบบฉบับ
อาชีพจะไมชัดเจนจนกวาจะมีขอมูลเกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้  ตัวบุคคล  สังคม หรือองคประกอบ
ทางเศรษฐกิจ

3) มโนภาพแหงตน  ซุปเปอร (Super)  มองการพัฒนาทางอาชีพวาเปนเหมือน
การสงเสริมมโนภาพแหงตนของบุคคล  เพราะเปนการตอบคําถามวา   เขาเปนใคร (Who are you?)  
หลายคนตอบโดยใชอาชีพของเขาเปนคําตอบ  และมโนภาพแหงตนเปนสวนประกอบของลักษณะ
ตางๆ  ในชีวิตของบุคคล  ซ่ึงจะบอกวาบุคคลมีความสุขและความพอใจตอชีวิตของเขา  หมายถึงวา
บุคคลมองงานของเขา  อาชีพของเขา  ในรูปแบบที่เปนมโนภาพแหงตน  บทบาททางอาชีพของเขา
ตองเขากันไดกับมโนภาพแหงตนของเขาดวย
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สรุปผลการดําเนินงานที่ตองการไดรับเชิงคุณภาพของการฝกวิชาชีพใหกับ
ผูตองขัง (กรมราชทัณฑ.  2547 : 20 – 21)  ดังนี้

1) แกไขปญหาการวางงาน
ในกรณีที่ผูตองขังพนโทษและไดรับการปลอยตัวใหเปนอิสระ  สามารถ

นําวิชาที่ไดรับจากการฝกวิชาชีพตามหลักสูตรไปใชในตลาดแรงงานเมื่อพนโทษ  เพื่อเพิ่มโอกาส
การมีเงินทําใหไดผลดีตามเปาหมาย

2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน
ผูตองขังเมื่อพนโทษ  จะเปนผูมีศักยภาพ  มีทักษะทางดานงานชางเพิ่มมากขึ้น

จนเปนที่ยอมรับของนายจาง และที่สําคัญผูตองขังสามารถออกไปประกอบอาชีพที่สุจริต  เพื่อเพิ่ม
โอกาสการมีงานทําในสายงานอื่นๆ ที่สามารถทํารายไดเพิ่มขึ้นทําใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

3) สงเสริมการแขงขันดานฝมือแรงงานและอุตสาหกรรมการผลิตใหกับผูตองขัง
เรือนจํามีการสงเสริมใหทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานของผูตองขังในการใช

แรงงาน และอุตสาหกรรมการผลิต  เพื่อแขงขันกับแรงงานในประเทศจนถึงแรงงานในตางประเทศ   
หรือที่ตองการไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการใหคาจางแรงงานกับผูที่ไดรับการฝกวิชาชีพ
จนมีความสามารถ และปฏิบัติงานไดเปนอยางดีจนทําใหผูประกอบการที่รับเขาทํางานไปกําหนด
คาจางใหสูงตามความสามารถของผูปฏิบัติงาน   ทั้งนี้การผลิตใชทรัพยากรอยางคุมคา  การรักษา
ส่ิงแวดลอม  ทําใหไมถูกกีดกันจากตางชาติดวยประเด็นปญหาเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

4) สงเสริมใหประชาชนและแรงงานมีชีวิตอิสระ มีความพอเพียงในการดํารงชีวิต
การฝกการประกอบอาชีพอิสระใหแกผูตองขัง  จะมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร

ใหสอดคลองกับอาชีพของผูประกอบการ   ซ่ึงผูตองขังที่ผานการฝกวิชาชีพแลว  เมื่อออกจาก
เรือนจํา  สามารถปฏิบัติงานตามความสามารถของตนที่ถนัด หรือเปนเจาของกิจการเองไดเชนกัน   
การสรางโอกาสทางเลือกงานที่อิสระ  ชวยใหผูตองขังที่ออกจากเรือนจําไป  สามารถประกอบ
อาชีพอิสระในทองถ่ินของตน   เพื่อสงเสริมความใกลชิด  ความอบอุนแกสมาชิกในครอบครัว

ประเสริฐ  เมฆมณี  (2525,  อางถึงใน  พูนไท  มีสัตย.  2542 : 20)  ไดกลาวถึง 
เหตุผลที่เรือนจํา จัดใหผูตองขังฝกวิชาชีพ  คือ

1) การฝกวิชาชีพผูตองขังเพื่อการลงโทษ   การฝกวิชาชีพของผูตองขงัที่มีมาแต
เดิมและที่เปนอยูในปจจุบันถือวาเปนสวนหนึ่งของการลงโทษ  โดยถือวาผูตองขังเปนผูประทุษราย
ตอสังคม  สมควรที่จะถูกลงโทษใหไดรับความลําบากยากเข็ญดวยการใหทํางานหนักในระหวาง
ที่ถูกคุมขัง  เพื่อปองกันมิใหผูอ่ืนถือเปนเยี่ยงอยาง
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2) การฝกวิชาชีพผูตองขังเพื่อปลูกฝงนิสัยรักการทํางาน  ผูตองขังที่ถูกคุมขัง
ในเรือนจําสวนใหญมักมีความเกียจครานในการทํางาน  ไมชอบการประกอบอาชีพเปนหลักแหลง  
ฉะนั้นการกําหนดระเบียบใหผูตองขังทํางาน  ใหตระหนักถึงคุณประโยชนจากการทํางาน

3) การฝกวิชาชีพผูตองขัง  เพื่อเหตุผลทางการปกครองและรักษาระเบียบวินัย   
ผูตองขังที่ถูกขังอยูในเรือนจําและทัณฑสถานมักจะมีความรูสึกกระวนกระวายใจ  หงุดหงิด   
เพราะถูกจํากัดอิสรภาพ  การปลอยใหผูตองขังวางงาน หรือใชเวลาวางไปในทางที่ไมเปนประโยชน   
ยอมเปนผลใหผูตองขังวาวุน  และแสดงออกดวยการฝาฝนวินัย  หรือรวมกันกอความวุนวาย
ในเรือนจําและทัณฑสถานอยูเนืองๆ  ฉะนั้น การจัดใหผูตองขังไดทํางานเต็มเวลายอมเปนทางหนึ่ง
ที่จะขจัดเสีย  ซ่ึงความคิดฟุงซานของผูตองขัง และยังเปนประโยชนเกื้อกูลตอการปรุงแตงแกไข
ผูตองขังอีกดวย

4) การฝกวิชาชีพผูตองขังเพื่อชดเชยคาใชจายของรัฐ  เนื่องจากการควบคุม
ผูตองขังตองสิ้นเปลืองคาใชจายเลี้ยงดูประจําวัน   ปจจุบันวันละ 28 บาท หรือแมแตการจัดอัตรา
กําลังเจาหนาที่การควบคุมและแกไขปรุงแตงผูตองขังก็ส้ินเปลืองเงินเปนจํานวนมาก   ดังนั้น  
จึงจําเปนจะตองใหผูตองขังฝกวิชาชีพ  หรือใชแรงงานเพื่อหารายไดไวเปนเงินทุนหมุนเวียน   
เพื่อแบงเบาภาระงบประมาณของประเทศซึ่งมีอยูอยางจํากัด

5) การฝกวิชาชีพผูตองขัง  เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  องคการ
สหประชาชาติไดเสนอแนะวา   การฝกวิชาชีพโดยการใชแรงงานผูตองขังเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศอาจกระทําไดหลายรูปแบบ  เชน  การใชแรงงานผูตองขังในเรือนจําเปดหรือเรือนจํา
ช่ัวคราว  เพื่อบุกเบิกพื้นที่ทางการเกษตรกรรม หรือการปลูกปา  หรือการใชแรงงานผูตองขังทํางาน
สาธารณะทดแทนการถูกลงโทษจําคุก  เปนตน

6) การฝกวิชาชีพผูตองขัง   เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพภายหลังการพนโทษ   
โดยเรือนจําและทัณฑสถานจะตองพัฒนาการฝกวิชาชีพผูตองขังจนถึงขั้นมีความรู  สามารถ
ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวไดภายหลังจากพนโทษแลวอยางแทจริง

สรุปแลว  เรือนจํามีความจําเปนอยางยิ่งในการฝกอบรมวิชาชีพใหกับผูตองขัง 
ทั้งนี้  เพื่อลงโทษ  ฝกนิสัยใหรักงาน  ขจัดความฟุงซาน  หารายไดเปนทุนหมุนเวียน  และสุดทาย
คือ  มีวิชาชีพติดตัวเพื่อประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพนโทษแลว   
ซ่ึงการฝกอบรมวิชาชีพจะกอใหเกิดประโยชนทั้งกับเรือนจําและตอตัวผูตองขังเองโดยตรง

2.4.5   ความสําคัญหรือเหตุผลของการฝกวิชาชีพใหกับผูตองขัง
ประเสริฐ  เมฆมณี  (2525 : 141-142)  ไดกลาวถึงเหตุผลที่เรือนจําจัดใหผูตองขัง

ฝกวิชาชีพ  คือ
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1) การฝกวิชาชีพผูตองขังเพื่อลงโทษ  การฝกวิชาชีพของผูตองขังที่มีมาแตเดิม
และที่เปนอยูในปจจุบัน  ถือวาเปนสวนหนึ่งของการลงโทษ  โดยถือวาผูตองขังเปนผูประทุษราย
ตอสังคมสมควรที่จะถูกลงโทษ  ดวยการใชใหทํางานหนักในระหวางที่ถูกคุมขัง  เพื่อปองกัน
มิใหผูอ่ืนถือเปนเยี่ยงอยาง

2) การฝกวิชาชีพผูตองขังเพื่อปลูกฝงนิสัยรักการทํางาน  ผูตองขังที่ถูกคุมขัง
ในเรือนจําสวนใหญ มักมีความเกียจครานในการทํางาน  ไมชอบการประกอบอาชีพเปนหลักแหลง  
ฉะนั้น  การกําหนดระเบียบใหผูตองขังทํางานหรือฝกฝนอบรมอาชีพในระหวางที่ถูกควบคุมตัวอยู  
จึงเปนไป  เพื่อเพาะนิสัยการทํางานใหแกผูตองขัง  ใหตระหนักถึงคุณประโยชนจากการทํางาน

3) การฝกวิชาชีพผูตองขังเพื่อเหตุผลทางการปกครอง  และรักษาระเบียบวินัย  
ผูตองขังที่ถูกคุมขังอยูในเรือนจําและทัณฑสถาน  มักจะมีความรูสึกกระวนกระวายใจ  หงุดหงิด  
เพราะถูกจํากัดอิสรภาพ  การปลอยใหผูตองขังวางงาน หรือใชเวลาวางไปในทางที่ไมเปนประโยชน  
ยอมเปนผลใหผูตองขังวาวุน และแสดงออกดวยการฝาฝนระเบียบวินัย  หรือรวมกันกอความวุนวาย
ในเรือนจําและทัณฑสถานอยูเนืองๆ

4) การฝกวิชาชีพผูตองขังเพื่อชดเชยคาใชจายของรัฐ  เนื่องจากการควบคุม
ผูตองขังตองสิ้นเปลืองคาใชจายเลี้ยงดูเปนประจําวันๆ  ละ 12  บาท  (ปจจุบันคาใชจายเล้ียงดู
ประจําวันปรับขึ้น  เปนวันละ  28  บาท/คน/วัน)  หรือแมแตการจัดอัตรากําลังเจาหนาที่การควบคุม
และแกไขพฤตินิสัย  ตลอดจนการฝกอบรมวิชาชีพ  ตองใชเงินจํานวนมาก  ดังนั้น  บางครั้งตองให
ผูตองขังฝกวิชาชีพ  หรือใชแรงงาน  รับจางจากภายนอก  ซ่ึงเรียกวา  งานสาธารณะ  เพื่อเปน
การหารายไดไวเปนทุนหมุนเวียน  และแบงเบาภาระงบประมาณของประเทศซึ่งมีอยูอยางจํากัด

5) การฝกวิชาชีพผูตองขังเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  องคการ
สหประชาชาติ  ไดเสนอแนะวา  การฝกวิชาชีพโดยการใชแรงงานผูตองขังเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศอาจกระทําไดหลายรูปแบบ  เชน  การใชแรงงานผูตองขังในเรือนจําเปดหรือเรือนจํา
ชั่วคราว  เพื่อบุกเบิกพื้นที่ทางการเกษตรกรรม  หรือปลูกสวนปา  หรือการใชแรงงานผูตองขัง
ทํางานสาธารณะทดแทนการถูกลงโทษจําคุก  เปนตน

6) การฝกวิชาชีพผูตองขังเพื่อใหสามารถประกอบอาชีพภายหลังการพนโทษ  
เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพภายหลังการพนโทษ  โดยเรือนจําและทัณฑสถานจะตองพัฒนา
การฝกวิชาชีพผูตองขัง  จนถึงขั้นมีความรู  จนสามารถประกอบหาเลี้ยงชีพไดภายหลังจากพนโทษ
แลวอยางแทจริง

สมชอบ ไชยเวช  (2525,  อางถึงใน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน.  2536 : 1)  ไดให 
แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอาชีพ  ดังนี้
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1) ตอบสนองความตองการแรงงานของอุตสาหกรรม เพื่อการผลิตจุดใดจุดหนึ่ง
ไมจําเปนตองมีมาตรฐานการศึกษาแตควรมีมาตรฐานของความสามารถในการทํางาน

2) วัตถุประสงคในการฝกชัดเจนแนนอนวา ตองทํางานอยางใดอยางหนึ่งได  
โดยดูจากความตองการแรงงาน

3) ตองมีการฝกยกระดับและมีการนํากลับมาอบรมใหม  ทบทวนใหม 
(Re-training)  อยางสม่ําเสมอ

4) ครูฝกวัดผลการฝกผูรับการฝก  โดยดูความสามารถในการทํางาน  ครูฝกตอง
อยูในสังคมอุตสาหกรรม  หรือมีความสัมพันธอยางใกลชิด

สรุปแลว  เรือนจํามีความจําเปนอยางยิ่งในการฝกอบรมวิชาชีพใหกับผูตองขัง  
ทั้งนี้  เพื่อการลงโทษ  ฝกนิสัยใหรักการทํางาน  ขจัดความฟุงซาน  หารายไดเปนทุนหมุนเวียน  
และสุดทาย  คือ  มีวิชาชีพติดตัว  เพื่อประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพนโทษ
แลว  ซ่ึงการฝกอบรมจะกอใหเกิดประโยชนกับเรือนจําและตัวผูตองขังโดยตรง

2.4.6   การฝกวิชาชีพใหกับผูตองขังในประเทศไทย
เรือนจําในฐานะที่เปนองคกรที่มีบทบาท และหนาที่เปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ของผูตองขัง  ไดพิจารณาถึงความหมายอันแทจริงของหลักการปฏิบัติตอผูตองขัง  (Treatment  of  
Offenders)  ซ่ึงหมายถึง  การปรุงแตงแกไขและพัฒนาบุคลิกภาพของผูตองขัง  เพื่อฟนฟูสภาวะ
ทางรางกาย   จิตใจ  อาชีพ และสถานภาพทางสังคมของผูตองขังที่เสื่อมโทรมไปแลวใหกลับคืน
สูสภาวะปกติ  อันเปนที่ยอมรับของสังคมภายหลังการปลดปลอยหรือพนโทษไปแลวนั้น  จําเปน
ตองอาศัยการปฏิบัติเพื่อชักนําสงเสริมใหผูตองขังสํานึกในความผิด และมีความสามารถที่จะ
ปรับตนใหม  โดยกระบวนการอบรมสั่งสอนหรือการขัดเกลาทั้งในแงของการศึกษาวิชาสามัญ  
การฝกฝนวิชาชีพการพัฒนา จิตใจและการปฏิบัติหนาที่ของพลเมืองดีผสมผสานกันไป  ภารกิจ
สวนนี้จะประสบผลสําเร็จได  นอกจากโดยอาศัยปจจัยผูตองขังเองแลวยังตองอาศัยปจจัย
ความมีศรัทธา และความรูความสามารถของเจาพนักงานเรือนจํา  ตลอดจนความรวมมือของ
สถาบันสังคมอื่นๆ

องคการสหประชาชาติ ไดกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอผูตองขังกับ
ขอเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวของ  ดังนี้

การปฏิบัติตอผูตองขังเปนการปฏิบัติตอบุคคลซึ่งตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก  
หรือมาตรการอื่นที่คลายคลึงกัน  ยอมมีวัตถุประสงคเทาที่ระยะกําหนดโทษอํานวย   เพื่อปลูกฝง
บุคคลดังกลาวใหมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  และประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได
เมื่อปลอยตัว และเตรียมเขาใหพรอมที่จะกระทําไดดังวานี้  การปฏิบัติจึงควรดําเนินไปในแนวทาง
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สงเสริมใหเขาเกิดความรูสึกเคารพตนเอง และเพิ่มพูนความสํานึกในความรับผิดชอบใหมากขึ้น
เพื่อบรรลุจุดประสงคนี้ควรจะใชวิธีการที่เหมาะสมทุกอยาง  ซ่ึงรวมทั้งการเอาใจใสทางศาสนา  
การศึกษาวิชาสามัญ  การฝกและแนะนําอาชีพ  การสอบประวัติทางสังคม  ใหคําปรึกษาเรื่องอาชีพ  
ทํานุบํารุงรางกายใหแข็งแรง และอบรมนิสัยใหยึดมั่นในศีลธรรมจรรยา  ส่ิงดังกลาวนี้จะตองปฏิบัติ
ใหตรงตามความตองการของผูตองขังเปนรายบุคคล โดยรวบรวมประวัติในทางสังคมและทาง
ประกอบอาชญากรรม  ความสามารถและทาทีทางกาย และจิต อารมณประจําตัว  กําหนดโทษ  
ตลอดจนความคาดหวังจะดําเนินชีวิตภายหลังปลดปลอย  มาประกอบการพิจารณาวินิจฉัย 
(กรมราชทัณฑ. 2524 : 55)

การดําเนินงานของกรมราชทัณฑ นอกจากจะควบคุมปองกันมิใหผูตองขังหลบหนี
ไปกอความเดือดรอนใหแกสังคมภายนอก  ยังตองสนองความตองการขั้นพื้นฐานของผูตองโทษ
อีกดวย  ซ่ึงไดแก  การออกกําลังกาย  การพักผอนหยอนใจ  การบําบัดรักษาเมื่อเจ็บปวย  และ
เครื่องอุปโภคบริโภค  รวมทั้งการแกไขปรุงแตงบุคลิกภาพของผูตองโทษเพื่อใหกลับตนเปนคนดี  
โดยใชหลักการทางจิตวิทยา  และหลักมนุษยธรรมประกอบกัน  เมื่อผูตองขังเขามาอยูในเรือนจํา
และเปนนักโทษเด็ดขาดแลว  จะมีการจําแนกลักษณะผูตองขังตามกฎเกณฑที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงขอ 50  และ ขอ 51  ออกตามความพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479  ซ่ึงเปน
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพการณฝกวิชาชีพผูตองขังตามเหตุที่  ประเสริฐ  เมฆมณี  
(2525,  อางถึงใน  พูนไท มีสัตย.  2542 : 25)  กลาวไว  ดังนี้

1) การมอบหมายงานใหทําโดยพิจารณาถึงหลักกําหนดโทษ  นับเปนวิธีการ
ปฏิบัติที่สอดคลองกับลักษณะความตองการและจําเปนของผูตองขังแตละคน  กลาวคือ  ถาเปน 
ผูตองขังที่มีกําหนดโทษนอยก็ใหทํางานเบ็ดเตล็ดทั่วไป  ถาเปนผูที่มีโทษสูงก็ใหทํางานฝกหัด 
เกี่ยวกับวชิาชีพ  เพราะมีเวลาพอที่จะรับการอบรมใหเกิดความชํานาญจนสามารถประกอบอาชีพได

2) การมอบหมายใหทําโดยพิจารณาถึงหลักความแข็งแกรงแหงรางกาย   
เปนการจัดใชแรงผูตองขังตามสภาพความสมบูรณแหงรางกาย  เชน  จัดงานที่ใชกําลังกายหรือ
ตรากตรําใหแกผูที่มีรางกายสมบูรณ และงานเบาแกผูออนแอกวา หรือการงดเวนการฝกวิชาชีพ
แกผูตองขังปวยก็สอดคลองกับหลักสุขภาพ และมนุษยธรรม

3) การมอบหมายงานใหทําโดยพิจารณาถึงหลักสติปญญา  นับไดวาเปนวิธีการ
เลือกใชทรัพยากรจากผูตองขังที่ประหยัด และคุมคากับเวลาที่มีอยูในสถานที่ควบคุมอยางแทจริง  
เปนตนวา  ผูที่มีสติปญญาเฉลียวฉลาดและสนใจในการฝกอาชีพ  ก็จะจัดใหทํางานเกี่ยวกับ
การริเร่ิมหรืองานประณีต และใชความรูความสามารถสูง  รวมทั้งจัดใหเปนหัวหนากลุมดวย
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4) การมอบหมายงานใหทําโดยพิจารณาถึงอุปนิสัยและฝมือหรือความรู
ความชํานาญเพื่อใหเกิดผลดี  และประหยัดทั้งเวลาการอบรมฝกวิชาชีพและวัสดุอุปกรณที่มีจํากัด  
เจาหนาที่เรือนจําก็สอบถามอุปนิสัยฝมือ และความรูของผูตองขังเสียกอนแลวจึงใหการฝกอบรม
ตามความสามารถและตามนิสัยความถนัดเปนรายบุคคลตอไป

5) การมอบหมายงานใหทําโดยพิจารณาถึงผลในทางเศรษฐกิจ  แมวาโดยหลัก
การใชแรงงานนักโทษมิไดมุงผลกําไร  แตในขอเท็จจริงก็ปรากฏวา  เรือนจําและทัณฑสถาน
ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณเปนจํานวนนอย  อีกทั้งในการฝกวิชาชีพผูตองขังก็จําเปน
ตองจัดหาวัสดุอุปกรณ  ตลอดจนคาใชจายเกี่ยวเนื่องอื่นๆ  เปนจํานวนมาก และการผลิตสินคา
ราชทัณฑกวาจะสําเร็จไดส้ินเปลืองวัสดุอุปกรณในการผลิตเกินกวาใชแรงงานภายนอก  เนื่องจาก
ตองทําการฝกสอนฝกหัด และทดสอบฝมือการทํางานของผูตองขัง  ดังนั้นในการใชแรงงาน
ผูตองขังสมควรพิจารณาถึงตนทุนและกําไรตามหลักเศรษฐกิจดวย  จึงจะชอบดวยเหตุผลและ
ไมเปนการผลักภาระแกรัฐบาลมากเกินไป

6) การมอบหมายงานใหทําโดยพิจารณาถึงผลในทางอบรม  หมายความวา  
ผูตองขังจะตองรวมมือในการฝกวิชาชีพจนสามารถประกอบอาชีพได  ตลอดจนพัฒนา
ความประพฤติใหมีนิสัยรักงาน  ซ่ือสัตยสุจริต  ภายหลังจากการพนโทษแลวจริงๆ

7) การมอบหมายงานใหทําโดยพิจารณาถึงสภาพการณแหงเรือนจํา  กลาวคือ  
การจัดใหผูตองขังทํางานหรือฝกวิชาชีพดานใดดานหนึ่ง  ตองคํานึงถึงสภาพการณแหงเรือนจํา
ประกอบกันไปเสมอ  เชน  ถาเปนเรือนจําระดับความมั่นคงสูง  ก็ควรฝกวิชาชีพทางอุตสาหกรรม
หรือทางชางมากเปนพิเศษ  แตถาเปนเรือนจําระดับความมั่นคงต่ํา  ก็ควรสนใจฝกวิชาชีพหรือใช
แรงงานดานเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว  เปนตน

8) การมอบหมายงานใหทําโดยพิจารณาถึงหลักเกณฑแหงอายุของผูตองขัง 
เด็ดขาดกลาวคือ  กฎกระทรวง ขอ 51 ไดบัญญัติไวอยางชัดเจนวางานที่จัดใหนักโทษเด็ดขาด
อายุต่ํากวา  25  ป  ใหคํานึงถึงการศึกษาและอบรมเปนพิเศษ  ซ่ึงหลักการดังกลาวนี้เทากับ
เปนการนําหลักปฏิบัติตอผูตองขังวัยหนุมมาใชกับผูตองขังที่อายุต่ํากวา  25  ป  อันเปนวิธีการ
ปฏิบัติที่ทันสมัยสอดคลองกับหลักการราชทัณฑสากล  ซ่ึงมุงใหแยกการปฏิบัติแกผูตองขังวัยหนุม
ออกเปนสัดสวนตางหากจากผูตองขังผูใหญนั่นเอง

สรุป  กรมราชทัณฑพิจารณาวา  การศึกษาและการฝกวิชาชีพจะเปนแนวทางแกไข
ผูตองขังใหเปนคนดีทางหนึ่ง  ซ่ึงการฝกอบรมจะตองเปนไปในแนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชน
สูงสุด
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การเปดสอนวิชาชีพในเรือนจํากลางชลบุรี
การดําเนินการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นใหกับผูตองขังในเรือนจํากลาง

ชลบุรี  ปจจุบันตามที่กรมราชทัณฑไดจัดหลักสูตรการเรียนสายอาชีพ  มีทั้งหลักสูตรของ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน  หลักสูตรของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  และหลักสูตรของกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม  โดยใหความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ซ่ึงผูสําเร็จจะไดรับวุฒิบัตรเปนหลักฐาน  
และกรมราชทัณฑไดฝกใหผูตองขังมีความชํานาญงานยิ่งขึ้น  โดยรับจางงานจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อใหผูตองขังไดฝกใหมีความชํานาญ  และมีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง
ที่จะปฏิบัติงาน  ในสวนของผูตองขังที่ไมพรอมในการเรียนภาคทฤษฎี  กรมราชทัณฑจะให
เขารับการฝกอบรมจากภาคปฏิบัติจนมีความชํานาญงานและชวยพัฒนาทักษะแตละดาน   
โดยความรวมมือของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  และภาคเอกชน
โดยบริษัท  หางรานตางๆ  สงผูมีความรูความสามารถมาฝกสอนใหผูตองขังเหลานี้มีเทคนิค
การทํางานที่ดีขึ้น  ในสวนผลงานของผูตองขัง  ที่สามารถกอใหเกิดรายได  แกเรือนจําหลังจากที่หัก
ทุนออกแลว  ผูตองขังจะไดรับรางวัล  โดยสวนหนึ่งจายใหผูตองขังไวใชจายสวนตัว  อีกสวนหนึ่ง
กันไวจายใหเมื่อผูตองขังพนโทษ  หรือเมื่อมีความจําเปนอยางยิ่ง  โดยมีหลักการวาเมื่อผูตองขัง
พนโทษแลวจะมีเงินสวนหนึ่ง  เปนทุนรอนในการประกอบอาชีพและในขณะนี้เรือนจํากลางชลบุรี  
ไดขออนุญาตศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน  อําเภอเมืองชลบุรี  เปดสอนวิชาชีพหลักสูตร
ระยะสั้น  ซ่ึงไดมีการฝกวิชาชีพ  และกําหนดหลักสูตรวิชาอาชีพใหกับผูตองขังในปจจุบัน  
(งานการศึกษาผูตองขัง  ฝายการศึกษา  และพัฒนาจิตใจ  เรือนจํากลางชลบุรี.  2546 : ที่ ยธ  0721/
2546)  ดังนี้

1) หลักสูตรวิชาชีพชางไม  ครุภัณฑของงานการศึกษา ผูตองขังฝายการศึกษาและ
พัฒนาจิตใจ  เรือนจํากลางชลบุรี  ไดกําหนดเนื้อหาวิชาที่ผูตองขังตองไดรับความรูเบื้องตน
ในรายวิชาชางไม  โดยผูตองขังที่ทําการฝกวิชาชีพนี้ตองสามารถเลือกเครื่องมือชางไม  วิธีใช  และ
การบํารุงรักษา  การรักษาไม  โรคและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกบัไม  ประเภทของไม และ
การเลือกขนาดไมที่เหมาะสมกับงาน  การไสไม  การเขาปากไม  เสริมไม  การตอไม  การเขา
ทําโครง  การเขาฉาก  ปากตรง  หางเหยี่ยว และเขาเดือย  รวมทั้งตองสามารถปฏิบัติงานชางไมได  
โดยตองอานแบบ  จัดเครื่องมือเครื่องใชจําเปน  การเตรียมงาน  การปฏิบัติงานทําตู  โตะอาหาร  
เกาอี้  ชั้นวางของ  ฯลฯ  การตกแตงขั้นสําเร็จ  เชน  การอุดรอยชํารุด  การขัดกระดาษทราย  
การทาแชล็ค  การทาแลกเกอร  การทาสีน้ํา  และสีน้ํามัน  ทั้งนี้ผูตองขังที่ฝกตามหลักสูตรวิชาชีพ
ชางไมครุภัณฑ  จะตองใชระยะเวลาในการฝกอบรมทั้งสิ้น  150  ชั่วโมง  จึงจบหลักสูตรวิชาชีพ
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2) หลักสูตรวิชาชีพชางตัดผมชาย ของงานการศึกษาผูตองขัง ฝายการศึกษาและ
พัฒนาจิตใจ  เรือนจํากลางชลบุรี  ไดกําหนดเนื้อหาวิชาที่ผูตองขังตองไดรับความรูเบื้องตน
รูหลักการตัดผมเบื้องตน  การฝกใชเครื่องมือแตละชนิด  การเลือกใช  การทําความสะอาด  
การซอมแซม  การบํารุงรักษาเครื่องมือ  และอุปกรณการตัดผม  โดยตองฝกหัดการตัดผมกับขวด
และหุน  ตัดผมทรงนักเรียน  ตัดผมทรงสูง  ทรงกลาง  ทรงต่ํา  การฝกหัดตัดผมทรงตางๆ  
ตามรสนิยม  การซอยผม  จอนหนาบาง  การบริการหลังการตัดผม  เชน  การสระผม  การเปาผม  
การแคะหู  ลางหู  การลางตา  นวดหนา  การจัดรานตามเทศบัญญัติ  สุขบัญญัติควบคุมการตัดผม  
การจัดรานใหถูกสุขลักษณะและสวยงาม  การตอนรับและบริการลูกคา  มารยาทชางตัดผม  
ทั้งนี้ผูตองขังที่ฝกตามหลักสูตรวิชาชีพชางตัดผมชาย  จะตองใชระยะเวลาในการฝกอบรมทั้งสิ้น  
150  ชั่วโมง

3) หลักสูตรวิชาชีพชางเชื่อมโลหะ  ของงานการศึกษาผูตองขัง  ฝายการศึกษา
และพัฒนาจิตใจเรือนจํากลางชลบุรี  ไดกําหนดเนื้อหาวิชาที่ผูตองขังตองไดรับความรูทั่วไป  
และปฏิบัติงานโลหะแผน  การใชเครื่องมือวัด  การเขียนแบบแผนคลี่  การบัดกรีงานสังกะสี  
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  การเชื่อมแกส  ใหฝกใชอุปกรณการเชื่อมแกส  ถังเตรียม  
ถังออกซิเจนแคลเซียมคารไบค  แวนตาเชื่อม  หัวจุกเชื่อม  เกจวัดความดัน  การเชื่อมไฟฟา  
ดวยเครื่องเชื่อมไฟฟา  อุปกรณเชื่อมไฟฟา  ธูปเชื่อมไฟฟา  หนากากเชื่อม  คอนเคาะเชื่อม  
แปรงลวด  การเชื่อมทาตางๆ  เชน  ทาราบ  ระดับสายตา  แนวดิ่ง  เหนือศีรษะ  ฯลฯ  ทั้งนี้  ผูตองขัง
ที่ฝกตามหลักสูตรวิชาชีพชางเชื่อมโลหะจะตองใชระยะเวลาในการฝกอบรมทั้งสิ้น  150  ชั่วโมง

4) หลักสูตรวิชาชีพชางเดินสายไฟฟาภายในอาคาร ของงานการศึกษาผูตองขัง
ฝายการศึกษาและพัฒนาจิตใจเรือนจํากลางชลบุรี  ไดกําหนดเนื้อหาวิชาที่ผูตองขังตองไดรับความรู
เบื้องตน  และปฏิบัติงานดานไฟฟาภายในอาคาร  โดยตองทราบถึงความปลอดภัยในการใชไฟฟา  
ส่ือไฟฟา  ความตานทานในวงจรไฟฟา  กฎของโอหม  การอานแบบไฟฟา  การตอวงจรไฟฟา  
ชนิดของไฟฟา  เครื่องมือวัดไฟฟา  การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร  โดยสามารถใชอุปกรณ
การเดินไฟฟา  การติดตั้งอุปกรณการเดินไฟฟา  ปฏิบัติงานการเดินไฟฟา  การตรวจสอบวงจร
เดินสายไฟฟา  การตอสวิตซสามทาง  ความรูเร่ืองวงจรหลอดฟลูออเรสเซนท  การใชและการบํารุง
รักษาสวิตซ  และวิธีตั้งแผงสวิตซ  ทั้งนี้ผูตองขังที่ฝกตามหลักสูตรวิชาชีพชางเดินสายไฟฟา
ภายในอาคาร  จะตองใชระยะเวลาในการฝกอบรมทั้งสิ้น  150  ชั่วโมง

5) หลักสูตรวิชาชีพชางตกแตงสีเฟอรนิเจอรเครื่องเรือนไม  ของงานการศึกษา
ผูตองขังฝายการศึกษาและพัฒนาจิตใจเรือนจํากลางชลบุรี  ไดกําหนดเนื้อหาวิชาที่ผูตองขัง
ตองไดรับความรู เบื้องตน  โดยทราบขั้นตอนการตกแตงผิวไมใหเรียบรอยโดยใชขัดดวย
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กระดาษทราย  ขั้นตอนการโป  อุดรอยตําหนิบนเนื้อไม  ขั้นตอนการขัดดวยกระดาษทรายอีกครั้ง
ตามรอยโป  การตรวจเนื้อไมกอนทาสี  ยอมสีหรือทาเชลแล็ก  ความรูเกี่ยวกับประเภท  ลักษณะ
ของสี  ซ่ึงจะใชตกแตงเฟอรนิเจอร  เชน  สีฝุน  เชลแล็ก   แล็คเกอร  แอลกอฮอล  ทินเนอร  เปนตน  
ความปลอดภัยในการทํางาน  การใชเครื่องมือ  อุปกรณหรือวัสดุใหถูกตองตามลักษณะงาน  
โดยการใชกระดาษทราย  แล็คเกอร  ทินเนอร  เกรียงโปสี  แปรง  การจัดเก็บ และดูแลรักษา
เครื่องมือ  อุปกรณ  วัสดุตางๆ  การตกแตงรายละเอียดตลอดจนการจัดเก็บเฟอรนิเจอรสําเร็จรูป  
โดยการตกแตงรายละเอียดดวยพูกันระบายสี  เชน  ตามลายไม   ตาไมหรือรอยโป  โดยใชพิมพ  
การประคบดวยทินเนอรใหมันเงา  การหอ  การเก็บเฟอรนิเจอรที่สําเร็จรูปแลว  ทั้งนี้  ผูตองขัง
ที่ฝกตามหลักสูตรวิชาชีพตกแตงสีเฟอรนิเจอรเครื่องเรือนไม  จะตองใชระยะเวลาในการฝกอบรม
ทั้งสิ้น  150  ชั่วโมง

6) หลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรม  ของงานการศึกษาผูตองขังฝายการศึกษาและ
พัฒนาจิตใจเรือนจํากลางชลบุรี  ไดกําหนดเนื้อหาวิชาที่ผูตองขังตองไดรับความรูเบื้องตน  
ซ่ึงสามารถขยายพันธุพืช  โดยใชวัสดุอุปกรณตางๆ  ที่จําเปนในการขยายพันธุพืชได  ทราบถึง
คุณสมบัติของดิน  ธาตุที่เปนอาหาร  ชนิดของพืช  สวนตางๆ  ของพืช  การสรางเรือนเพาะชํา  
การเพาะเมล็ด  การปกชํา  การติดตา  การตอน  การตอกิ่ง  การทาบกิ่ง  การเสียบยอด  รวมถึง
การทําสวนครัว ดวยเครื่องมือเครื่องใชในการทําสวนครัว  ประเภทของสวนครัว  การเตรียมดิน  
การเตรียมพันธุพืชผัก  การปองกันกําจัดศัตรูพืช  การบํารุงรักษา  การใชปุย  การลงทุน  และ
การตลาด  ทั้งนี้ผูตองขังที่ฝกตามหลักสูตรวิชาชีพอาชีพเกษตรกรรม  จะตองใชระยะเวลา
ในการฝกอบรมทั้งสิ้น  100  ช่ัวโมง

7) ชางซอมสีตูเย็น  จะศึกษางานโลหะเบื้องตน  การใชเครื่องมือและอุปกรณ
สําหรับงานซอมสี  ตูเย็น  หลักการและวิธีการพนสีตูเย็น  ปฏิบัติงาน-การตัดผุ  การเชื่อม  การเคาะ
ขึ้นรูป  การโปสี   การลงสีและการพนสีตูเย็น  การประมาณราคาคาซอมสีตูเย็น  มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ  ผูตองขังที่ฝกตามหลักสูตรวิชาชีพอาชีพชางซอมสีตูเย็น  
จะตองใชระยะเวลาในการฝกอบรมทั้งสิ้น  180  ชั่วโมง

8) ชางควบคุมมอเตอรกระแสสลับ  จะศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณวงจรควบคุม
มอเตอร  เขียนแบบวงจรควบคุม  อุปกรณที่ใชควบคุมมอเตอร  1  เฟส  และ  3 เฟส  แบบตางๆ 
รวมทั้งการประยุกตใชงาน  การตอวงจรไฟฟากระแสสลับ  การตรวจซอมบํารุงรักษาอุปกรณวงจร
ควบคุมมอเตอร  ประมาณราคาคาซอมได  และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ   ผูตองขังที่ฝก
ตามหลักสูตรวิชาชีพอาชีพชางควบคุมมอเตอรกระแสสลับจะตองใชระยะเวลาในการฝกอบรม
ทั้งสิ้น  120  ชั่วโมง
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9) วิชาชางบริการไฟฟารถยนต  จะศึกษาและปฏิบัติเรื่องความปลอดภัย
ในการทํางาน หลักการไฟฟาเบื้องตน  แบตเตอรี่  ระบบสตารท  ระบบจุดระเบิด  ระบบไฟชารจ  
และการเปนชางที่ดี  ผูตองขังที่ฝกตามหลักสูตรวิชาชีพอาชีพชางบริการไฟฟารถยนต  จะตองใช
ระยะเวลาในการฝกอบรมทั้งสิ้น  120  ชั่วโมง

10) ชางซอมพัดลมไฟฟา  จะศึกษาความรูพื้นฐานทางไฟฟาเกี่ยวกับพัดลม  
ฝกปฏิบัติการพันมอเตอรพัดลมเพดาน  พัดลมอากาศ  พัดลมแบบโคจร  พัดลมตั้งโตะ พัดลมตั้งพื้น  
พัดลมเครื่องปรับอากาศ  และอ่ืนๆ  การตรวจสอบซอมแซมแกไขและบํารุงรักษาพัดลมชนิดตางๆ 
การประมาณราคาคาซอม   ฝกนิสัยรักการเปนชางที่ดีมีคุณธรรม  และจรรยาบรรณในการประกอบ
อาชีพ  ผูตองขังที่ฝกตามหลักสูตรวิชาชีพอาชีพชางซอมพัดลมไฟฟา  จะตองใชระยะเวลา
ในการฝกอบรมทั้งสิ้น  120  ชั่วโมง

11) ชางซอมเครื่องไฟฟาในบานอยางงาย  จะศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานทางไฟฟา  
แหลงกําเนิดและชนิดของไฟฟา  หนวยวัดทางไฟฟาสื่อไฟฟา  ฉนวน  และความตานทาน  กฎของ
โอหม  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  เครื่องมือชางไฟฟา  เครื่อ ง มื อ วั ด ก า ร
ทํ า ง า น แ ล ะ ก า ร ต ร ว จ ซ อ ม เ ค รื่ อ ง ใ ช ไ ฟ
ฟ า ป ร ะ เ ภ ท แ ส ง ส ว า ง   ก า ร ทํ า ง า น แ ล ะ ต ร ว จ
ซ อ ม เ ค รื่ อ ง ใ ช ไ ฟ ฟ า ป ร ะ เ ภ ท ข ด ล ว ด
ค ว า ม ร อ น   ก า ร ทํ า ง า น แ ล ะ ต ร ว จ ซ อ ม
เ ค รื่ อ ง ใ ช ไ ฟ ฟ า ป ร ะ เ ภ ท ม อ เ ต อ ร   ก า ร
ป ร ะ ม า ณ ร า ค า แ ล ะ
มี คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ร ร ย า บ ร ร ณใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ
อ า ชี พ   ผู ต อ ง ขั ง ที่ ฝ ก ต า ม ห ลั ก สู ต ร วิ ช า ชี พ อ า ชี พ
ชางซอมเครื่องไฟฟาในบานอยางงาย  จะตองใชระยะเวลาในการฝกอบรมทั้งสิ้น  120  ช่ัวโมง

12) ชางเครื่องทําความเย็น  จะศึกษาเกี่ยวกับไฟฟาพื้นฐาน  เครื่องทําความเย็น
พื้นฐาน  การใชเครื่องมือและวัสดุอุปกรณเครื่องทําความเย็น  งานทอเครื่องเย็น  ตูน้ําเย็น  ตูเย็น  
ตูแช  การประมาณราคาซอมเครื่องทําความเย็น  ผูตองขังที่ฝกตามหลักสูตรวิชาชีพอาชีพ
ชางเครื่องทําความเย็น  จะตองใชระยะเวลาในการฝกอบรมทั้งสิ้น  225  ช่ัวโมง

13) ชางเครื่องปรับอากาศ จะศึกษาเกี่ยวกับไฟฟาพื้นฐาน  เครื่องทําความเย็น
พื้นฐาน  การใชเครื่องมือและวัสดุอุปกรณเครื่องปรับอากาศ  งานทอเครื่องปรับอากาศ  เครื่อง
ปรับอากาศติดหนาตาง  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  การประมาณราคาซอมเครื่องปรับอากาศ  
ผูตองขังที่ฝกตามหลักสูตรวิชาชีพอาชีพชางเครื่องปรับอากาศ  จะตองใชระยะเวลาในการฝกอบรม
ทั้งสิ้น  225  ช่ัวโมง
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14) ชางเครื่องปรับอากาศรถยนต  จะศึกษาเกี่ยวกับไฟฟาพื้นฐาน  เครื่องทํา
ความเย็นพื้นฐาน  การใชเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ  เครื่องปรับอากาศรถยนต  งานทอเครื่อง
ปรับอากาศรถยนต  เครื่องปรับอากาศรถยนตนั่ง  การประมาณราคาซอมเครื่องปรับอากาศรถยนต  
ผูตองขังที่ฝกตามหลักสูตรวิชาชีพอาชีพชางเครื่องปรับอากาศ  จะตองใชระยะเวลาในการฝกอบรม
ทั้งสิ้น  225  ชั่วโมง

15) ชางซอมเครื่องยนตเบนซิน  เนื้อหาวิชาจะสอนในเรื่องความปลอดภัยและ
การใชเครื่องมือ  เครื่องจักร  การทํางานของเครื่องยนตเบนซิน  ช้ินสวนของเครื่องยนต  ระบบ
จุดระเบิด  ระบบเชื้อเพลิง  ระบบระบายความรอน  ระบบหลอล่ืน  ระบบสตารท  การประมาณ
ราคาของชิ้นสวนอะไหล  และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ  ผูตองขังที่ฝกตามหลักสูตร
วิชาชีพอาชีพชางซอมเครื่องยนตเบนซิน  จะตองใชระยะเวลาในการฝกอบรมทั้งสิ้น  180  ชั่วโมง

16) ชางเครื่องยนตดเีซล  เนื้อหาวิชาจะเนนการสอนในเรื่องของการใชเครื่องมือ
และการฝกงานเบื้องตน  หลักการทํางานของเครื่องยนตดีเซล  น้ํามันเชื้อเพลิง  หัวฉีด  ปมน้ํามัน
เชื้อเพลิง  วงจรน้ํามันเชื้อเพลิง  หัวเผา  และระบบสตารท  ซุปเปอรชารจ  การบริการ  การประมาณ
คาราคาคาซอมและบริการเครื่องยนตดีเซล  และจรรยาบรรณในอาชีพ  ผูตองขังที่ฝกตามหลักสูตร
วิชาชีพอาชีพชางเครื่องยนตดีเซล  จะตองใชระยะเวลาในการฝกอบรมทั้งสิ้น  180  ชั่วโมง

17) ชางซอมเบรกรถยนต  เนื้อหาจะศึกษาหนาที่การทํางาน  และจําแนกประเภท
ของชิ้นสวนในระบบเบรก  รวมทั้งการถอดประกอบ  ตรวจสอบแกไขขอขัดของระบบเบรก
แบบตางๆ  การประมาณราคาคาบริการและลักษณะการเปนชางที่ดีได  ผูตองขังที่ฝกตามหลักสูตร
วิชาชีพอาชีพชางซอมเบรกรถยนต  จะตองใชระยะเวลาในการฝกอบรมทั้งสิ้น  105  ช่ัวโมง

18) ชางเคาะตัวถังและโปสี  ศึกษาวิธีการเคาะตัวถังรถยนต  โดยใชเครื่องมือ
ทั่วไป  เครื่องมือ สําหรับเคาะและเครื่องมือพิเศษอยางปลอดภัย  การเชื่อมและการตัดผุตัวถัง
รถยนต  การเคาะขึ้นรูปและเคาะเขารูป  การลอกสี  และการทําความสะอาด  การโปสี  และ
การขัดสี  ผูตองขังที่ฝกตามหลักสูตรวิชาชีพอาชีพชางเคาะตัวถังและโปสี  จะตองใชระยะเวลา
ในการฝกอบรมทั้งสิ้น  180  ช่ัวโมง

19) ชางพนสีรถยนต  ศึกษาเตรียมผิวงานสําหรับการพนสี  การเตรียมและการใช
อุปกรณเกี่ยวกับการพนสี  การปรับแตงแรงดันลม  การปรับเปลี่ยนหัวพนสี  การผสมสีชนิดตางๆ 
การพนสีและการขัดมันสี  ผูตองขังที่ฝกตามหลักสูตรวิชาชีพอาชีพชางพนสีรถยนต  จะตองใช
ระยะเวลาในการฝกอบรมทั้งสิ้น  120  ชั่วโมง

20) ชางซอมรถจักรยานยนต  ศึกษาและปฏิบัติ  เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน  การใชเครื่องมือในงานซอมรถจักรยานยนต  การทํางานของเครื่องยนต  
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4  จังหวะ  และ 2  จังหวะ  ชิ้นสวนเครื่องยนตระบบจุดระเบิด  และไฟฟาในรถจักรยานยนต  
ระบบเชื้อเพลิง  ระบบหลอล่ืน  ระบบระบายความรอน  ระบบสงกําลัง  ระบบรองรับน้ําหนัก  
ระบบหามลอ  การซอมสีและการคิดคาบริการในงานตรวจซอมรถจักรยานยนต  ผูตองขังที่ฝก
ตามหลักสูตรวิชาชีพอาชีพชางซอมรถจักรยานยนต  จะตองใชระยะเวลาในการฝกอบรมทั้งส้ิน  
225  ชั่วโมง

2.4.7 โครงการฝกวิชาชีพระยะส้ันอื่นๆ นอกจากหลักสูตรวิชาชีพขางตนแลวทาง
เรือนจํากลางชลบุรี  ยังจัดโครงการฝกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นหลายสาขาวิชา  (ตามรายละเอียด
ในขอ 4.2)  โดยไดรับการสนับสนุนวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีพสัตหีบ  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดชลบุรี  และจากวิทยาลัยการอาชีพพานทอง  จ.ชลบุรี  เปนตน  
โครงการที่ผานอาทิเชน  ปงบประมาณ  2547  จัดโครงการฝกอบรมวิชาชีพการแกะลายกระจก  
ซ่ึงทางเรือนจํากลางชลบุรี  มีความประสงคจะเปดฝกอบรมวิชาชีพการแกะลายกระจกหรือ
เพนทกระจกแกผูตองขังจํานวน  20  คน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหเกิดความรู  ทักษะ
ความชํานาญในวิชาชีพที่สอดคลองกับตลาดแรงงานและสามารถประยุกตนํามาใชเปนแนวทาง
ประกอบอาชีพอิสระภายหลังพนโทษได  ซ่ึงในการฝกวิชาชีพระยะสั้นที่จัดเปนคอรสพิเศษนี้  
จัดเพื่อฝกวิชาชีพใหกับผูตองขังที่จะไดรับการปลดปลอย  โดยมีเงื่อนไขและปลอยเมื่อครบ
กําหนดโทษ  โดยกําหนดแผนงานการปฏิบัติตอผูตองขังกอนปลอยไวในโครงการเตรียม
ความพรอมกอนปลอยของกรมราชทัณฑ  ชวงเตรียมความพรอมโดยอบรมวิชาชีพหลักสูตร
ระยะสั้น  เพื่อมุงพัฒนาผูตองขังใหมีความรู  ความชํานาญติดตัวไปประกอบอาชีพที่สุจริต
ใชทุนนอยเปนอิสระ ไมตองเปนลูกจางใครและเปนที่ยอมรับของสังคมภายหลังพนโทษ

ในการคัดผูตองขังเพื่อสงฝกอบรมวิชาชีพในสาขาอาชีพตางๆ  กรมราชทัณฑ
ไดกําหนดใหเรือนจํามีการจําแนกลักษณะผูตองขัง  เพื่อจัดการทํางานใหเหมาะสมตามความถนัด  
ความตองการ  บุคลิกลักษณะ  สภาพรางกาย  และกําหนดโทษ

ในปงบประมาณ  2537  กรมราชทัณฑไดประสานงานกับกรมฝมือแรงงาน  
จัดอบรมเจาหนาที่ประจําโรงงานของกรมราชทัณฑ  เพื่อใหมีฝมืออยูในระดับมาตรฐาน  และเมื่อ
ผานการทดสอบมาตรฐานในสาขาตางๆ จะไดฝกสอนใหผูตองขัง ใหมีฝมืออยูในระดับมาตรฐาน
สากลดวย  ในปงบประมาณ  2538  กรมราชทัณฑไดวางแผนรวมกับกรมฝมือแรงงาน  เพื่อเปด
การทดสอบฝมือของผูตองขัง  เมื่อผูใดผานการทดสอบจะไดรับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน
ฝมือ  ซ่ึงเปนที่ยอมรับของนายจางทั่วไปทั้งภายในและภายนอกประเทศอันเปนความหวังของ
กรมราชทัณฑที่จะใหตลาดแรงงานยอมรับในฝมือของผูพนโทษแลว
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การฝกอบรมวิชาชีพสูความสําเร็จ
ผูตองขังที่เขาฝกอบรมวิชาชีพตองเปนผูมีบุคลิกลักษณะที่เอื้อตอการประสบ

ความสําเร็จ  หรือยังขาดคุณลักษณะที่ดี  ซ่ึงอาจนําไปสูความสําเร็จ  หรือไมตองกังวลใจ  หาก
ผูตองขังยอมรับวาตนขาดหรือมีขอบกพรองที่ตองเติมเต็ม  และยินดีเปลี่ยนแปลงตัวเอง  ไมมีอะไร
ยากที่จะเรียนรูเพราะลักษณะพฤติกรรมเหลานั้นสามารถเรียนรูฝกฝน  พัฒนา  จนกลายเปน
คุณสมบัติประจําตัวของผูตองขังไดดวยการเพิ่มพูน  ฝกหัด หรือเสริมสรางพฤติกรรมที่จําเปน
เพื่อนําไปสูความสําเร็จดังหวัง  ดวยการฝกปฏิบัติตนวันละเล็กวันละนอย  ดังนี้

1) ยิ้มแยมแจมใส
ยิ้มไมตองซื้อไมตองหา หรือไมตองลงทุนอะไรทั้งสิ้น และพิเศษกวานั้นก็คือ  

คนหรือมนุษยเทานั้นที่สามารถยิ้มได  ยิ้มจะทําใหตัวคุณเองรูสึกสดชื่น  แจมใส  จิตใจเบิกบาน  
กระฉับกระเฉง  พรอมที่จะเริ่มวันใหมดวยดี  ทําใหผูคนที่พบเห็นรอบขางรูสึกวาสบายใจ  อบอุนใจ
อยากเขาใกลชิดติดตอสัมพันธดวย  ทําใหบรรยากาศเต็มไปดวยมิตรไมตรี  และผอนคลายดังที่วา 
“เมื่อคุณยิ้ม  โลกจะยิ้มกับคุณดวย”

จงฝกตนเองใหเปนคนที่ยิ้มแยมแจมใส  ยิ้มใหเปนนิสัย  รูจักทักทาย
เพื่อนฝูงดวยใบหนาที่ยิ้มแยมขณะที่กลาวคําทักทายสวัสดี  การยิ้มแยมแจมใส  สดชื่นเบิกบาน
อยูเสมอสะทอนถึงความรูสึกภายในจิตใจที่ดี  ที่ปลอดโปรง  คิดแตในสิ่งที่ดีงาม  ไมเศราหมอง
หงุดหงิด  หรือสภาพจิตที่เปนสุขนั่นเอง  ซ่ึงมีผลกระทบตอความคิดอาน  การทํางานดวยใบหนา
ที่ยิ้มแยม  ทําใหจิตใจสมองปลอดโปรง  ซ่ึงสงผลตอความสําเร็จของงานแนนอน

2) หัดทําทุกอยางเปนคนแรกหรือในลําดับตนๆ
การเริ่มตนเปนคนแรกอันดับหนึ่งหรือกอนคนอื่นๆ  แสดงวาเปนคน

กระตือรือรน  มีจิตสํานึกอันเรงดวนที่อยากใหงานสําเร็จ  อยารอคอยเวลา  หรือหลีกเลี่ยงและ
ผัดวันประกันพรุง  แตจงฝกหัดตนเองใหคิดกอน  พูดกอน  ทํากอน  เสร็จกอน  ดังคําพูดที่วา  
“ระยะทางไกลเปนรอยพันไมลสําคัญอยูที่กาวแรก”  ฉะนั้น  ถาเริ่มตนทํากอนจะไดโอกาสที่จะถึง
เปาหมายใกลความจริงคงพบวาหากจะทําอะไรก็ตาม  จุดเริ่มตนเปนเรื่องยากและใชเวลานานมาก  
แตเมื่อเริ่มไดแลวเวลาในการทําไมมากเลย

3) ฝกฝนตนเองใหหัดนั่งแถวหนาๆ
ในการประชุมฟงอภิปราย  ไปถึงสถานที่นัดหมายกอน  ส่ังงานกอน  คิดกอน  

แสดงความคิดเห็นกอน  ทําเสร็จกอนเวลาที่กําหนดเนิ่นๆ  วางแผนกอน  เตรียมตัวสอบกอน  
เพราะจะไดเกิดกําลังใจ  และมีเวลาตรวจสอบทบทวนเพื่อแกไขขอบกพรองหรือเติมเต็มใหสมบูรณ
ไดดังมีคํากลาววา  “การเริ่มตนที่ดีเทากับงานที่สําเร็จไปแลวครึ่งหนึ่ง”



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

48

4) ความเชื่อมั่นศรัทธาในตนเอง
เปนคุณสมบัติที่สําคัญของผูประสบความสําเร็จบุคคลที่มีความเชื่อมั่นศรัทธา

ในตนเองจะเชื่อวา  “คุณทําได  ถาคุณเชื่อวาคุณสามารถทําได”  หรืออีกหลายๆ  คนอาจจะมีคําขวัญ
เตือนตนวา  “ทําไมได  ไมมี  มีแตทําได  เทานั้น”   จึงทําใหบุคคลเหลานี้มีความเชื่อมั่นตอไปอีกวา
ทุกอยางตองสําเร็จลงไดถาตั้งใจจริง  ทําจริงจังพยายามถึงที่สุด  สุดความสามารถเอาจริงเอาจัง  
อดทน  อดกล้ัน  เพียรพยายาม และไมยอทอตออุปสรรค  โอกาสที่จะเปนไปได หรือทําสําเร็จ
เกิดขึ้นไดแนนอน  เพราะมันไดเปนจริงเชนนี้มาเปนเวลาหลายสิบปแลว  หรือบทเรียนนี้ไดพิสูจน
มาเรียบรอยแลว  ที่ความสําเร็จยังเปนจริงไมไดเปนเพราะบุคคลยังไมไดทุมเท  เอาจริงเอาจังและ
ยังไมไดนําศักยภาพภายในตนเองมาใชใหเต็มที่ตางหาก  กลาวกันวาบุคคลใชความสามารถที่มีอยู
เพียง  5 – 10 %  เทานั้น  ที่เหลืออีก 90 – 95  %  ยังไมไดถูกนํามาใช  ความสําเร็จจึงมีอยูเพียงเทานั้น  
ดังนั้นคนจึงตองดึงเอาความสามารถภายในตนเองออกมาใชไดเต็มที่  แนนอนความสําเร็จคงไมหนี
ไปไหนอยางแนนอน  การที่บุคคลไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง  จะมีความรูสึกทอแท  หมดกําลังใจ  
ไมกระตือรือรน  เฉื่อยชา  หนักไมเอาเบาไมสู  มัวแตนั่งรอฟารอดิน  โชคชะตาฟาบันดาล  คงเปน
ไปไมไดอยางแนนอน

การที่คนเราจะประสบความสําเร็จ  ความรูเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอ  
จะตองประกอบไปดวยคุณสมบัติของความเชื่อมั่นศรัทธาในตนเองเปนสําคัญ  จึงจะผลักดันใหไป
สูเปาหมายที่ตองการ  คนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองเสียอีก  ยังดีกวาคนที่มีความรูเพียงอยางเดียว
แตปราศจากความเชื่อมั่น  เพราะคนที่มีความเชื่อมั่นจะเดนิหนา ฝาฟน  และหาทางขจัดอุปสรรค
จนได  หากรูวาตนขาดความรู  ก็จงแสวงหาและเพิ่มพูนดวยความอุตสาหะ และในที่สุดเมื่อมี
ความเชื่อมั่นในตนเองบวกดวยความรูความสามารถอีกตางหากก็เปนที่เชื่อไดวา  ความสําเร็จ
ยอมเกิดขึ้นไดแนนอน

บุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง  จะเปนผูมีพลังจิตเขมแข็ง  และรูจักนําเอา
พลังที่ซอนเรนอยูในตัวออกใชใหเกิดประโยชน  จึงมีคําสอนที่วา  “อยาพูดอะไรคิดอะไรไมดี 
หรือแชงตัวเอง” เชน “อยาวาเราจน ไมสู ไมไหว แยแลว แยจังเลย”  เพราะในที่สุดเมื่อตอกย้ําตัวเอง  
ทุกวัน  ก็จะกลายเปนเชนนั้นเอง หรือโอกาสที่จะเปนอยางตรงกันขามก็มีโอกาสนอยมาก  
เพราะขาดความเชื่อมั่นศรัทธาในตนเองเสียแลว  ดังคํากลาวที่วา  “คิดอยางไร  เปนอยางนั้น”

การฝกความเชื่อมั่นในตนเองก็คือ  ฝกพึ่งตนเองใหมากที่สุด  ชวยเหลือตนเอง
ใหมากที่สุดพึ่งผูอ่ืนใหนอยที่สุด  เมื่อมีงานหรือส่ิงใดๆ   ตองรับผิดชอบ  กอนอื่นตองลงมือทําดวย
ตนเองใชความสามารถ  ใชความพยายามของตนเองกอนใหถึงที่สุดเมื่อเราทําไดเราก็จะรูสึก
ช่ืนใจ  ภูมิใจ  มีกําลังใจ  และเกิดความเชื่อมั่นในตนเองในการที่จะทําสิ่งอื่นๆ  ตอไปจนประสบ
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ความสําเร็จเหมือนเดิมเพราะความสําเร็จอันยิ่งใหญเกิดจากความสําเร็จเล็กๆ  นอยๆ  คอยสะสม
จนกลายเปนความสําเร็จอันยิ่งใหญ

บุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง  จะสามารถขจัดความกลัวสารพัดอยาง
ไดไมวาจะเปนความเจ็บไขไดปวย  ยอมรับความจริงที่วา  “อะไรมันจะเกิดมันก็ตองเกิด”  ไมมีใคร
ขจัดขัดขวางได  แตในสวนตัวของตนจะพยายามทําใหดีที่สุด  แลวเมื่ออะไรเกิดขึ้นจะได
ไมตองเสียใจเสียดายจนเสียกําลังใจทอแท  ส้ินหวัง  แตยอมรับวากระบวนการสูความสําเร็จ  
ความลมเหลว  อาจเปนยาดําแทรกอยูบางเพื่อทดสอบความสามารถที่แทจริงของเราหากทุกอยาง
งายดายเราคงไมตองศึกษาศาสตรแหงความสําเร็จ

5) ทํากิจกรรมทุกอยางใหเร็วขึ้น
ในการทํากิจกรรมทุกอยางเนนความรวดเร็วข้ึนกวาเดิม  เพราะเวลาเปนสิ่งที่มี

ความสําคัญมาก  แมจะยุติธรรมที่สุดสําหรับทุกคน  คนที่รูการจัดการหรือใชเวลาเปนหรือเกิด
ประโยชนจะเปนบุคคลที่ประสบความสําเร็จแนนอน  การฝกกิจกรรมตางๆ  ใหรวดเร็วขึ้นกวาเดิม
งายๆ  ดวย  ก็เร่ิมตนดวยการฝกเดินใหเร็วข้ึนกวาเดิม  พูดใหเร็วข้ึน  ทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ใหเร็วขึ้น  สรุปก็คือ  ทําทุกอยางใหรวดเร็วข้ึนกวาเมื่อวาน  วันละเล็กละนอยคอยๆ  ใหเปนไป
ทุกวัน

การคิดเร็วทํางานเร็ว  ก็ยอมทําใหงานเสร็จเร็วทําใหมีเวลาทบทวนงาน
ที่เสร็จแลวใหดีขึ้น  สมบูรณขึ้นกวาเดิม  หากจําเปนหรือสามารถแกไขขอบกพรองไดทันที
ยิ่งกวานั้นการทํางานเสร็จเร็วทําใหคุณไมเบื่อ  ไมเซ็ง  และไมรูสึกวางานยาก  เปนภาระ
ที่หนักหนวง  แตจะเกิดชื่นใจไมรูสึกวางานยาก  เปนภาระที่หนักหนวง  แตจะเกิดชื่นใจ  ภาคภูมิใจ   
และเกิดกําลังใจ  เมื่อเห็นผลงานและพรอมที่จะเริ่มงานชิ้นใหมดวยจิตใจที่มั่นคงและสดชื่นแจมใส

การใชเวลาทํางานมากมิใชเปนการแสดงถึงคุณภาพของงานเสมอไปแตเปน
คนที่ทํางานชาใชเวลานานมักจะเบื่อหนายตนเอง  ไมอยากทํา  เพราะดูมันเปนภาระหนักและ
ไมอยากเริ่มตนแลวงานเสร็จไดอยางไรละ  ดังนั้น  ฝกตนใหคิดอยางรวดเร็ว  ทําเสร็จอยางรวดเร็ว  
เพราะมิฉะนั้นโอกาสดีๆ  จะมาไมถึง  การทํางานที่แสนเหนื่อย  แตสําเร็จสิ้นหรือจบลงได  จะทํา
ใหรูสึกโลงเบาสบายหายเหนื่อยดังปลิดทิ้ง

6) การสบสายตาหรือการประสานตา
เปนลักษณะที่บงบอกถึงความมีคุณภาพของตนเองเพราะคนที่กลาสบสายตา

ประสานสายตากับผูอ่ืนแสดงถึงความจริงใจ  กลาหาญตองการสื่อความรูสึก  ความเขาใจตอผูอ่ืน
หรือผูติดตอสัมพันธดวยการสบสายตา  ทําใหเกิดความเขาใจไดดียิ่งขึ้น  ดังคําที่วา  “ดวงตาเปน
หนาตางของหัวใจ  มองตาก็รูใจ”  หรือหลายๆ  คนมักชอบคนที่ยิ้มทั้งตา  ทั้งปากเพราะดูมีชีวิตชีวา
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กระตือรือรนตอโลกดี  ดวงตาจึงเปนภาษาภายในที่ทําใหเกิดการสื่อสารที่ดีตอกัน  ทั้งผูใหและ
ผูรับการสบสายตาอยางมีไมตรีจิต  บงบอกถึงการใสใจ  ยอมรับใหความสําคัญ  ความเคารพ  
นับถือ  และยังเปนการตรวจสอบพฤติกรรมของบุคคลทําใหเราทราบวา  เขากําลังสนใจหรือ
เบื่อหนายหรือมีทาทีอยางไรเพื่อเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนไปในความประสงค

การสื่อสายตาระหวางครูผูฝกอบรม  กับผูที่เขาฝกอบรม  จะทําใหรูสึก
ถึงความใสใจความเอื้ออาทร  การเปนกําลังใจ  เปนตน  ดังนั้น  ผูเขาฝกอบรมควรใชสายตาดวย
ไมตรีจิตตอบุคคลรอบขาง  ตอครูผูฝกอบรม  เพื่อแสดงความรูสึกที่ดีที่เกิดขึ้นกับจิตใจเรา
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7) จิตใจจดจอแนวแนหรือใจจดใจจอ
หมายถึง  มีความคิดหรือมีความตั้งใจมั่นอยูกับเรื่องใดเพียงเรื่องเดียว

ในแตละครั้งหรือในเวลานั้น  โดยสามารถตัดความรูสึกนึกคิดและเรื่องอื่นๆ  ออกไปได  จิตใจ
ไมวอกแวก  สับสน  ฟุงซาน หรือคิดในหลายๆ  เร่ืองพรอมกัน  เพราะจะทําใหจิตใจขาดพลัง
ในการรับรู  เขาใจ  ส่ือสารหรือเรียนรูส่ิงตางๆ  ไมไดดีเทาที่ควร

การมีจิตใจจดจอ  หรือมีสมาธิตอการฝกวิชาชีพนั้น  ยอมสงผลตอความสําเร็จ
ใหเกิดขึ้นกับผูนั้น  เพราะจะกอใหเกิดประโยชนมากมายแลวท้ังในความรูที่ไดรับ  และแนวคิด
ใหมๆ  ในแตละครั้งที่จะบังเกิดขึ้นอยูเสมอ

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.5.1  งานวิจัยในประเทศ
ณัฐชาภัทร  คําคม  (2547 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความตองการของผูตองขังหญิง  

ศึกษาเฉพาะกรณี : เรือนจํากลางนครปฐม  ผลการศึกษาพบวา  กลุมผูตองขังหญิงเรือนจํากลาง
นครปฐม  สวนใหญมีอายุอยูในชวงวัยกลางคน  มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา  ปญหาและ
ความตองการดานการฝกวิชาชีพ  สวนใหญมีปญหาและความตองการอยูในระดับปานกลาง

ในสวนของการทดสอบความสัมพันธของปจจัยภูมิหลังกับความตองการ
ของผูตองขังพบวา  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพการสมรส  รายไดและระยะเวลาตองโทษ  
ไมมีความสัมพันธกับระดับความตองการของผูตองขังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

เกรียงเดช  ซาบุตร  (2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความตองการของผูตองขัง
ในการฝกอบรมวิชาชีพทั่วไปและมวย : ทัณฑสถานวัยหนุมกลาง  ผลการศึกษา พบวา  
ความตองการฝกอบรมวิชาชีพทั่วไปและมวยอยูในระดับปานกลาง    สวนใหญตองการฝกอบรม
วิชาชีพชางยนต  ชางโลหะ  ชางไม  การเกษตร

สาโรช  โตสุรัตน (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความตองการและการไดรับ
การตอบสนองความตองการ  การศึกษาวิชาชีพของผูตองขัง เขต  2  ผลการศึกษา พบวา  
ความตองการศึกษาวิชาชีพของผูตองขังเรือนจําเขต  2  โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง  
และความตองการการศึกษาวิชาชีพของผูตองขังจําแนกตามเพศ  และสถานที่ตั้งแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถติิ  (p <  .05)  แตผูตองขังจําแนกตามเพศ  อายุ  มีความตองการศึกษาวิชาชีพ
โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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นรีพรรณ   สุวรรณกิตติ  (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความตองการฝกอบรม
วิชาชีพของผูตองขังกอนพนโทษในเรือนจํากลางครองเปรม  พบวา  ผูตองขังสวนใหญมีอายุ
ระหวาง 26-30  ป  ไดรับการศึกษาสูงสุดกอนตองโทษ  ในระดับประถมศึกษา  ยังไมไดแตงงาน  
มีภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  ตองโทษคดีประทุษรายตอทรัพย  และอยูในเรือนจํามาแลว 
1 - 3  ป  กอนตองโทษหาเลี้ยงชีพดวยการรับจาง  และมีรายไดของครอบครัวกอนตองโทษไมเกิน  
85,000  บาท/ป  ในปจจุบันครอบครัวของผูตองขังสวนใหญทําธุรกิจสวนตัวเล็กๆ  เชน  คาขาย  
และทํางานรับจางเกี่ยวกับความตองการฝกอบรมวิชาชีพ  ผูตองขังมีความตองการฝกอบรมวิชาชีพ
จํานวนมากและงานที่ตองการมากที่สุด คือ  วิชาชีพชางตางๆ  เชน  ชางยนต  ชางกออิฐฉาบปูน  
สําหรับปจจัยที่มีผลตอความตองการฝกอบรมวิชาชีพนั้น  พบวา  สถานภาพสมรส  ภูมิลําเนาและ
อาชีพกอนตองโทษ  มีผลกับความตองการฝกอบรมวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
และพบวาตัวแปรอื่นๆ  ไมมีผลตอความตองการฝกอบรมวิชาชีพของผูตองขัง  ดานปญหา
และอุปสรรคที่ผูตองขังเห็นวาสําคัญที่สุด  คือ  ดานผลตอบแทนที่ไดรับชาและมีจาํนวนนอยไป  
ดานสถานที่ทํางานยังไมดีพอ  ดานครูฝกมีไมเพียงพอ

ทวี   เหรียญวิไลรัตน  และคณะ (2543 : 11)  ไดศึกษาความตองการฝกวิชาชีพ
ของผูตองขังกอนปลอยตัวคุมประพฤติในเรือนจํากลางกําแพงเพชร  สรุปไดวา  เรือนจํา/
ทัณฑสถาน  มีความจําเปนอยางยิ่ง  ในการฝกอบรมวิชาชีพใหแกผูตองขัง  เพื่อฝกนิสัยใหรักงาน  
อารมณดี  ไมฟุงซานเปนประโยชนในดานปกครองควบคุมภายในเรือนจํา และสามารถนําความรู
ความสามารถ เพิ่มทักษะจากการที่ไดรับการฝกอบรมวิชาชีพไปใชประกอบอาชีพ  มีรายได
เล้ียงตนเอง และครอบครัว  เมื่อพนโทษไปแลว  และเพื่อปองกันไมใหหวนกลับไปกระทํา
ความผิดซ้ํา  อันจะนําไปสูการที่จะตองยอนกลับไปรับโทษอยูภายในเรือนจําอีก

2.6   สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว  ผูวิจัยสามารถสรุปเปนกรอบแนว
คิดความตองการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นของผูตองขังเรือนจํากลางชลบุรี  ควรมีดังนี้

      1)  ชางไมครุภัณฑ
      2)  ชางตัดผมชาย

3)  ชางเชื่อมโลหะ
      4)  ชางเดินสายไฟฟาภายในอาคาร
      5)  ชางตกแตงสีเฟอรนิเจอรเครื่องเรือนไม
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      6)  เกษตรกรรม
      7)  ชางซอมสีตูเย็น
      8)  ชางควบคุมมอเตอรกระแสสลับ
      9)  ชางบริการไฟฟารถยนต
      10)  ชางซอมพัดลมไฟฟา
      11)  ชางซอมเครื่องไฟฟาในบานอยางงาย
      12)  ชางเครื่องทําความเย็น
      13)  ชางเครื่องปรับอากาศ
      14)  ชางเครื่องปรับอากาศรถยนต
      15)  ชางซอมเครื่องยนตเบนซิน
      16)  ชางเครื่องยนตดีเซล
      17)  ชางซอมเบรกรถยนต
      18)  ชางเคาะตัวถังและโปสี
      19)  ชางพนสีรถยนต
      20)  ชางซอมรถจักรยานยนต


